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V O O R W O O R D

Beste wijkgenoten,
Deze week werd ik gebeld door onze wijkagent: Dennis Liefhebber. Hij leest het Leeu-
wendeel graag en had een idee: Ieder najaar wordt er veel ingebroken in onze mooie 
wijk. De indeling van Leeuwendaal maakt onze wijk heel aantrekkelijk. Helaas ook voor 
inbrekers. Daar is gelukkig veel aan te doen. Dennis heeft een folder laten drukken met 
tips om inbraken te voorkomen. Dankzij onze Leeuwendeelbezorgers heeft u die folder 
gelijk met dit krantje in de bus gekregen. Hulde aan onze bezorgers en wijkagent. Doe er 
uw voordeel mee. 

Misschien voelt deze wijk-glossy voor u nog niet direct anders, maar voor mij wel. Ik heb 
jaren fi jn samengewerkt met Marissa Koopmans. Eerst in het 
bestuur van de wijkvereniging, daarna omdat zij eindredacteur 
was van ditzelfde Leeuwendeel. U zult dus zien dat haar foto niet 
meer prijkt onder dit voorwoord. Als afscheid is er nog wel een 
interview met haar in dit nummer opgenomen. Terecht. Marissa, 
heel veel dank voor al jouw bijdragen.  Tegelijkertijd natuurlijk 
een warm welkom aan Annemiek, die het stokje van Marissa heeft 
overgenomen. Ik zou zeggen: ‘Annemiek, take it away!!’

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie 
Met zweetdruppels op het hoofd zit ik achter mijn laptop. En dat heeft niet alleen met mijn eerste 
voorwoord te maken. Het is de zoveelste snikhete dag deze zomer. Geen zuchtje wind. De bomen 
laten spontaan hun blad vallen. Het KNMI belooft verkoeling. Eindelijk..…..! Ondanks het zweten 
en puffen beleefde Leeuwendaal een prachtige zomer. Hopelijk kunt u dat heerlijke zomergevoel 
met deze editie nog wat langer vasthouden. Wij, redactie en schrijvers, hebben het in elk geval 
geprobeerd. Met foto’s en mooie verhalen, én met een vleugje Italië.

De foto op deze pagina, Wilgert had het er al over. Die bezorgt mij ook 
enkele zweetdruppels. We zagen Marissa op de schaats, met mondkapje 
op, op het strand en zelfs verkleed als Roodkapje. Oei, ze heeft de lat 
hoog gelegd. 

Marissa, namens de redactie bedankt voor alle energie die jij in dit krantje 
hebt gestopt! 

Annemiek van der Zande - Eindredacteur Leeuwendeel
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Activiteiten in Leeuwendaal
Iedere eerste woensdag van de maand:
Koffi e drinken in Amicitia
Een gezellig bakje koffi e drinken met buurtgenoten. Voor iedereen 
toegankelijk. Vanaf 10:30 in sociëteit Amicitia, oranjelaan 39.  

Vrijdag 11 november: 
Sint Maarten
“11 november is de dag…dat mijn lichtje 
branden mag.” Kinderen trekken met 
lampionnen langs de deuren om liedjes 
te zingen in ruil voor snoep. Naast de 
speeltuin in de Mauritslaan zetten we een 
Oud-Hollandsche koek-en-zopie tent neer 
om de reizigers te verwarmen in hun barre 
tocht.

AGENDA

Leeuwenkoor: Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl
Kunst ter plekke:  Frans Werter, kunstterplekke@gmail.com
Oranjecomité:  info@ocleeuwendaal.nl
Straatspeeldag:  buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com
Leeuwendaal Duurzaam en Groen: info@barbaraschilperoortteksten.nl
Veegrooster speeltuin Mauritslaan: Veegrooster.mauritslaan@gmail.com
BVG De Compagnie:  info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

C O N T A C T P E R S O N E N  I N  D E  W I J K
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Rally, Leeuwendaalrun en Zomerborrel 
Soms is het leven net een groentesoep: combineren van meerdere in-
grediënten geeft die ene mooie smaak. Zo ging het 20 augustus ook.  

Traditioneel organiseren we als wijkvereni-
ging een zomerborrel op de laatste zaterdag 
van de zomervakantie. Dit jaar groeide dat 
evenement uit tot een ware Leeuwendaal-
dag: ’s ochtends startten de old timers van 
de auto-rally onder de kastanjeboom. Jon-
ge, maar ook volwassen jongetjes kwamen 
genieten van al die mooie wagens. Als wijk-
vereniging serveerden we goede koffi e met 
sfeermuziek. 

Vroeg in de middag begon de Leeuwen-
daal-run, waarin zo’n tachtig renners ieder 
hun eigen afstand kwamen rennen (1, 5 of 
10 km). Sportiviteit alom. Daarna startte de 
zonrijke zomerborrel. De kleuters konden 
los op het luchtkasteel en de ouders konden 
los op de hapjes en drankjes. Vooraf hebben 
we ons nog zorgen gemaakt: “Zouden er 
wel genoeg mensen op af komen?” Achteraf 
bleek dit juist de best bezochte Rally, Leeu-

wendaalrun en zomerborrel sinds jaren. Zo 
zie je maar weer: een beetje groentesoep, 
heeft ballen nodig.

Wilgert Opraus
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Bij de familie Buijs logeert de Turkse hond van hun dochter Fabiënne. 
Via de Stichting Aai kwam Lilo naar Leeuwendaal in de Mauritslaan. 
Het is een lieve hond van onbestemd ras. Een asbakkenras oftewel 
poubelle.

Lilois bij Bram en Lenneke in 
vertrouwde handen daar zij 
al wat avonturen met ver-

schillende honden hebben beleefd. Meestal 
honden die in moeilijke omstandigheden 
leefden en waar wat mee aan de hand 
was, (volgens Lenneke kneusjes?).

Allereerst kwam Happy in het gezin. 
Hij had aan een verwarming vast ge-
zeten! Hij was dol op autorijden en 
mocht regelmatig mee op zakenreis 
met de baas. Bij Pannerden sprong 
hij ooit een keer van de pont. Bram 
wilde hem achterna duiken maar 
Happy zwom rustig naar de kant waar 
hij belandde op het terrein van een 
steenfabriek. De eigenaar wilde de 
hond wel hebben in ruil voor en 
partij stenen! Niet gedaan dus…. 
Op vakantie in Oostenrijk werd 
hij ziek en eenmaal thuis moes-
ten ze hem laten inslapen.

Daarna kwam er een lieve hond uit het asiel: 
Droef. Van de vorige eigenaar moest hij 
mager blijven om aan hondenraces mee te 
kunnen doen (kunstmatige lintworm?). Ook 
deze hond werd op vakantie in Frankrijk 
ziek. Bij thuiskomst bleek hij een slechte ge-
zondheid te hebben en redde hij het niet…. 

Via een fokker kwam April als cocker spaniel 
pup. Helaas had hij een allergie voor eten 
en moest op een dieet van rijst en witvis. Hij 
was dol op zwemmen en is uiteindelijk toch 
17 jaar geworden. Ook werd er een  beroep 
op deze hondenliefhebbers gedaan om voor 
cocker spaniel Coby te zorgen daar de ei-
genaars niet meer voor deze hond konden 
zorgen. Lenneke veranderde de naam in: 
Snowy. Nu waren er twee honden in huis. 
Toen April dood ging is Snowy, die suiker 
had, van verdriet gestorven. Alle honden 

zijn begraven in het bos 
bij vrienden in Frederik-
soord.

Nu is er dus al-
leen nog de 

logeerhond 
van hun 

doch-
ter. 

Een 
lieve rustige 

hond waar ze veel ple-
zier aan beleven. Na alle 

belevenissen met honden is 
dat ruim voldoende!

Nora Groot
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Neerlandicus en schrijver Kees van ’t Hof:

‘Wat zijn wij zonder taal?’
‘Mijn boekenkamer is mijn leven. En hiermee begon het, deze dichtbundel 
van Baudelaire, die ik op mijn zestiende kocht in Parijs.’ Kroon op zijn leven 
en werken vol taal is de biografi e over de dichter Jan Eijkelboom. Kees van ’t 
Hof werkte er zes jaar aan, voor een groot deel in deze zelfde boekenkamer 
aan de Koninginnelaan. 

‘Destijds, in 1950, kon je voor een luttel 
bedrag meeliften met vleeswagens die 
tussen het abattoir in Rotterdam en de 
Parijse Hallen reden. Ik herinner me nog 
zo die mengelmoes van geuren en kleuren, 
lawaai, gedoe toen ik daar aankwam. Van 
mijn spaargeld huurde ik een kamer in een 
hotelletje in het Quartier Latin. Vaak zat ik 
bij Café Flor, zag er ook Sartre en De Beau-
voir, al heb ik ze nooit gesproken.’ 

Poëzie, boeken, taal
Uit liefde voor poëzie, boeken, taal besloot 
hij Nederlands te gaan studeren. Toen hij op 
kamers in Rotterdam woonde, stelde zijn 
buurman, een jonge jurist, voor om samen 
poëzie van Elliot te vertalen. ‘Jarenlang was 
ik leraar en ging er in de loop van de tijd 
steeds meer naast doen,” vertelt Kees. “Ik 
leidde een jury die uit het werk van debu-
tanten een vijftal selecteerde waaruit het 

W E G  U I T  D E  W I J K
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publiek het beste debuut van dat jaar kon 
kiezen. Een initiatief van Vlaamse en Neder-
landse bibliotheken. Soms werden wel 50 
werken ingezonden. Werd vaste mede-
werker van literaire tijdschriften waarin ik 
artikelen over schrijvers en hun werk publi-
ceerde. Jaarlijks bezocht ik het meerdaagse 
festival Poetry International waar ik in 
gesprek raakte met dichters, onder wie Jan 
Eijkelboom. Op mijn uitnodiging hield hij 
voordrachten op de middelbare school waar 
ik lesgaf. Ik bezocht hem wel eens thuis, in 
Dordrecht.’ 

Ook na zijn pensionering, in 2000, bleef zijn 
leven vol taal. ‘Op uitnodiging van de biblio-
theek gaf ik bijvoorbeeld lezingen aan poë-
zieliefhebbers, Fijn om te doen, voor zo’n 
oprecht geïnteresseerd publiek.’ 

Hoe het begon 
De Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde nodigde hem uit om toe te treden 
tot dit eerbiedwaardig genootschap dat 
al eeuwenlang bestaat. En vroeg hem een 
bericht te schrijven over de in 2008 overle-
den dichter Jan Eijkelboom. Op verzoek van 

Uitgeverij De Arbeiderspers stelde hij een 
verzamelbundel met diens poëzie samen. 
Een aantal mensen vond dat Kees dé aange-
wezen persoon was om vervolgens ook een 
biografi e over hem te schrijven. ‘Daar zag ik 
enorm tegenop. Want in het Letterkundig 
Museum stonden stapels dozen vol onge-
sorteerd materiaal.’ Toch is Kees er op een 
gegeven moment mee aan de slag gegaan. 
En gebleven. ‘Omdat het zo’n boeiende man 
was. Meer dan ik had gedacht. Omdat er 
in diens leven zoveel was gebeurd. Hoe hij 
opgroeide in Dordrecht, dat hij na de oorlog 
als vrijwilliger in militaire dienst ging, mee-
deed aan de politionele acties in Indonesië 
en daar getraumatiseerd raakte. Hoe hij zijn 
dichterschap ontwikkelde. Zijn tijd als jour-
nalist in Amsterdam. Al met al ben ik steeds 
meer in hem geïnteresseerd geraakt. Het 
was een groot plezier om er aan te werken, 
al die zes jaren lang,’ benadrukt Kees.

Weg uit Leeuwendaal
Te midden van de volle boekenkasten, de 
stapels met boeken op tafels, bureaus, stoe-
len en zelfs op de grond, staan en hangen 
foto’s van schrijvers die Kees persoonlijk ont-
moette, bewondert en fragmenten uit hun 
werk. Dit is zijn leven. Sinds 1975 woont hij 
in Leeuwendaal. Zijn geliefde vrouw Feia 
overleed begin deze zomer. In september 
verhuist hij naar een appartement in het 
Rosa Spierhuis, in Laren. ‘De boeken die mij 
hebben gevormd gaan mee. Je vraagt wat 
taal voor mij betekent? Taal is onmisbaar! 
Door taal worden wij mens. Immers, wat zijn 
wij zonder taal?’ 

De biografi e van Kees van ’t Hoff over 
J. Eijkelboom met als titel “Nooit het hele hart” 
is in 2021 verschenen in Open Domein (nr 56) 
van Uitgeverij De Arbeiderspers. 344 pagina’s. 
ISBN 978 90 295 4242 5/NUR 321 

Fotografi e: André van den Bos

Barbara Schilperoort

W E G  U I T  D E  W I J K
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Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

UW SPECIALIST IN JURA VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. 
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN

SINDS 1930

Onze koffi ebonen verdienen 
de mooiste koffi emachine

E8 PIANO WHITEE6 DARK INOX

S8 CHROOM

E8 PIANO WHITEE6 DARK INOX

DVE408 A5 h-a-h kaart JURA E6 - S8 - E8 en Bosch wasmachine 1.indd   1 30-09-2020   13:05
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In dit laatste artikel over de nieuwbouw komen de eigenaren van drie ap-
partementen aan het woord. De bouw ligt op schema. Het begint al echt een 
appartementencomplex te worden. Er zijn diverse bijeenkomsten met de toe-
komstige bewoners geweest en de Vereniging van Eigenaren is opgericht.

Anita de Wilde woont in Leeuwendaal. 
Zij is 72 jaar geleden geboren in Amsterdam 
waar ze tot haar 27e heeft gewoond. Na drie 
jaar Scheveningen kwam zij in Leeuwen-
daal terecht. Het bevalt haar prima hier, een 

dochter en twee kleinkinderen wonen in de 
wijk. Toen zij op zoek ging naar een andere 
woning omdat ze kleiner en gelijkvloers 
wilde gaan wonen, moest deze woning zich 
dan ook in Leeuwendaal bevinden. Dat viel 
niet mee. Toen er een plan werd gemaakt 
voor een nieuw appartementencomplex aan 
de Geestbrugkade was zij er dan ook snel 
bij. Anita woont al 42 jaar in Leeuwendaal. 
Ze heeft de wijk behoorlijk zien veranderen. 
De lanen met bomen werden woonerven 
en gaandeweg verdwenen alle winkeltjes. 
Anita heeft gewerkt als arbeids- en orga-
nisatiepsycholoog. Haar grootste hobby is 
kunst; musea en kunstbeurzen bezoeken. 
De bezoeken aan de Biënnale in Venetië zijn 
daarbij hoogtepunten.

N I E U W B O U W  I N  D E  W I J K  ( 3 )
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John en Christel Gibbs-van der Wilk
wonen al 30 jaar in Noorwegen / Stavan-
ger. John is 71 jaar en Christel 69. Ze heb-
ben drie kinderen, deze wonen alledrie in 
Nieuw Zeeland. John is van oorsprong een 
Brit (met een Nederlandse moeder), maar is 
sinds kort Nederlander geworden. Christel 
is Nederlandse. Ze hebben met veel plezier 
in Noorwegen gewoond met hun gezin. 
Hun kennissenkring bestaat voornamelijk 
uit Nederlanders en Engelsen. Integreren in 
de Noorse samenleving is niet zo eenvoudig 
ondervonden zij. Daarom besloten ze om 
Noorwegen te verruilen voor Nederland. De 
keuze viel op Leeuwendaal om dichter bij 
familie en oude vrienden te wonen. John 
en Christel bezitten een etage in Voorburg 
waar zij regelmatig verbleven. Deze etage 
hebben zij nu beschikbaar gesteld aan een 
moeder die met haar zoon gevlucht is uit 
Marioepol in Oekraïne. John was engi-
neer bij Shell. 20 jaar geleden heeft hij een 
opleiding voor psychotherapeut met succes 
afgerond en werkt sindsdien als zelfstandig 
psychotherapeut in Stavanger. Zijn hobby’s 
zijn houtbewerken en skiën. Christel heeft 
na haar studie aan de HALO als stewardess 
bij de KLM gewerkt, en heeft 25 jaar gele-
den een Yoga opleiding afgerond. Zij heeft 
in Stavanger Yogales gegeven. Christel golft 
graag samen met John. Beiden houden van 
muziek.

Rolf Vermolen en Dennis Dessens zijn 46 
en 43 jaar. Ze wonen nu in Den Haag in Leidsch-
enveen. Rolf komt oorspronkelijk uit Voor-
burg en werkt in de marketing. Dennis komt 
oorspronkelijk uit Delft en is bouwmarktma-
nager bij Gamma. Hij is enkele jaren geleden 
bij Rolf gaan wonen. Toch bleef het kriebelen 
en zochten ze meer een plek voor hen samen. 
Toen ze in maart 2021 een advertentie van de 
Brugwachter voorbij zagen komen was het 
besluit snel genomen. Een mooie plek langs 
het water met de rust en gemoedelijkheid van 
een dorp maar dichtbij de stad. Rolf en Dennis 
zijn sportief, Rolf loopt graag hard en Dennis 
bezoekt de sportschool. Allebei houden ze 
van uitgaan. In de periode van de bouw heb-
ben ze Rijswijk al regelmatig verkend. Het valt 
hen op dat de mensen elkaar vriendelijk groe-
ten. Ze vinden dat prettig overkomen. Ook de 
bijeenkomsten met de nieuwe buren hebben 
zij heel positief ervaren. Onlangs was de eer-
ste bezichtiging in het appartement. Wat een 
geweldige plek! Ze zijn erg enthousiast over 
hun huis en de omgeving en kijken er naar uit 
in Leeuwendaal te wonen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van Arthur Planken van maker-
laarskantoor De Waarde van Rijswijk en Chris 
Hulsbos, uitvoerder Bakels en Ouwerkerk.

Jan Oosterdijk

N I E U W B O U W  I N  D E  W I J K  ( 3 )
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Marissa Koopmans
Al vele jaren is ze actief in de wijk. Eerst in de wijk-
vereniging, en tot voor kort voor de wijkkrant. En ze 
was ooit de bedenker van de Leeuwendaalrun. Nu 
Marissa de wijk gaat verlaten blikken we terug op 
haar tijd in Leeuwendaal.

Bedenken en organiseren
Marissa woont sinds 2009 met haar gezin 
in de Oranjelaan. Niet lang na haar komst 
in de wijk was de eerste Leeuwendaalrun 
een feit. En van het een kwam het ander. 
Al snel werd ze gevraagd om bestuurslid 
te worden van de wijkvereniging. En vier 
jaar later was ze voorzitter. Die rol was 
Marissa op het lijf geschreven. ‘Ik vind het 
leuk om dingen te bedenken en te orga-

niseren. Dat gaat vanzelf. En ik wil graag 
mijn handen uit de mouwen steken.’ Zo 
noemt ze het Oktoberfest in 2018 in de 
Compagnie. ‘Met braadworst en bier in 
grote bierglazen van de kringloopwinkel. 
Diverse wijkbewoners kwamen in stijl naar 
het feest, iemand geheel in lederhosen. 
Dat maakt deze wijk zo leuk.’ Toen ze als 
voorzitter stopte nam ze de eindredactie 
van de wijkkrant op zich. Dat zou tijdelijk 
zijn, maar inmiddels zijn we vele edities 
verder.     

Terug naar Amsterdam
Over enkele maanden verhuist ze naar 
Amsterdam, de stad waar Marissa en haar 
man hun studententijd doorbrachten. 
Het idee om daar weer te wonen, bleef 
lonken. Toen de kans zich voordeed, lie-
ten ze die niet aan zich voorbijgaan. Dat 
ze Leeuwendaal gaat verlaten bezorgt 
haar wel buikpijn. ‘Ik ben hier geworteld. 
Ik ken de wijk goed en heb veel mensen 
leren kennen. De bewoners voelen zich 
echt Leeuwendaler. Ik zal die saamhorig-
heid enorm missen.’ Toch is ze niet bang 
dat ze in Amsterdam haar draai niet gaat 
vinden. ‘Het lukt me niet om me afzijdig 
te houden van wat er in de buurt gebeurt. 
Wellicht is er daar ook behoefte aan een 
wijkkrant. Het bloed kruipt toch waar het 
niet gaan kan.’

Annemiek van der Zande
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De hoogte in
In Leeuwendaal wordt behoorlijk 
geklust. Grote containers in de 
straat, bouwpakketten op de stoep en hier en daar houten karkassen 
op het dak voor een opbouw. Ook de bewoners van Molenlaan 1 ko-
zen voor een extra verdieping.   

Keuze voor een dakopbouw
Joost en Carolien wonen met hun twee 
dochters Doris (14) en Tessel (11) al sinds 
2009 op dit adres. Ze wonen er met veel ple-
zier. Ondanks het woonplezier droomden ze 
al een hele tijd van meer ruimte in huis. Ze 
hebben lang getwijfeld of ze voor een aan-
bouw beneden of een opbouw wilden gaan. 
Mede door het thuiswerken in coronatijd, en 
behoefte aan werkruimte, is het een dakop-
bouw geworden. Joost werkte voor die tijd 
ook al regelmatig thuis, maar ze verwachten 
dat ze nu allebei zo’n drie dagen per week 
vanuit huis blijven werken. ‘Fijn als dat niet 
meer vanuit de woonkamer of slaapkamer 
hoeft!’, aldus Carolien. Ze hebben ook nog 
wel overwogen om te gaan verhuizen naar 
een huis dat die extra ruimte al had, maar 
eigenlijk wilden ze niet weg uit hun huidige 
huis. 

Uitgebreide voorbereiding
Bij de totstandkoming van een dakopbouw 
komen heel wat fasen kijken. Eerst hebben 
ze veel buren en wijkgenoten gesproken, 
en wat opbouwen bekeken. ‘Heel nuttig!’, 
aldus Joost. Vervolgens hebben ze een archi-
tectenbureau gezocht met veel ervaring met 
dakopbouwen. Ze hebben schetsen en daar-

na gedetailleerde ontwerpen gemaakt. Daar 
zijn een paar rondes overheen gegaan, dat 
duurde wel een half jaar of langer. Ze waren 
bang dat het aanvragen van de vergunning 
bij de gemeente lang zou duren, maar dat 
ging in hun geval heel snel, aldus Joost. Ze 
denken dat het komt omdat het ontwerp 
al goed was uitgewerkt. Met veel detail en 
in de stijl van het bestaande huis. Een aan-
nemer vinden was lastiger in deze tijd. Het 
opvragen en vergelijken van offertes kost-
te veel tijd. Ondertussen hadden ze met de 
bank de fi nanciering geregeld. Vanaf de eer-
ste ontwerpen tot de start van de bouw zat 
ongeveer 1,5 jaar. ‘Eigenlijk valt dat nog best 
mee’, zegt Carolien, alhoewel dat soms an-
ders voelde toen ze er middenin zaten.

Meer ruimte én een dakterras
Eind juni werd dan eindelijk gestart met de 
opbouw. Het was even schrikken toen een 
enorme vrachtwagen om half 7 ‘s ochtends 
met veel piepjes de eerste materialen op de 
stoep kwam zetten, vast ook voor de buren, 
aldus Carolien. Maar na het stressvolle begin 
ging het de eerste weken heel snel met de 
ruwbouw. Ze vonden het heel leuk om al die 
plannen eindelijk in 3D te zien ontstaan. Al 
met al duurt het hele project een maand of 
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5. In de tussentijd hebben Joost en Carolien 
voor een half jaar werkruimte gehuurd in de 
Compagnie. Om rustig te kunnen werken 
wanneer er thuis hard wordt geklust. Als 
het project klaar is, krijgen Joost en Carolien 
er 55 m2 extra ruimte bij en een dakterras. 
Daarnaast pakken ze gelijk een aantal klus-
sen aan op andere verdiepingen, met aan-
dacht voor meer duurzaamheid. Zo gaan ze 
beneden de muur tussen de keuken en de 
woonkamer doorbreken voor meer ruim-
te daar, op de begane grond de vloer ver-

vangen en isoleren en een groen dak met 
zonnepanelen aanbrengen. De nieuwe ver-
dieping wordt voor Joost en Carolien een 
werkkamer, slaapkamer en badkamer. Daar-
mee krijgen de tienermeiden meer ruimte 
op de eerste verdieping. Met Kerst hopen ze 
boven te kunnen slapen. Waar Carolien het 
meest naar uitkijkt is het vieren van de goe-
de afl oop met een drankje op het nieuwe 
dakterras in de avondzon.

Christianne Bleijenbergh
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verzekeringsadvies bij u om de hoek
100% onafhankelijk en deskundig 

 070 399 36 34  •  HOOGENRAAD.NL

T R O T S E  B E W O N E R S  V A N  H E T  P O S T K A N T O O R

070 399 65 60  •  HOOGENRAAD-VERZEKERINGSADVISEURS.NL
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Mama Mia! Festa Italiana in de Compagnie!

La Siepe Sonora zong, dirigente Serena Jansen soleerde en begeleidde zichzelf 
daarbij op de accordeon, de Volksuniversiteit organiseerde workshops en een 
speeddate Italiaans, op de markt kon je heerlijke kruiden en Italiaanse eet-
waren kopen. En natuurlijk was er een gezamenlijke maaltijd. Het was een waar 
Italiaans feest op zaterdag 26 augustus in de Compagnie. Alsof de vakantie nog 
even voortduurde…
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Barbara Schilperoort
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Italiaanse gezelligheid en oude wijnen 
van rondom de Middellandse Zee
Op een mooie zomeravond bel ik Silvanus Nelis, eigenaar van Kookstudio en 
Wijnhandel Smaak van het Zuiden. Hij zit op dat moment in Puglia, in de laars 
van Italië. Hij zit daar om inkopen te doen, nieuwe recepten uit te proberen voor 
de kookclubs die hij begeleidt en het samenstellen van een 4-weekse cursus 
‘Prachtig Puglia’. 

Ik tref hem op weg naar de ijssalon in het 
centrum van Puglia. Het is een warme dag 
geweest. Silvanus geniet volop van het zui-
delijke leven.

Met een aanstekelijk enthousiasme vertelt 
hij: ‘anders dan in Nederland is het hier ’s 
avonds druk op straat, veel mensen op ter-
rasjes, lekker eten, een ijsje halen’. Hij is er 
gek op. Niet raar natuurlijk dat hij op die 

plek ideeën op doet voor nieuwe recepten. 
’s Ochtends bezoekt hij een stadje, natuur-
lijk gevolgd door een lekkere lunch. De 
middag is Silvanus in het appartement dat 
hij heeft gehuurd en gaat hij aan de slag 
met de ingrediënten die hij ’s ochtends op 
de markt heeft gekocht. ‘De deelnemers 
aan de kookclubs gaan verrast zijn door de 
nieuwe recepten’. Het klinkt aanlokkelijk!



Zijn liefde voor Italiaanse wijnen is groot. In 
de winkel verkoopt hij echter alles van ‘de 
oude wereld rondom de Middellandse Zee’. 
Silvanus is een goede proever, kritisch ook op 
de kwaliteit die hij verkoopt. Hij staat voor 
zijn producten, zowel in de winkel als in de 
kookstudio. Als kok weet hij natuurlijk ook 
wel wat lekker koken is. 
De Smaak van het Zuiden zat jaren aan het 

begin van de Herenstraat, aan de kant van 
de Haagweg. ‘Het was een mooi pand, ik zat 
er goed’. De hoge huur echter noodzaakte 
Silvanus na corona om naar iets anders uit 
te kijken. Zijn keuze viel op een pand aan 
de andere kant van de Herenstraat, bij het 
Ruysdaelplein, op nummer 103. Met de hulp 
van een aantal clubleden heeft hij een pro-
fessionele keuken in het pand gebouwd. Hij 
is er heel erg blij mee. De kookstudio is gro-
ter en heeft nu een aparte eetzaal en een 
terras. ‘Genieten is dat!’. 

Al met al is Silvanus een ondernemer die 
niet bij de pakken neer gaat zitten als het 
– zoals tijdens corona – even tegenzit. Hij 
bruist van levenslust en vindt het leuk om 
veel mensen te laten mee genieten van lek-
ker eten en een goed glas wijn. De bewo-
ners van Leeuwendaal zijn van harte wel-
kom op de nieuwe locatie. La dolce vita. 
Saluti! 

Erika Priebee
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Wijnhandel & Kookstudio Smaak van het Zuiden 
Herenstraat 103 
2282 BS Rijswijk ZH 
Tel: 06 – 55 10 16 96 
E-mail: info@smaakvanhetzuiden.nl 
Website: www.smaakvanhetzuiden.nl 

 

Kookkalender 
 
 

• Anti-Pasti e Dolce - 28 september & 5 oktober 
 

• Smaakvol Sicilië – 12, 19, 26 oktober & 2 november 
 

• De keuken van Corsica – 23 & 30 november 
 

• Italiaans Kerstmenu – 7 & 14 december 
 

• Meer met Risotto – 18 & 25 januari 2023 
 

• Verse Pasta -  24 januari 2023 
 

• Smaakvol Italië 1, 8, 15 & 22 februari 2023 
 

• Prachtig Puglia 1, 8, 15, 22 maart 2023 
 
 
Cursussen kunnen ook vanaf 6 deelnemers apart worden ingepland. 

Heeft u vragen? Mail of sms/app volledig vrijblijvend: 
Mail: info@smaakvanhetzuiden.nl  

 sms/app: 06 55101696   
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Batelaan Culinair
Haagweg 171

2281aj Rijswijk
peterbatelaan@kpnmail.nl

0634003224

Buurtrestaurant voor:
.Private dining
.Table d’Hote

.Wijnproeverijen met food pairing
.Kooklessen vanaf 1 tot 8 personen

Traiteur voor :
.Home cooking
.Afternoon tea 

.Wijnproeverijen op locatie

ETER ATE LAAN

       
Met plezier Engels of Duits leren?

          Dat kan!

Lessen op maat, voor kinderen of volwassenen,
Individueel of in kleine groepjes,
Onder leiding van een ervaren en enthousiaste juf.

Ruth Sprecher
Regentesselaan 71, Rijswijk
070-3954705 / ruth@regent.nl

          Dat kan!
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Op 30 juli 2022 werd Winny Roelofs 90 jaar. En dat werd met vrienden gevierd 
in de tuin van Museum Rijswijk. Winny zit niet achter de geraniums. Integen-
deel. Ze wandelt elke week met haar wandelgroep, gaat naar de koffi e-ochten-
den in Amicitia en volgt kunstgeschiedenislessen. Ik ging bij Winny op bezoek.

Van Enschede naar Den Haag
Winny is geboren en getogen in Enschede 
als middelste in een gezin van negen kinde-
ren. Dat ze ‘oet’ Twente komt, hoor je nog 
een klein beetje terug. Als kind maakte ze 
de Tweede Wereldoorlog mee. En die had 
een grote impact op het gezin. Enschede is 
maar liefst 33 keer gebombardeerd. Op 22 
februari 1944 werd de stad getroffen door 
35 brandbommen. De fabriek van haar va-
der, Roelofs Drukkerij en Kartonnage, werd 
hierbij geheel verwoest. Wonderwel raakte 
niemand gewond. Het was schafttijd en ie-
dereen zat thuis aan de warme maaltijd.  

Winny vertelt mij over haar zussen Til, Jos en 
Iet (van Marietje). Vooral met Iet had ze een 
speciale band. Iet had als kind polio gehad, 

waardoor ze zich alleen in beugels en met 
een rekje kon voortbewegen. Ergens naar 
toe over straat ging altijd in een wagentje. 
‘Iet heeft mij de levenskunst bijgebracht. Ik 
heb zo veel van haar geleerd.’ In de jaren 60 
ging Winny op kamers wonen in Den Haag. 
Haar zussen kwamen ook in deze regio te-
recht. Ze hebben zelfs drie jaar samen op een 
gehuurde etage gewoond. 41 jaar geleden 
kocht Winny het huis in de Koninginnelaan 
waar ze nog steeds woont. 

Op de top van de Mont Blanc
In de hal prijken foto’s van prachtige berg-
toppen. Ze verraden Winny’s passie voor de 
bergen. Winny heeft zelfs vier keer de Haute 
Route afgelegd. Op ski’s, met vellen en stij-
gijzers. Het is een 10-daagse tocht door en 

Wijkbewoonster

Winny Roelofs 90 jaar
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over de Alpen van Chamonix via Zermatt 
naar Saas-Fee. Enthousiast vertelt ze hoe 
mooi de lucht rond de bergtoppen kleurde 
als de zon opkwam. Ze zou er zo weer heen 
willen. Op 1 juni 1970 stond ze op de top van 
de Mont Blanc. Een bijzonder moment waar 
ze erg van genoot. Niet wetende dat kort 
daarna borstkanker bij haar werd geconsta-
teerd. Een borstamputatie volgde, waardoor 
ze de ziekte overleefde. 

Winny heeft veel gesport. Waarschijnlijk 
verklaart dat waarom ze nog zo actief is. 
In Enschede hockeyde ze 1e klasse en voor 
het Oostelijk elftal. Naast het hockeyen, dat 
ze altijd is blijven doen, heeft ze jarenlang 
tenniscompetitie gespeeld en heeft ze 60 

jaar geskied. ‘In oktober kreeg ik al zin in 
de sneeuw.’ Niet verwonderlijk dat de ski’s 
waarmee ze de Mont Blanc bereikte aan 
haar schutting hangen. Van 2001 tot 2020, 
toen corona uitbrak, heeft ze bijna 6000 
km lange-afstand-wandelroutes gelopen. 
Tegenwoordig wandelt ze wekelijks 1,5 uur 
met het groepje van Gezond Natuur Wande-
len. En alsof dat niet genoeg is, volgt Winny 
ook lessen kunstgeschiedenis in Voorburg. 

De bergen brachten ook de liefde
Hans is de grote liefde in haar leven. Ze ont-
moette hem op de tennisbaan in Delft. ‘Onze 
liefde voor de bergen bracht ons bij elkaar. 
Toen Hans foto’s van zijn zomerse bergtou-
ren met gidsen liet zien, herkende ik som-
mige plekken. Dat was bijzonder.’ De vonk 
tussen hen sloeg over. Ze kregen een relatie 
die 35 jaar mocht duren. Hans heeft zeker 
50 bergtoppen beklommen waarvan circa 15 
4000’ers in het Zwitserse Kanton Wallis. Toen 
Hans 60 was stond hij op de Matterhorn. Na 
zijn pensionering gingen ze zowel ‘s zomers 
als ‘s winters naar de bergen toe. Bijna vijf 
jaar geleden is Hans overleden. In de woon-
kamer staat zijn foto. Winny heeft de foto 
zo neergezet dat ze naar Hans kan kijken als 
ze meedoet met ‘Nederland in Beweging’. 
Zo is hij toch nog een beetje bij haar.

Annemiek van der Zande
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Ruud Straver
In 1985 kwam Ruud met zijn gezin in 
de Mauritslaan te wonen. Hij werd 
actief op school, zat in de ouderver-
eniging en in het Oranjecomité. Daar-
naast was Ruud actief als vrijwilliger 
bij het zwembad De Wervel en hij be-
haalde zijn diploma als zwemonderwijzer. Ruud zette zich in voor de oprich-
ting van de wijkvereniging, ruim 20 jaar geleden. Een greep uit de vele leuke 
activiteiten waar Ruud in de wijk bij betrokken was.

De oprichting van de wijkvereniging
In 2001 benaderde de gemeente hem en an-
dere betrokken wijkbewoners om te peilen 
of er belangstelling voor het oprichten van 
een wijkcomité. Vijf wijkbewoners, waaron-
der Ruud, gingen proberen om een wijkco-
mité van de grond te krijgen. Er werden 5 
werkgroepen geformeerd. Door stemming 
met de bekende gele post-it notes kon men 
aangeven in welke werkgroep men wilde 
zitten. Men kon kiezen uit: Organisatie en 
structuur, Openbare inrichting, Leefbaar-
heid, Sociale veiligheid en Verkeersvei-

ligheid. Op woensdag 4 juli 2001 vond in 
Amicitia de verkiezing bestuursleden wijk-
vereniging Leeuwendaal plaats. Het eerste 
bestuur werd daarna gevormd.

Actie voor een veilige oversteek
In 1998 vond er een ludieke actie plaats 
om aandacht te besteden aan de gevaarlijk 
oversteek Haagweg/Herenstraat (nog steeds 
actueel). Er werd een enorm spandoek ge-
maakt met de tekst: ‘Stop voor rood, wij wil-
len nog niet dood.’ Ook de wijk Cromvliet 
sloot hier bij aan. Qua veiligheid was de 

actie op het randje…. maar de aan-
dacht werd wel getrokken! Een ware 
happening. Deze actie haalde zelfs de 
krant.

Het speeltuintje
Veel aandacht werd besteed aan het 
speeltuintje in de Mauritslaan. Des-
tijds was het een slordig en verwaar-
loosd stukje grond waar nodig iets aan 
gedaan moest worden. Er kwamen 
nieuwe speeltoestellen. Maar om de 
boel op te fl euren kwam er een mooie 
muurschildering van de kunstenares 

Muurschildering ontworpen door Hannah Harry

Het 1e bestuur
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Hannah Harry. Ook werd er een tekenwed-
strijd voor de kinderen uitgeschreven met de 
opdracht om een dier te tekenen. De leuk-
ste dieren kwamen in een soort oerwoud 
bijeen, een prachtige muurschildering ont-
stond! Ook het speeltuin-veegrooster dat 
al jaren bestaat, moet vermeld worden. De 
gemeente zorgde voor bezems en tot de dag 
van vandaag bestaat dat rooster nog.

Meer activiteiten in de wijk
In 1995 werd de straatspeeldag georgani-
seerd, eerst in één straat. Er werd gepro-
beerd om leuke openingen te verzinnen: 
medewerking van politie, brandweer, draai-
orgel en dergelijke. Veel vrijwilligers hielpen 

hier aan mee. Sint Maarten kreeg volop aan-
dacht: jaarlijks werd een goed georganiseer-
de en veilige optocht gehouden. Er stond 
een vuurkorf en de bewoners namen alle-
maal iets lekkers mee. Best spannend voor 
de kinderen om in het donker mee te lopen 
en hun liedjes te zingen. Ook de straatbar-
becue in de Mauritslaan was een jaarlijks 
terugkerend festijn. Er gingen lijsten rond 
waarop iedereen voor een onderdeel kon in-
tekenen zodat er verschillende etenswaren 
op het toneel verschenen en niet iedereen 
met bijvoorbeeld hamburgers aan kwam 
zetten. Later gingen andere straten ook zo’n 
barbecue organiseren. Verder is de paaseie-
ren-zoekactie in de speeltuin het vermelden 
waard. Alle kinderen konden eitjes zoeken, 
inleveren bij de organisatie en daarna eerlijk 
verdelen. Ook weer een groot succes. Oh ja, 
Ruud was ook ooit Sinterklaas en D.J.

Er zijn nog veel meer initiatieven ontplooid in 
de loop der jaren. Gelukkig heeft Ruud een 
archief met foto’s, wijkkrantjes en kranten-
knipsels waar ik dankbaar gebruik van kon 
maken. Hij benadrukt dat niet alleen hij maar 
vele buurtbewoners altijd vrijwillig meehiel-
pen om alles in goede banen te leiden. 

Nora Groot

Ludieke verkeersactie door de wijkvereniging

Ruud met Dick Jense bij de opening van de 
speeltuin, voorheen Straverpark.
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Zomaar een donderdagmiddag in augustus. 
Buiten is het 30 graden. Door de open ramen 
en deuren drijven zomergeluiden binnen. 
Kinderen spetteren en plonzen in de Vliet. 
Langsvarende boten en bootjes doen het 
water klotsen. In de tuinen klinkt geroeze-
moes, straks klinkt rond etenstijd het getik 
van bestek op borden. In de ochtendkoelte 
studeerde iemand piano. 

In m’n volkstuin vliegen mezenfamilies van 
boom tot boom. De jongen die dit seizoen 
uit het ei kropen weten dat de voedersilo’s 
altijd gevuld zijn. Mede om die reden wonen 
ze nog bij hun ouders. Moeder eend heeft 
in de slootjes rondom twee legsels voortge-
bracht. Heel wat kuikens wisten de loerende 
reiger te overleven. Een kikker zit te zonnen 
op het blad van een waterlelie.

Wekenlang is het heel warm en heel stil in 
het oude dorp. Veel winkels gingen dicht. 
Talamini bleef open, dat spreekt. 

Teruggekeerde buren verhalen over de hitte 
in hun vakantieland. Wekenlang hangen bij 
het zwembad, in de schaduw van een boom. 
Af en toe een uitje naar de markt. Het was 
te warm om iets anders te ondernemen. 

Deze zomer is het bij ons net zo warm als 
op de Franse camping in de jaren 70 lezen 
we in de kranten. Waarom zou je weggaan? 
Tja, na twee jaar wachten deden velen dat 
toch. Ze konden niet wachten. En bleven 
vervolgens wachten. Belandden in rijen op 
Schiphol voor de vertrekhal en in de aan-
komsthal tussen de koffers. Op perrons. In 
fi les op zwarte zaterdagen. 

Inmiddels snakken akkers en velden, beken 
en rivieren, planten en dieren, onze tuinen 
naar water, naar fi kse regenbuien die regen-
tonnen vullen en de dorst lessen van alles 
dat naar water snakt. 

In mijn kast hangen dikke vesten en truien, 
staan hoge laarzen, ligt een stapel warme 
sjaals te wachten. Te wachten op het 
moment dat ik ze tevoorschijn haal, me 
koester in hun behaaglijke warmte omdat ik 
het kil vind. Het moment dat ik de ramen 
niet meer de hele dag open zet. De lam-
pen weer vroeg aan doe. Kaarsen aansteek. 
Herfstblad en takken met bessen in de vazen 
schik. 

Maar toch… Ik ben nog niet uitgezomerd. 
Nog éven, denk ik. Voel me weer het kind 
dat buiten speelt en moet binnenkomen 
– etenstijd, bedtijd – maar treuzelt om te 
gehoorzamen. Nog éven. Maar dan, wan-
neer ik eindelijk in m’n bed lag, onder het 
dek een zaklamp aanknipte en me met een 
boek verschool, was ik compleet tevreden. 
Zo zal het straks ook gaan. Wanneer ik ein-
delijk ben uitgezomerd en het najaar bin-
nenlaat. Wanneer ik de thermostaat laag 
houd - we zullen wel moeten – de leeslamp 
naast m’n bed aanknip en me nestel met een 
mooi boek. Er wacht nog een hele stapel.

Barbara Schilperoort

C O L U M N

Nog éven . . .
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Fit en gezond blijvenFit en gezond blijvenFit en gezond blijvenFit en gezond blijvenFit en gezond blijvenFit en gezond blijven
zonder zorgen?zonder zorgen?zonder zorgen?zonder zorgen?zonder zorgen?zonder zorgen?

Kom nu een maand gratis en vrijblijvend sporten!
Maak direct een afspraak bel 085-0220320!

Geestbrugkade 35, Rijswijk www.fysiopraktijkrijswijk.nl info@fysiopraktijkrijswijk.nl


