
Jubilaris Rijswijk geeft 
feestbudget weg aan wie het 
lastig heeft 
Geen jubileumfeest, afscheidsreceptie en zelfs geen festiviteit om de 
directiewissel te vieren. Het zit Wikkelbedrijf Rijswijk in Driebruggen niet 
mee. En tóch weten ze de reeks tegenvallers een positieve draai te geven. 

Danielle Verweij 26-12-20, 19:00 

 
Dit jaar had een feestelijke aaneenschakeling van hoogtepunten moeten 

worden voor Wikkelbedrijf Rijswijk. In april bestond de onderneming uit 

Driebruggen vijftig jaar en de voorbereidingen voor een jubileumfeest 

waren in volle gang. ,,En toen kwam covid-19’’, vertelt Dineke Rijswijk 

(61).   

Tijdens het feest zou ook het spreekwoordelijke stokje worden 

overgedragen van directeur Co Rijswijk (69) aan zoon Johan Rijswijk (31), 

de derde generatie aan het roer. ,,Eerst hebben we de festiviteiten 

uitgesteld tot het najaar, maar ook dat kon geen doorgang vinden. We 

hebben daarom besloten het feest af te blazen. Het beschikbare budget 

willen we aan de lokale gemeenschap geven.’’ 

Overdracht 

De officiële overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden zonder 

feestgedruis. De papieren werden, omdat ook het notariskantoor dicht 

bleef, aan de keukentafel getekend. Wel hield Co Rijswijk een woordje 

waarin hij benadrukte dat niets vanzelf gaat, het belangrijk is dat je vrouw 

achter en naast je staat en je de juiste vertrouwde mensen om je heen 

moet hebben.  

Johan Rijswijk op zijn beurt dankte zijn ouders die het bedrijf hebben 

gemaakt tot wat het nu is én zijn absolute voornemen om dit, gesteund en 

samen met zijn vriendin Desiree en het team, voort te zetten. 

Goede doelen 

Wikkelbedrijf Rijswijk nodigt iedere vereniging, goede doelen, 

maatschappelijke organisaties en zelfs personen die in zwaar weer zitten, 

een verzoek in te dienen.  

,,Wij bekijken de inzendingen, het liefst goed onderbouwd en met motivatie, 

gezamenlijk. Daaruit maken wij een keuze en verdeling’’, aldus Dineke 

Rijswijk. ,,In deze tijd hebben veel organisaties en mensen het zwaar. 

Hopelijk kunnen wij een beetje helpen in deze lastige periode.’’ De 

inschrijving staat open tot 1 februari 2021 via feest@rijswijkbv.nl. 

 

 

Ook Manos de Amor is Firma Rijswijk erkentelijk voor de gift die zij ter 

gelegenheid van hun jubileum mocht ontvangen!  

 


