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Aanpak Molenhof
kan beginnen

De gemeente Rijswijk en woningcorporatie Vidomes werken
gezamenlijk aan een uitbreiding
van woonwagencentrum Molenhof aan de Vrijenbanselaan/
Broekmolenweg. De huidige situatie is naar het oordeel van
bewoners, gemeente en corporaties niet wenselijk; het centrum
is te vol en rommelig. Er komen
nieuwe wagens, het aantal
standplaatsen gaat van 15 naar
24 en het openbaar gebied
wordt opgeknapt. Molenhof is
in de jaren tachtig aangelegd,
toen met dertien standplaatsen.
Dat aantal werd uitgebreid naar
vijftien. Bewoners op het centrum willen graag met elkaar
blijven wonen, wat past in de
cultuur van de Sinti-gemeenschap.
VERHAG001

The Bootcamp
Club komt

De beroemde leger-workout in
de buitenlucht van The Bootcamp Club, overgewaaid uit
Amerika, begint op 4 maart ook
een wekelijkse training in Rijswijk. Op verschillende locaties
in Den Haag wordt de intensieve workout al langer gegeven.
Bootcamp training is gebaseerd
op de trainingsroutine van het
Amerikaanse leger. De Rijswijkse workout begint om 10.30
uur vanaf de parkeerplaats aan
het Hazepad in het Wilhelminapark en duurt een uur. Iedereen
die gratis een keer mee wil doen
kan zich inschrijven via:
www.thebootcampclub.nl
VERHAG001

Tekenseminar
op De Voorde

Kunstenaar Kees Fluitman
houdt op zes donderdagen in
maart en april een tekenseminar in zijn sfeervolle zolderatelier van het Rijswijkse landhuis
De Voorde (Van Vredenburchweg 985). Fluitman bekwaamt
zijn leerlingen in onder meer tekenvaardigheid, tekentechnieken en in het zich eigen maken
van tekenmaterialen. Tijden: ‘s
middags van 13.30 tot 16 uur en
‘s avonds van 19.30 tot 22 uur.
Data: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5
april. Informatie: 06-1848 2303
of mail: keesﬂuitman@ziggo.nl

WASSENAAR

Duidelijkheid
over uitgaven

Al sinds de jaren tachtig tracht
de gemeente met de koop van
allerlei panden langs de Rijksstraatweg een project te realiseren. Allerlei plannen en projectontwikkelaars passeerden de
revue, zonder enig resultaat. In
een onderzoek door een adviescommissie uit de gemeenteraad
naar dit miljoenen euro’s verslindende project bij Den Deijl,
staat dat een nader raadsonderzoek niet nodig is. Wel vindt de
commissie, onder leiding van
Antoon Claassen (GroenLinks),
dat duidelijk moet worden hoeveel geld door al deze plannen
over de balk is gesmeten. ,,De
bouwplek kende een ongelukkige ligging. Het grensde aan
een lpg-station en er waren diverse andere beperkingen. Nooit
is geëvalueerd wat wel mogelijk
was,’’ aldus Claassen. De raad
gaat het rapport bespreken.
MOOYMA100
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Sloop en bouw bij Den Deijl

HS

Harry Mens kan aan de slag in Wassenaar
WASSENAAR • Harry Mens mag zijn twee panden bij
Den Deijl slopen. Het Cuypersgenootschap stelt geen
hoger beroep in, nadat de rechter oordeelde dat de
gemeente juist handelde in een jarenlange procedure.
HANS VERHAGEN
,,De heren worden bedankt,’’ reageert Harry Mens. De bekende makelaar doelt op het Cupersgenootschap en stichting Historisch Centrum Wassenaar, die zijn bouwplan
op de hoek Rijksstraatweg/Lange
Kerkdam jarenlang hebben opgehouden. ,,Ik wilde op deze plek een
keukencentrum bouwen, maar we
zijn nu vijf jaar verder en de markt
is totaal veranderd.’’ Of Mens, die

zowel mag slopen als bouwen,
daadwerkelijk hier aan de slag gaat,
weet hij nog niet. Ook is er de mogelijkheid om het naastgelegen
voormalige pand van Mercedes bij
de nieuwbouw te betrekken. Mens:
,,Ik laat dit eerst maar eens even bezinken en ga hierover overleg voeren met de gemeente Wassenaar.’’
Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap zegt dat Harry Mens

‘hier nu z’n gang kan gaan’. Kort geleden gaf zijn stichting, die opkomt
voor het behoud van 19de- en 20steeeuws cultuurgoed, zich ook al gewonnen in de jaren slepende procedure over de sloop van twee boerderijen op het Wassenaarse kroondomijn De Horsten. Volgens Dubbelaar heeft het juridisch eveneens
geen zin om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis over de panden
van Harry Mens ,,Elders in het land
hebben wij andere projecten lopen,
daar richten wij ons nu op.’’
Harry Mens baalt van de hele
gang van zaken: ,,De wetgever zou
alleen directbetrokkenen in de gelegenheid moeten stellen om te pro-

testeren. En als men nou was opgekomen voor serieuze monumenten,
in dit geval sloeg dat nergens op.’’
De panden waar het om gaat –
een oud koetshuis uit 1891 en een
klein wit gepleisterd 19de eeuws arbeidershuisje – werden door de Lissenaar in 2007 en 2008 voor totaal
1.675.000 euro gekocht, volgens hem
na overleg met de gemeente. Tot zijn
verbijstering belandde het horecapand in 2008 op de gemeentelijke
monumentenlijst en werd het witte
huisje gebombardeerd tot beschermd
dorpsgezicht.
Mens
dreigde met een schadeclaim. Die
lijkt nu van de baan: ,,De gemeente
heeft me heel goed geholpen.’’

Solvejg Dunnewolt (77) balanceerde
drie keer op het randje van de dood
wilde nemen. Ik zei ‘nee, eerst m’n
ontbijt’: een bruin boterhammetje.
Ik kreeg te horen: ‘mevrouw het is
hier geen ontbijt op bed’. Je moet
heel mondig zijn, anders gaat het
niet goed.’’

HANS VERHAGEN
WASSENAAR • Op de schouder van

Solvejg Dunnewolt moet een engeltje zitten. Zelf houdt de 77-jarige
Wassenaarse het op ‘girl power’.
Vlak bij haar huis brak de fysiotherapeute op 11 januari haar nek
toen ze bij het oversteken door een
automobiliste werd aangereden. De
volgende dag in een Leids ziekenhuis werd ze getroffen door een bacteriologische infectie in het bloed en
ruim een week later moest er nog
eens een dubbele longembolie worden overwonnen.
Deze week zien we in het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden een wilskrachtige vrouw, die ondanks haar leeftijd onverzettelijk
streeft naar volledig herstel. ,,In

Solvejg Dunnewolt

‘Na 10 dagen
alsnog mijn
gebroken nek
geopereerd’
april of mei wil ik weer aan de slag
als fysiotherapeute, mijn vak dat ik
al 55 jaar met veel plezier uitoefen.’’
Een vak dat al tientallen jaren in het
dna van haar Zweedse familie zit.
,,Een oudtante was er al in de jaren
dertig in Stockholm mee bezig.’’
Van een compleet wrak, zoals de
situatie in januari was, is de geestelijke kracht bij de Wassenaarse volledig teruggekeerd. ,,Ik ben heel tevreden zoals het gaat, onder leiding
van mij,’’ zegt ze met een brede
grijns. Nog acht weken moet zij haar
rechterbeen rust geven. ,,Dan mag
ik daarmee langzaam gaan
oefenen. In mijn enkel zit-
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ten twee
schroeven
en in die
knie vier
schroeven
en
een
plaat.’’
De Wassenaarse
zegt
dat
toen zij na het ongeval in de ambulance op weg naar het LUMC in Leiden wakker werd en te horen kreeg
dat ze haar nek had gebroken, ze
snel bepaalde dat ze daaraan niet
geopereerd wilde worden. ,,Ik
had diverse voorbeelden
gezien die niet goed uit
zo’n operatie waren gekomen.’’ Tien dagen
later moest ze toch op
haar besluit terugkomen. ,,Ik had zo’n
ontzettende pijn
dat het niet anders kon. Tegen die chirurg zei ik: ‘Als het
niks wordt, wil ik
niet gereani-

Solvejg Dunnewolt werkt
aan haar
herstel in
een Leids revalidatiecentrum.
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meerd worden, want dan is het
niks’.’’ Voor Dunnewolt werd het
zeker wat, want de operatie verliep
uitstekend. Wel heeft zij nog last van
hoofdpijn. ,,Eigenlijk ben ik ook erg
tegen het slikken van allerlei pillen, maar als je ontzettende
pijn hebt, moet je toch wat.’’
In Leiden zullen de behandelaars Solvejg Dunnewolt niet als een gemakkelijke patiënt ervaren. Zij
neemt haar herstel vooral
in eigen hand. ,,Ze kwamen hier op een ochtend
bijvoorbeeld met
een stuk of twintig pillen. Of ik
die maar

Ook op haar vakgebied laat zij zich
niks wijsmaken. ,,Deze rolstoel bijvoorbeeld was niet goed afgesteld.
Daardoor zat ik niet goed. Het zijn
kleine dingetjes, maar zolang ik nog
niet tussen zes planken lig en ik hier
nog minstens twee maanden ben,
wil ik ze hier graag bijstaan. Kunnen
ze mijn therapie ook opnemen in
hun programma.’’
Zittend in een rolstoel maakt zij
duidelijk er een geheel eigen levensﬁlosoﬁe op na te houden. En die
sluit haarﬁjn aan op de door haar
ontwikkelde Balans Therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
grote zitbal om patiënten te dwingen een rechte houding aan te
nemen. ,,De therapie is bedoeld om
de natuurlijke loodlijn van de mens
terug te vinden. Van die houding
zijn we inmiddels vervreemd. Op
die wijze wordt de oorzaak van allerlei klachten aangepakt, in plaats
van de symptomen te bestrijden.’’
De Wassenaarse past de therapie
nu ook toe voor haar eigen herstel.
Met kleinere ballen oefent zij in bed
haar voetreﬂexen en ook zit zij regelmatig op een grote bal om haar
lichaamshouding weer optimaal te
krijgen. Dunnewolt is er de vrouw
niet naar om zich op dit gebied iets
te laten aanpraten. ,,Ik ben altijd
voor mezelf opgekomen. Daarom zit
ik hier en niet in een verpleeghuis.
Als je zo’n ongeval op mijn leeftijd
overkomt en je volgt trouw de adviezen van de medici op, dan sturen ze
je naar een verpleegtehuis. Zit je zo
‘achter de geraniums’.’’

