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V O O R W O O R D

Beste wi jkgenoten,
Wat wonen wij toch in een fi jne wijk met z’n allen. Mijn vrouw, twee dochters en ik, wonen 
hier met veel plezier. Dit wordt alweer onze zevende kerst in Leeuwendaal. Het bevalt 
onze hele familie goed, want na een paar jaar zijn mijn schoonouders ons gevolgd.  Als u 
een oppas-opa met bakfi ets voorbij ziet komen, vraag dan maar eens of hij Jan heet. Grote 
kans van wel. 

In 2019 ben ik voorzitter geworden van onze wijkvereniging. Met het hele bestuur maken 
we graag activiteiten mogelijk voor en door wijkbewoners. Dit krantje is daar een mooi 
voorbeeld van. Zoals elk jaar, willen we het goede houden en ook weer een beetje vernieu-
wen. Zo verandert onze traditionele nieuwjaarsborrel van januari, in een Valentijnsborrel 
in februari. Meer rust in januari, meer liefde in februari. Ook mag er nog meer gelachen 
worden: er komt een cursusavond Stand-Up Comedy. Wie durft de planken op? Leer grap-

pen schrijven en ze uitvoeren onder leiding van een professio-
nele comedian. 

Daarnaast blijven we doorgaan met de vertrouwde activiteiten 
zoals de Paasbrunch, High Tea, Leeuwendaalrun, een verkeersac-
tie en vele andere.

Het belooft weer een mooi nieuw jaar te worden. 
Fijne Kerst en een prettig uiteinde.    

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie 
Heb jij interesse om voortaan zelf het voorwoord te schrijven? Vind je het een uitdaging 
om de verhalen uit de wijk op een leuke manier bij elkaar te brengen in de Leeuwendaler 
wijkkrant? Meld je dan bij een van de redacteuren of via het e-mailadres van de wijkkrant. 

Ik heb het 3 jaar met veel plezier gedaan, maar nu is het tijd voor 
andere leuke dingen. Ik wil graag een andere wijkbewoner de 
kans geven mee te werken aan dit geweldige krantje. 

Voor meer informatie kun je e-mailen naar Wijkkrantleeuwen-
daal@gmail.com. Geniet weer van de verhalen uit de wijk! 

Marion Nederlof - Eindredacteur Leeuwendeel

Namens de redactie en de wijkvereniging bedankt voor 
de mooie wijkkranten, Marion!

V O O R W O O R D
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TAFEL VAN GOUD NAAR SCHIEDAM 
Na tien mooie jaren sluit goudsmidatelier Tafel van Goud 

op 21 december haar deuren in Oud-Rijswijk. 
    We verplaatsen onze Tafel van Goud naar het historische centrum van 

Schiedam.

Bedankt voor al het moois dat we mochten maken! 
We ontvangen u graag in ons nieuwe atelier in Schiedam. 

Kijk voor openingstijden en adresgegevens op tafelvangoud.nl 

Taco & Lou 

.1. 1 TAFEL VAN GOUD 
� i\91"!.i - - GOUDSMIDATELIER- 

"-llii" 
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Elke eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur koffi e drinken voor senioren in 
Amicitia. 
Let op: in januari is de koffi eochtend niet op de eerste, maar op de tweede woensdag. Dus 
niet op 1 maar op 8 januari.

 
Woensdag 18 december: Koor We Want More treedt op met een Kerst sing-a-long 
in de Compagnie, Geestbrugkade 32. U bent van harte welkom van 20.00 – 22.00 uur. Na 
afl oop een gezellig drankje. Toegang is gratis. Zaal is open vanaf 19.45 uur.

Zondag 22 december: WinterZonMoment in de Leeuwendaalkerk in de Oranjelaan 
(als het goed weer is bij de kastanjeboom). Er zijn stoelen, dekens, gluhwijn en warme 
chocolademelk. We zingen kerstliedjes. U bent welkom vanaf 15.30 uur.

Dinsdag 11 februari: Stand-Up Comedy Workshop. Wie durft de planken op? Haal 
de Comedian in je naar boven. Leer grappen schrijven en ze gevat overbrengen. Begeleid 
door een professionele stand-up comedian. Minimaal 15 cursisten nodig, dus zegt het 
voort. Kosten: 25 euro per persoon. Tijd en plaats: vanaf 19:30 uur in de Compagnie.

Zondag 16 februari: Valentijnsborrel in de Conckelaer. Een gezellige buurtborrel in 
februari in plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie in januari. Aanvang: vanaf 16:00 
uur. Toegang is gratis.

Woensdag 8 april: Paasbrunch. Alle Leeuwendalers, jong en oud zijn van harte welkom 
van 12:00 tot 14:00 uur in de Compagnie. Ook hier is de toegang gratis.

Maart/April: Verkeersactie. Leeuwendaal is een woonerf en heeft daarom de zeer lage 
maximum snelheid; ‘stapvoets’. Veel mensen weten dit nog niet of vergeten zich eraan 
te houden. De laatste jaren hebben we daar aandacht voor gevraagd, door met kinde-
ren en een lasergun snelheden te meten van passerende auto’s. Dit jaar willen we op 
andere wijze aandacht vragen voor hetzelfde onderwerp. De exacte activiteit gaan we 
nog bedenken. Suggesties zijn welkom via info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Op de hoogte blijven van alle activiteiten? 
• Kijk op www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
• Facebook: Wijkvereniging Leeuwendaal
• En meld je aan voor de nieuwsbrief via info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

A G E N D A  

Leeuwenkoor: Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl
Kunst ter plekke:  Paul Francissen, pfranciss@gmail.com
Oranjecomité:  ocleeuwendaal@gmail.com
Straatspeeldag:  buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com
Leeuwendaal Duurzaam en Groen: info@barbaraschilperoortteksten.nl
Veegrooster speeltuin Mauritslaan:  ingrid.oosterdijk@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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Nel van der Weide woonde 50 jaar in Leeuwendaal:

‘ Nét ons kleine Friese dorp van vroeger’
Leuk om ook mensen aan het woord te laten die uit Leeuwendaal vertrók-
ken. Daarom maakte ik een afspraak met Jouke en Nel van der Weide-Veen-
land die 50 jaar lang aan de Leeuwendaallaan woonden.    

 
Zo toog ik op een mooie zomerse julimid-
dag naar een fraai appartement in Den 
Haag. Ik wist dat ik de bijna 85-jarige Nel 
helaas alleen zou treffen. Heel kort na hun 
vertrek uit onze wijk overleed Jouke. Op 3 
mei, geheel onverwacht. Een maand later 
zou hij 85 jaar zijn geworden. 

Buren
Het was 1965 toen Nel en Jouke met hun 
kindje van drie en een baby vanuit een 
bovenhuis in de Haagse Indische buurt 
naar Leeuwendaal verhuisden. Hij werkte 
voor T.N.O. Delft, verbleef soms weken in 
het buitenland (onder andere in Japan en 
de VS). Daardoor kwam de opvoeding en 
de verzorging van hun twee dochtertjes 
grotendeels neer op Nel. Maar na een paar 
jaar thuis wilde ze haar kennis als huishoud-
kundige en gezondheidskundige graag in 

praktijk brengen. Ze vond een parttime-
baan op een Nijverheidsschool in Delft. 
Én een oppas voor de meisjes: de dochter 
van de buren. ‘Eigenlijk al vanaf het eerste 
moment dat we hier kwamen wonen spron-
gen buren vanzelfsprekend in. Ze maakten 

6
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O U D  I N  D E  W I J K

ons wegwijs in deze groene wijk 
en in de stad,’ herinnert ze zich 
stralend. Hun dochtertjes vonden 
al heel snel speelkameraadjes in 
de straat. Kinderen konden vei-
lig buiten spelen. Er waren nog 
zo weinig auto’s dat je toenter-
tijd nog niet zo op het verkeer 
hoefde te letten. Buren hielpen 
bij het zoeken naar een kleuter-
school. Zo kreeg zij al spoedig 
‘een heel veilig gevoel’.

Dorpse sfeer
‘Mijn man en ik kwamen name-
lijk allebei uit een dorp op het 
Friese platteland. De sfeer en 
het leven in deze wijk voelde 
al na korte tijd ‘dorps’ aan. Net 
zoals in ons kleine vertrouwde 
dorp met buren om ons heen en 
familie die dichtbij woonde. Net 
zoals we dat gewend waren toen 
we zelf nog bij onze ouders woonden. Wij 
waren dus heel blij dat we met ons gezin in 
deze plezierige, groene omgeving terecht-
kwamen. Anderzijds vonden we het ook 
fi jn, dat in deze regio een Friese Vereniging 
actief was. Deze organiseerde regelmatig 
gezellige bijeenkomsten voor de Friezen die 
in het Westen waren komen wonen.’ 

Winkels om de hoek 
Net als in hun vroegere dorpen, waren er 
ook in Leeuwendaal destijds vele winkels 
‘om de hoek’. ‘Zo konden we de kinderen 
er al vanaf hun tiende jaar op uit sturen om 
boodschappen te doen bij de kruidenier, de 
groenteboer, de bakker, de slager. Ze hoef-
den niet eens geld mee te nemen, want je 
kon boodschappen laten ‘opschrijven’. Die 
werden dan één keer per week afgerekend. 
Middenstanders gaven gratis adviezen, bij-
voorbeeld hoe je bietjes moest koken of 
vlees braden.’

Leeuwendaal telde maar liefst drie groen-
tewinkels, twee kruideniers, twee slagers, 
een tabakswinkel, twee garages, een 
schoenmaker en een bakker - een fi liaal van 
Hus, op de hoek van de Oranjelaan en de 
Leeuwendaallaan. De winkel van kruidenier 
Borsboom in de Regentesselaan, die al sinds 
1926 bestond, was een begrip. Ook kwa-
men bakkers, groenteboeren, een melkven-
ter, soms een scharensliep aan huis. Maar in 
de jaren ‘90 hield de laatste groenteboer 
ermee op. En op 1 januari 2000 sloot ook de 
laatste kleine supermarkt in de Regentesse-
laan. Tegen de komst van de grote super-
markten konden ze niet opboksen!

‘Leeuwendaal voelde voor Jouke en mij als 
een thuis. Nét ons kleine Friese dorp van 
vroeger!’ Zo herinnert Nel zich hun leven in 
onze wijk. 

Tineke Snaterse 
(woont sinds 1971 in de wijk)
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Met de nieuwe Quooker CUBE 

haalt u naast warm, koud en 

kokend water nu ook koel 

 bruisend en gefi lterd water uit 

de Quooker-kraan. 

Quooker CUBE: DE KRAAN DIE ALLES KAN, NU VERKRIJGBAAR BIJ DE VRIES ELEKTRO

VAKKUNDIGE INSTALLATIE EN UITLEG VAN UW NIEUWE QUOOKER BIJ U THUIS

Kom bij ons 

langs voor de 

demonstratie 

en ervaar 

het gemak!

BEELD • GELUID • WITGOEDSINDS 1930DEVRIESELEKTRO.NL

BEELD • GELUID • WITGOEDSINDS 1930

Emmastraat 10 - Rijswijk - www.devrieselektro.nl

ZATERDAG
QUOOKER
DEMODAG
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SAMEN AAN TAFEL  IN  DE  LEEUWENDAALKERK

Ze doen het al vijf jaar. Eens in de maand op woensdagavond. Dan koken 
vrijwilligers een maaltijd voor leden van de Leeuwendaalkerk. Sinds kort zijn 
ook (andere) Leeuwendalers van harte welkom aan de eettafel.  Want samen 
eten is wel zo gezellig.

Op woensdag 18 september schuiven zo’n 
twintig deelnemers aan. De tafels zijn 
gedekt en het eten staat op het vuur, maar 
eerst wordt er een uurtje geborreld.  Bep, 
die regelmatig kookt voor groepen in de 
Schilderswijk, heeft vanavond een preischo-
tel met worst gemaakt.  Er is ook een vege-
tarische variant. Lekker glaasje water of 
wijn erbij en een toetje. Dit alles voor € 3,-. 

Ontmoeting
Het gezelschap is gevarieerd. Kerkgemeen-
teleden, een aantal wijkgenoten en een 
werkneemster van de dierenarts die het 
prettig vindt om lekker mee te eten voor-
dat ze naar huis gaat. Zowel ouderen als 
jongeren zijn er vanavond bij. ‘Het is pret-
tig om niet zelf te hoeven koken en plezie-

10



rig om op een informele manier anderen te 
ontmoeten.’  Dat is ook waar de gezamen-
lijke maaltijden voor bedoeld zijn. Elkaar 
ontmoeten. 

De kerk vindt het fi jn om, naast de weke-
lijkse kerkdiensten op zondag, de kerk ook 
open te stellen voor wijkgenoten. Zo wordt 

iedere dinsdagochtend een 
koffi eochtend gehouden. 
Aan het begin van de maal-
tijd wordt een stukje uit 
de bijbel voorgelezen. De 
gesprekken aan tafel kun-
nen overal over gaan. Over 
het geloof, maar ook over 
het weer, voetbal, de kin-
deren of de wereldpolitiek.  

Eet u een keer mee?
Samen aan tafel in de Leeu-
wendaalkerk: iedere derde 
woensdag van de maand. 
De avond begint om 17.00 

uur met een borrel. Om 18.00 uur komt de 
maaltijd op tafel. Aanmelden kan via e-mail: 
maaltijd@Leeuwendaalkerk.nl of bellen:
06 5103 7792.  

Yvonne Muilwijk

SAMEN AAN TAFEL  IN  DE  LEEUWENDAALKERK

1111
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Brabant meets Zeeland
Sinds half juli wonen Brabantse Coco en Zeeuwse Frank op de Nassaukade.

Coco (vernoemd naar Coco Chanel) stu-
deerde in Wageningen. Op haar werk in 
Amsterdam ontmoette ze Frank die in Lei-
den biologie en biotechnologie had gestu-
deerd. Via Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag belandden ze samen  in Rijswijk.

Zij bewoonden een gemeubileerd appar-
tement in het Benoordenhout. Dat was 
erg donker en ze wilden daar weg. Op de 
fi ets verkenden zij Den Haag en omgeving. 
Coco keek ook via Google en Funda naar 
een geschikte woning. Bij Funda tikte zij als 
aanvulling: aan vaarwater in en warempel, 
daar verscheen: Nassaukade 64 in Rijswijk. 

Wat viel daar te beleven?
In ieder geval een fi jne, ruime en lichte 
bovenwoning met uitzicht op vaarwater. Ze 
waren heel enthousiast en de reisafstand 
naar hun werk in Amsterdam was goed te 
doen.

De koop werd al gauw gesloten. Er moest 
wel het een en ander aan onderhoud 
gedaan worden. In hun zomervakantie 
kwam er een nieuwe vloer in en werd er 
verfwerk verricht. Ze schaften meubels aan 
die soms wel op een bijzondere manier naar 
binnen moesten. Dat is allemaal gelukt en 
het genieten kan beginnen.
Nu is er tijd om de omgeving, vaak per 
fi ets, te verkennen. Ze vinden het leuk om 
contacten in de wijk te hebben en deden al 
mee aan een walking dinner.
Coco vindt het hier wel wat kouder en 
winderiger dan in Brabant. Ondanks dat 

hebben ze het enorm naar hun zin in onze 
wijk, vinden de mensen vriendelijk en ont-
dekken steeds meer leuke activiteiten en 
bezienswaardigheden in de buurt.

Frank is een enthousiaste (race-) fi etser en 
zoekt nog een fi etsmaatje, want samen 
fi etsen is gezelliger!

Nora Groot
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Kat in de wijk
In de Koninginnelaan woont de 15-jarige kat Nino.

De vrouw des huizes is vanaf haar jeugd 
opgegroeid  met dieren. Nino komt uit het 
asiel aan het Julialaantje. Een zwarte kater 
met witte pootjes. Ze mochten hem mee-
nemen onder de voorwaarde dat hij  bui-
ten moest kunnen lopen. Vanwege nier-
problemen moest hij ook speciale voeding 
krijgen.

Nino heeft het buiten erg naar zijn zin. 
Hij neemt van alles mee naar huis, zoals 
muizen. Hij heeft een speciale band met 
de postbode. Hij wacht op hem op de con-
tainer, krijgt een snoepje en wandelt een 
stukje mee door de wijk. Ook  gaat hij elke 
ochtend naar de Leeuwendaallaan , zit ook 
daar op de container en kijkt wat rond. 
Soms kan het buiten lopen ook tot pro-
blemen leiden. Op een bepaald moment 
kwam Nino niet naar huis. Er werd geroe-
pen, gezocht en er kwamen posters op de 
bomen, zonder resultaat.

Een oplettende buurtbewoner zag een kat 
zitten achter een zolderraam van een huis 
dat verbouwd werd. Via het dak was geen 
redding mogelijk. Gelukkig kwam de eige-
naar van het huis speciaal uit België om 
Nino te redden. Iedereen was opgelucht.
Katten zijn wat makkelijker te houden 
dan honden, zeker bij afwezigheid. Geluk-
kig kan de familie tijdens vakanties een 
beroep doen op hun overbuurvrouw Miyol 
die Nino in zijn eigen omgeving uitstekend 
verzorgt tijdens hun  afwezigheid. Een 
goede buur…! Nora  Groot

K A T  I N  D E  W I J K
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Stijl schouwen, openhaardenbouw en rookkanalen

 Showroom: Pasteurstraat 159-163 Den Haag
Geopend vrijdag koopavond van 19-21 uur 

en zaterdag van 10-16 uur
Mail uw vraag of bezoek aan huis info@openhaardbouw.nl

wauw070.nl voor vakwerk in de bouw

K
al

ks
te

en
 ‘P

ro
ve

n
ce

’

WWW.ROBHOUWELING.NL

• In- en verkoop van oude schouwen
• Bouw en renovatie rookkanalen en schoorstenen
• Inbouw van open hout- en gasvuren in bestaande schouw
• Grote sortering antieke schouwen

RobHouweling.nl

070-390 40 86

1029-0074 [A] Leeuwendaal.indd   1 11-02-16   10:11
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Museum Rijswijk: komt dat zien!
Veel Leeuwendalers doen het: een museum bezoeken. Tijdens hun vakantie, 
een citytrip, een dagje weg in eigen land. Of omdat ze lazen of hoorden over 
een interessante expositie. Maar hoeveel Leeuwendalers bezoeken eigenlijk 
geregeld ons eigen Museum Rijswijk? 

Bijvoorbeeld tijdens de Textiel- of Papier-
biënnale die om het jaar in het museum 
aan de Herenstraat wordt ingericht? Alle 
reden voor een interview met Arnoud van 
Aalst, die anderhalf jaar geleden aantrad 
als directeur. 

Het is mooi weer. Dus vindt ons gesprek 
plaats in de schitterende achtertuin van 
het museum. Wat een voorrecht om hier te 

mogen werken! Hij geniet er dagelijks van. 
‘Museum Rijswijk heeft drie pijlers: erfgoed, 
papier en textiel. Het museum gaat over de 
geschiedenis van Rijswijk, met accenten op 
Rijswijkse kunstenaars, de Vrede van Rijs-
wijk en de dichter Hendrik Tollens’. 

Veranderingen
Om het museum een meer open uitstra-
ling te geven en om meer voorbijgangers 

Nova Zembla 
Johan Herman Isings (1884-1977), Behouden Huys op Nova Zembla, Schoolplaat. Tot 12 januari is de bijzondere tentoon-
stelling “De overwintering op Nova Zembla” te zien.

16
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uit te nodigen tot een bezoek, verhuist 
het museum café naar de voorkant van het 
Tollenshuis. Het voorplein wordt helemaal 
opnieuw ingericht.  Arnoud: ‘De studie-
ruimte komt beneden op de plek waar nu 
het museumcafé is. Schoolklassen krijgen 
vervolgens een grote eigen educatieruimte 
in wat nu nog de studieruimte is. De aula en 
de stijlkamers zijn beschikbaar voor congres-
sen, diners en huwelijken. Organisaties en 
particulieren beginnen ons te ontdekken.’

OPROEP: Vrijwilligers welkom!

Arnoud probeert zoveel mogelijk aan te 
sluiten op de behoeften en wensen van 
alle Rijswijkenaren, ook van oorspronke-
lijk niet-Nederlandse komaf. Marokkaanse 
vrouwen wisten bijvoorbeeld als geen ander 

het weeftoestel te bedienen dat tijdens de 
Textielbiënnale stond opgesteld. ‘We zoe-
ken permanent nieuwe vrijwilligers voor in 
het museumcafé, maar ook voor achter de 
balie in de winkel. Het is een erg leuk team. 
Het museum wordt steeds professioneler en 
daardoor komt er steeds meer werk. Man-
nen, vrouwen, jongens, meisjes, iedereen 
is welkom voor een boeiende vrijwilligers-
functie bij de leukste culturele instelling van 
Rijswijk!’ 

Belangstelling? Bel, mail of kom langs! 
Zie ook www.museumrijswijk.nl 

Yvonne Muilwijk

M U S E U M  I N  D E  W I J K

Oernatuur | Primal Nature 
Mariëlle van den Berg, Paddenstoelen (Tasmanië), 2009, 
katoen, wol, mohair, acryl, viscose, 240 x 160 cm. Tot 12 
januari is ‘Oernatuur | Primal Nature’ te bezoeken.

Precious Paradise 
Pal voor Museum Rijswijk staan de treurige overblijfselen 
van een eens majestueuze kastanjeboom. Hij is bijna 200 
jaar oud en was de icoon van het museum. De parasitaire 
honingzwam heeft hem van binnenuit opgegeten.
Het wel en wee van onze kastanjeboom als metafoor voor 
de bezorgdheid voor de natuur. Dat  is de aanleiding voor 
een tentoonstelling,  die loopt van 18 januari tot 12 april. 
Foto: Susanna Bauer, Reach, 2019, eikenblad, katoen 21 x 
16,7 cm, foto: www.art-photographers.co.uk.
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In het vorige krantje las u over Asli en haar 
zoon Ilian. Hij wil graag alleen naar school, 
de Nicolaas Beetsschool in Cromvliet. Maar 
Asli (en vele andere ouders) vinden de over-
steek bij de Geestbrugweg-Penninglaan te 
gevaarlijk. Het verkeer rijdt veel te hard en 
vaak ook nog door rood.

Op 2 september, de eerste schooldag voor 
de kinderen van de basisschool, was er een 
grote veilig-verkeersactie. Politie, wethou-
der en niet te vergeten een heleboel school-
kinderen en hun ouders deden mee om aan-
dacht te vragen voor veilig oversteken. 
Inmiddels is rondom de Nicolaas Beetsschool 
een schoolzone geopend met borden en 

tegels van Nijntje. Er komen nog meer aan-
passingen om het verkeer rondom de Nico-
laas Beetsschool in Cromvliet verkeerveiliger 
te maken. Zodat alle kinderen uit de wijk 
zelfstandig én veilig naar school kunnen! 

Veilig oversteken over de Geestbrugweg
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Leeuwendaal wéér iets veiliger
In de laatste week van september organiseerde de wijkvereniging op twee 
avonden de cursus Reanimatie en AED. De cursus werd gegeven door profes-
sionals van het Rode Kruis. In totaal hebben 21 buurtgenoten de cursus, die 
in de Leeuwendaalkerk plaatsvond, succesvol doorlopen! 
 

De cursisten stortten zich op beademen,  
borstcompressie, de stabiele zijligging, de 
heimlichmanoeuvre (om een blokkade in 

de luchtweg te verhelpen) en het gebruik 
van de AED. 

Ze oefenden tot iedereen zich comfortabel 
genoeg voelde om de handelingen in een 
noodsituatie uit te kunnen voeren. Vooral 
de borstcompressie vergt nogal wat licha-
melijke kracht en inspanning. Wat een vei-
lig gevoel met zo veel geslaagde Reanima-
tie cursisten in de wijk!

Er blijkt in elk geval ook interesse om geza-
menlijk een AED aan te schaffen. De wijk-
vereniging houdt u op de hoogte van de 
actie rond de aanschaf van een AED.

E B H O  E N  A E D   I N  D E  W I J K

Wat is een AED? Dit is een automatische externe defribila-
tor, gebruikt om het hart te resetten bij een hartstilstand. In 
onze wijk is wel een aantal AED’s beschikbaar bij locaties als 
tandarts, huisarts en fysio. Maar deze AED’s zijn niet 24 uur 
per dag beschikbaar; meestal alleen op kantoortijden. 
De AED op de Dillenburglaan 13, die door bewoonster Jolan-
da Brinkman met behulp van buurtgenoten en de gemeente 
is aangeschaft, is de enige AED die altijd beschikbaar is in Leeuwendaal.

In geval van reanimatie,
bel altijd eerst 112!
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Gezelligheid troef bi j Cosy Cosas
Het is gezellig bij Cosy Cosas aan de Haagweg, op de hoek van de Herenstraat. 
Dat is het eerste dat mij opvalt als ik de winkel binnenstap voor dit inter-
view. De kanarie zit vrolijk te kwetteren, er staat een lekker muziekje op en 
er hangt een ontspannen sfeer. Eigenaresse Patricia van Schaik ontvangt mij 
met een lekker kopje thee op een mooi opgemaakt tableau en een zelfge-
maakt koekje.

Patricia vertelt: ‘Ik heb altijd als directiesecre-
taresse gewerkt. Na een aantal jaren wilde 
ik wat anders. Een strandwandeling op Kijk-
duin en een goed gesprek bij de open haard 
met een vriendin bracht mij op het idee. 
Lekker shoppen voor trendy en originele 
cadeau artikelen in combinatie met een cof-

feecorner en ruimte voor workshops. Wat ik 
daarbij belangrijk vind is mensen bij elkaar 
brengen, samen dingen doen in een huise-
lijke sfeer waarbij de beleving belangrijk is. 
Ik ben van vele markten thuis. Ik heb een 
toeristische opleiding gedaan, gastvrijheid 
en het zorgen voor mensen zit in mij. Daar 
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word ik blij van.’  Na een jaar van hard wer-
ken aan de voorbereidingen opende Cosy 
Cosas op 1 januari 2018 haar deuren.

Intussen weten behoorlijk wat mensen Cosy 
Cosas te vinden. Met veel klanten ontwikkelt 
Patricia een persoonlijke band: zij komen 
regelmatig terug voor een cadeautje, soms 
gewoon voor een praatje. In de coffeecor-
ner kan men terecht voor koffi e of thee met 
eigengemaakt gebak, gezonde sapjes, en 
voor een heerlijke lunch of high tea. 

Ook voor de workshops komen mensen 
vanuit heel Nederland naar de winkel. Zelf 
is Patricia creatief en geeft ze de workshop 
mozaïeken. ‘Het leuke is dat iedereen dit 
kan en met iets moois naar huis gaat’, aldus 
een lachende Patricia. ‘Dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld de workshops glas-in-lood en 
dotpainting. Nieuw is de workshop ‘tarot 
kaarten leggen’. Ik merk dat er vraag is naar 
workshops over zelfontwikkeling. Daarom 
organiseer ik binnenkort ook mind, body en 
soul evenementen.’ Tevens is de ruimte ach-
terin de winkel te huren voor bijvoorbeeld 

compleet verzorgde creatieve kinderfeestjes 
of andere evenementen en bijeenkomsten.

Patricia staat open voor nieuwe initiatie-
ven en samenwerkingen, ook vanuit de 
wijk Leeuwendaal. Sommige dingen komen 
spontaan op haar pad. Nieuw is de samen-
werking met een kindercoach uit Leeuwen-
daal: terwijl het kind coaching heeft, drinken 
de ouders een kopje koffi e of thee bij Cosy 
Cosas. En iedere woensdag komt de breiclub 
samen om te breien voor het goede doel; de 
daklozen in Nederland. 

Ik vraag natuurlijk wat Patricia vindt van 
Leeuwendaal. Ze hoort vaak van klanten 
dat er in Leeuwendaal veel samen wordt 
gedaan, de borrel bij de Oranjeboom of 
het Koningsdagfeest. Zelf woont ze in Oud 
Rijswijk, als geboren Haagse maar getogen 
Rijswijkse zou ze graag actief participeren in 
Leeuwendaal. Met Cosy Cosas is een droom 
in vervulling gegaan. Het verhaal is een uit-
zending van ‘ik vertrek’ op tv, maar dan in de 
buurt. Haar verkiezing tot ‘ondernemer van 
het jaar’ was een eerste mijlpaal, hopelijk 
gaan er nog heel veel volgen! 

Erika Priebee
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Shiatsu Voorburg-Rijswijk
Pascale Verbeeck

Geestbrugkade 35 k 18

2281 CX  Rijswijk

T 06-11045293

info@shiatsuvoorburg-rijswijk.nl 

www.shiatsuvoorburg-rijswijk.nl

Shiatsu is voor iedereen 

ontspannend, revitaliserend, herstellend

PV adv 11-2017.indd   1 09-10-17   16:29

Nijverheidsstraat 112 2288 BB Rijswijk 070 390 72 35 info@lancyrrijswijk.nl
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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!

MEER DAN LUNCH & DINER  
WIJ ORGANISEREN OOK
• RECEPTIES
• BORRELS
• FEESTEN
• HIGH WINE
• HIGH BEER

OPEN: MA-ZA VANAF 10:00 uur

HERENSTRAAT 8  •  2282 BT RIJSWIJK • INFO@IDZHEERLIJK.NL
0704449578  •  WWW.IDZHEERLIJK.NL • @IDZHEERLIJK FB/INSTA/TWITTER

• HIGH TEA
• CATERING
• NIEUWJAARS- EN KERSTBORREL
• ZONDAG EXCLUSIEF OPEN 
(ANDERE DAGEN IN OVERLEG) VOOR GROEPEN V.A. 20 PERS. 
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In mijn herinnering sneeuwde het vroeger elke winter. We bouwden fl inke 
sneeuwpoppen en zelfs een halve iglo. Eén winter ijzelde en vroor het zó hard 
dat we op de weg konden schaatsen! We waren de hele dag buiten en kwa-
men pas aan het einde van de dag binnen, met gevoelloze handen en voeten 
die begonnen te tintelen als we weer warm werden. 

Ik ben benieuwd hoe mijn kinderen zich 
de winters later zullen herinneren. Een iglo 
bouwen is er nog niet van gekomen, maar 
we hebben al wel een aantal sneeuwpop-
pen kunnen maken en fl ink sneeuwballen 
kunnen gooien. Ze halen de sneeuw van de 
voorruiten van de auto’s, zodat er strepen 
achterblijven. Het is leuk om sneeuwbal-
len naar elkaar te gooien, maar ook tegen 
ons raam. Dan blijven daar namelijk grote 
sneeuwstippels achter.  

Er is een winter geweest dat ik met mijn 
kinderwagen de wijk niet uit kon, omdat 
de sneeuwschuiver een fl inke sneeuwwal 
had geschoven om de doorgaande wegen 
rondom sneeuwvrij te maken. Ook heb ik 
wel eens met een huilend kind in de kinder-
wagen en een huilend kind onder mijn arm 
door de sneeuw lopen ploeteren, op weg 
naar huis. Maar dat kan ik me vooral heel 
goed herinneren, zij waarschijnlijk niet. 
Toch denk ik dat mijn 
kinderen later ook 
denken dat wij strenge 
winters hadden. Want 
zodra het sneeuwt, 
gaan we naar bui-
ten en dan maak ik 
natuurlijk foto’s. Eén 
keer lag er voldoende 
sneeuw om ze met 
de slee naar school 
te brengen en ze ook 
weer met de slee op te 
halen. Dat was natuur-
lijk fantastisch! En we 
hebben een middag 
kunnen sleeën van 

de heuvel naast de laan van Hoornwijk. Pas 
toen hun lippen blauw en hun handen rood 
waren wilden ze weer naar huis. 

Winter betekent ook dat we de vogeltjes 
weer gaan voeren, sneeuw of geen sneeuw. 
Ik koop een grote zak pelpinda’s. En ik zoek 
grote naalden op en leg alvast pleisters klaar. 
Natuurlijk kun je een pindaslinger ook kant-
en-klaar kopen, maar het zelf rijgen vinden 
mijn kinderen toch echt leuker. Tevreden 
hangen ze na het harde werken de slinger in 
de boom, wachtend op de schattige meesjes 
die eraan zullen gaan hangen. De volgende 
dag komen er een stuk of vier halsbandpar-
kieten die de slinger binnen een uur hele-
maal slopen. Het loopt soms wat anders 
dan verwacht of gehoopt, maar óók voor de 
halsbandparkieten is het ten slotte winter. 

Marielle Hofstede

halsbandparkieten is het ten slotte winter. halsbandparkieten is het ten slotte winter. 



Op de begane grond van het voormalig makelaarskantoor Hoogenraad aan de 
Haagweg 171 is sinds voorjaar 2019 mijn knusse private dining gesitueerd. Mijn 
naam is Peter Batelaan en ik verzorg met plezier diners tot 20 personen, wijnproe-
verijen en workshops alsmede homecooking (catering bij u thuis). Na anderhalf de-
cennium tophoreca en twee decennia ondernemerschap kook ik nu vanuit huis. Elke 
vrijdagavond verzorgen wij “Table d’hôte, voor een vast bedrag genieten van een 
drie gangen menu met amuses en friandises aangevuld met wijnen uit mijn privécol-
lectie. Buurtgenoten bij elkaar aan onze prachtig lange tafel waar de gesprekken 
mooi zijn en het eten heerlijk. Aperitieven kan bij mooi weer in de Tuin. Het product 
is ook exclusief te reserveren wanneer u zakelijk of privé in een integere omgeving 
wil vergaderen, lunchen, dineren of op zoek bent naar interactieve educatie in de 

vorm van wijn/ spijs proeverijen of kookworkshops. U bent van harte welkom.

Peter Batelaan

Batelaan culinair, 
Haagweg 171, Rĳ swĳ k

Telefoon 06 34 00 32 24
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Computercursus: leuk en leerzaam
Tegenwoordig ben je nergens meer zonder computer of internet. De mees-
te mensen hebben een smartphone, laptop of tablet. Maar soms heb je het 
gevoel dat het allemaal zo snel gaat. En dat de vernieuwing helemaal aan 
je voorbij gaat… Fijn als een en ander dan nog even vanaf het begin wordt 
uitgelegd.

Voor beginners
Zeven wijkgenoten hebben in oktober een 
computercursus voor beginners gevolgd. 
Vier maandagmiddagen stelde Amicitia de 
ruimte beschikbaar voor de wijkvereniging 
en Seniorweb om de enthousiastelingen bij 
te spijkeren op het gebied van tekstverwer-
ken en internet. Voor sommigen een grote 
stap! Als het soms even te snel ging was er 
gelukkig voldoende tijd om alles nog even 
rustig uit te leggen. 
Begeleiders Hans Imhoff en Marissa Koop-
mans kregen te horen dat de cursisten vin-
den dat ze veel geleerd hebben. Wie weet 
voor herhaling vatbaar? Heeft u interesse, 
laat het dan weten aan de wijkvereniging: 
info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Meer weten over Seniorweb? 
Kijk op www.seniorwebaandevliet.nl 
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Wijkborrel/ALV bij de kastanjeboom
Op zaterdag 31 augustus combineerde de wijkvereniging (alweer voor 
de derde keer) de jaarlijkse wijkborrel bij de kastanjeboom met de al-
gemene ledenvergadering. Daarmee koppelen we het aangename aan 
het onvermijdelijke.
 
Een drankje in de ene hand, in een andere 
een blokje kaas en ondertussen luisteren 
naar de verhalen van afgelopen jaar en de 
plannen van komend jaar. Marissa Koop-
mans nam afscheid van het wijkbestuur en 
Wilgert Opraus (sinds 4 jaar bestuurslid) 
nam het voorzitterschap over. 

Voor de kinderen was er een springkussen 
en voor de liefhebbers kwamen oldtimers 
één voor één de wijk in rijden na een zon-
nige puzzelrit.

Namens het bestuur van de wijkvereniging: 
als altijd blijft aan u de open uitnodiging 
staan om met uw ideeën, suggesties en vra-
gen het bestuur te benaderen via de e-mail: 
info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
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 MAAK KENNIS MET MEER DAN 115 JAAR ERVARING
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www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon: 015 - 361 09 78   

Ontwerp,
inrichting en 

onderhoud van 
tuinen en 

groenvoorzieningen
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Vervullen, onbenullen, krullen, smullen… 
Volgens het Van Dale Rijmwoordenboek 
bestaan er maar liefst 44 rijmwoorden bij 
“ontspullen”. Sinterklaas heeft er vast en 
zeker diverse gebruikt voor zijn gedichten 
bij het cadeau dat ook dit jaar hoog op 
de verlanglijstjes staat: een opruimboek 
van Marie Kondo. Of van een van de vele 
andere opruimcoaches die haar navolgen 
of misschien wel zijn voorgegaan. Ontspul-
len is de trend. Oftewel opruimen. 

Bij het zien van de overvolle vuilcontai-
ners vraag ik me soms af wie door welke 
opruimwoede is getroffen. Je ziet er de 
meest afgeleefde meubelstukken. Kapot, 
verkleurd, besmeurd. Tot en met armzalige 
kamerplanten. Afgedankt. 

In mijn studententijd kende ik mensen 
die de avond voordat de volgende dag 
het vuilnis zou worden opgehaald, nog 
laat de straat opgingen. Zo scharrelden ze 
hun huisraad bij elkaar, vonden soms de 
mooiste dingen. Maar dat was in de tijd 
dat vooral spullen uit grootmoeders tijd 
geliefd waren. Zodat we het Waterlooplein 
afstruinden op zoek naar alles wat ouder-
wets – en dus de moeite waard - was. Een 
worteldoek (als versiering aan de muur), 
een aardewerk terrine (mooi met een varen 
erin op de vensterbank), een opa-overhemd 
(zonder boord), een Thonet-achtig krukje 
(geschikt als bijzettafeltje), een winter-
jas-met-de-geur-van-mottenballen. Enfi n. 
We werden er blij van. En dat is precies de 
bedoeling van de Japanse opruimaanpak. 

De basis daarvoor ligt in de Shinto gods-
dienst. Eigenlijk is het meer een fi losofi e, 
een zienswijze, met als uitgangspunt dat 
iedereen en alles een ziel heeft. Mensen. 
Dieren. Planten. Maar ook de spullen in je 
huis. Uitgangspunt bij het opruimen van 
je huis is dat je je alleen moet omringen 
met dingen waar je blij van wordt. Dat je 
die andere dingen (waar je dus niet meer 
blij van wordt) beter kunt wegdoen. Maar 
dat je dan wel netjes afscheid van ze moet 
nemen. Ze moet bedanken dat je ze mocht 
gebruiken. Heb je opruimplannen om zo 
het nieuwe jaar goed te beginnen? 

Bedenk dat je oude spullen best nog een 
ander goed van pas kunnen komen. En 
blij maken. Denk daarom ook eens aan de 
Weggeefwinkel. Zelfs voor je oude kamer-
planten is er nog nieuw leven mogelijk. In 
het hele land zijn namelijk “plantenasiels” 
te vinden. Nog niet zo lang geleden is er 
zo’n plantenasiel in Voorburg geopend 
(even googelen). Iemand met groene vin-
gers in onze wijk nog op zoek naar een 
goed voornemen? 

Barbara Schilperoort

C O L U M N

Barbara en Fennah

(Ont)Spullen 



GOEDE VOORNEMENS
MAANDEN

BEWEEG & TRAIN
JE GEZOND & FIT BIJ

FYSIOPRAKTIJK RIJSWIJK

NU OOK
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