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Beste Houtwijkers,

Inspiratie. Een mooi 
woord dat zijn oor-

sprong vindt in het 
woord spiritus, ofwel 

geest. Het woord inspiratie past 
perfect bij de laatste weken van het 
jaar, waar velen van ons het feest 
vieren van de geboorte van Jezus, 
die een voorbeeld is van hoe om te 
gaan met je medemens en jezelf in 
dit leven. Maar inspiratie is ook een 
woord dat goed past bij het terug-
blikken op het afgelopen jaar en het 
maken van plannen en goede voor-
nemens voor het komende jaar. Hoe 
doe je dat? Je gaat dan even zitten, 
televisie uit, computer uit, telefoon 
niet uit (want ik moet natuurlijk wel 
mijn klanten te woord kunnen staan 
als ze me bellen…), pen en papier 
in de hand en je denkt: als ik oud 
word en terugkijk op mijn leven, 
wat wil ik dan hebben bereikt? En 
welke stappen moet ik nu zetten 
om die doelen te bereiken?  De eer-
ste stap kan klein zijn, maar is de 
belangrijkste om te beginnen aan 
een lange mars. Je schrijft de punten 
op en gaat ze dan uitvoeren. 

Met het wijkberaad hebben we 
als team ook teruggeblikt op 

het afgelopen jaar en ons tijdens een 
brainstormsessie laten inspireren tot 
het maken van plannen voor 2015. 
Een hele lijst van goede ideeën en 
activiteiten hebben we opgeschre-
ven. Het Houtwijkblad zullen we 
blijven uitgeven, vier keer per jaar, 
we gaan voorlichtingsavonden 
organiseren over de nieuwe Wmo 
en de Provinciale Verkiezingen, we 
verzorgen excursies, zijn van de 
partij op de nationale Burendag met 
groenactiviteiten, organiseren een 
Houtwijksessie met actieve vrijwil-
ligers, met zorgcentrum Houthaghe 
organiseren we de inmiddels tradi-
tionele Midsummerparty en met de 
kerst volgend jaar willen we met het 
winkelcentrum een kerstevenement 
opzetten. Natuurlijk slaan we de 
twee bewonersavonden niet over. We 
hebben zelfs de data al in onze agen-
da’s vastgelegd. Daarnaast zullen we 
er ook zijn om problemen te bespre-
ken met politici, zoals de parkeer-

Van de voorzitter problematiek die zich aan de randen 
van onze wijk opdringt. En de amb-
tenaren willen we actiever aansturen 
om zaken voor ons op te lossen, met 
name op het gebied van groen en 
infrastructuur. Ons actielijstje is dus 
klaar. Nu komt het aan op het zetten 
van de benodigde stappen. 

Door de bezuinigingen hebben 
we besloten om afscheid te 

nemen van onze administratieve 
ondersteuner en zullen we haar 
werk nu zelf moeten doen. We heb-
ben daardoor minder ruimte over 
om onze acties uit te voeren. Door 

effectief om te gaan met onze tijd 
komen we wel een heel eind. Maar 
het zou zeker helpen, als zich vrij-
willigers melden, die graag met 
ons leuke team mee willen doen. Ik 
hoop dat ik u met dit schrijven ook 
van inspiratie heb voorzien? Wilt 
u met ons kennismaken, dan kan 
dat altijd. Schrijf ons een e-mail en 
we maken een afspraak. Ik wens u 
namens het voltallige wijkberaad en 
de redactie van het Houtwijkblad en 
de Houtwijksite het allerbeste toe 
voor 2015.

Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters

Info Wijkberaad Houtwijk

Nieuwe bestuursleden 
Het Wijkberaad Houtwijk verwel-
komt twee nieuwe bestuursleden: 
Danny Boers en Fred Versteeg. Zij 
gaan zich inzetten voor respectieve-

lijk ‘verkeer’ en ‘ouderen’. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
in het voorjaar van 2015 zal het 
bestuur hen officieel voor benoe-
ming voordragen. 
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Agenda 2015
18 februari: informatieavond Provinciale Verkiezingen
25 maart: Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering)
28 april: Bijeenkomst voor actieve vrijwilligers in Houtwijk
 1 juni: excursie Loosduins museum
20 juni: Midsummer Party
 9 september: voorlichtingsmiddag/avond Wmo
26 september: Houtwijk hardloopwedstrijd op nationale Burendag
 7 oktober:  Algemene Ledenavond (najaarsvergadering)
19 december: Kerstevenement rondom Winkelcentrum Houtwijk en het 

Wijkcentrum Bokkefort.



Nieuwe bestuursleden gezocht
De doelstellingen van het 
Wijkberaad Houtwijk zijn: ‘Het 
bevorderen van het woon- en leef-
milieu in de wijk, het behartigen 
van de belangen van de bewoners 
en het stimuleren van de zelfwerk-
zaamheid van de bewoners’. Het 
wijkberaadbestuur geeft deze doel-
stellingen vorm door bij politieke 
en bestuurlijke instanties aandacht 
te vragen voor aan Houtwijk gerela-
teerde problemen en door daarvoor 

oplossingen te eisen. Een groot 
probleem is echter, dat het bestuur 
flink is uitgedund en dat daardoor 
steeds minder vrijwilligers steeds 
meer taken op zich moeten nemen. 
Daarom deed voorzitter Ramon 
Meesters een oproep aan al die 
wijkgenoten die Houtwijk een warm 
hart toedragen - en die zich in de 
positie bevinden om tijd te kunnen 
vrijmaken - om zich als bestuurslid 
aan te melden. Zie ook tussenstand 
op pagina 3.

Politieke thema’s
Op de agenda stonden enkele 
politieke thema’s. Politieke bewo-
nersbijeenkomst: In februari 
organiseerde Wijkberaad Houtwijk 
een bijeenkomst, waarbij een groot 
aantal kandidaat-raadsleden aanwe-
zig was. Het doel ervan was ener-
zijds om het gat tussen de Haagse 
politiek en onze wijkbewoners te 
verkleinen en anderzijds om de 
bestuursleden van het wijkberaad in 
de positie te brengen om aan lang-
durige relaties met politieke besluit-
vormers te werken. Want alleen 
dan pas is het mogelijk om in een 
vroegtijdig stadium invloed te kun-
nen uitoefenen op besluiten die onze 
wijk raken. Naar aanleiding daarvan 
zijn er al twee raadsleden, Martin 
Wörsdörfer (VVD) en Michel 
Rogier (CDA), tijdens bestuursver-

Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Houtwijk

‘Er valt nog heel wat te doen in Houtwijk…!’
In september werd in Zorgcentrum Houthaghe de najaarsledenverga-
dering van vereniging Wijkberaad Houtwijk gehouden. Ook dit maal 
werd weer duidelijk, dat er nog heel wat te doen valt in onze wijk. 
Uiteraard gebeurt er al wel het nodige, dankzij de inzet van een rela-
tief kleine groep vrijwilligers. Maar toch is het absoluut noodzakelijk, 
dat nog meer bewoners de handen ineenslaan om de huidige en ook de 
toekomstige wijkproblemen, krachtdadig aan te kunnen pakken. Zie 
de beknopte samenvatting in dit artikel.
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Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Houtwijk
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gaderingen aangeschoven en zijn 
concreet voor ons in actie gekomen. 
Raadsleden van andere partijen heb-
ben ook al aangegeven graag door 
het bestuur te worden uitgenodigd. 
Bestemmingsplan Houtwijk. Op 
de Oude Haagweg 42-46 worden 
twee torens gebouwd, die door 
hun hoogte niet binnen de Visie 
‘Loosduinse Vaart’ passen. De 
Commissie Loosduinen staat hier 
daarom niet achter. Afgesproken 
is wel om zo veel mogelijk op een 
constructieve manier in gesprek 
te blijven met de projectontwik-
kelaar om het geheel tóch zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten op het 
dorpse karakter van Loosduinen.  
Activiteitenprogramma 
Stadsdeelplan Loosduinen 2015. 
Om de gemeente goed aan te kunnen 
sturen op belangrijke wijkaangele-
genheden (zoals groenvoorziening, 
infrastructuur, sociale cohesie) is het 
nodig dat bewoners hiervoor sug-
gesties en tips inbrengen om de leef-
baarheid van Houtwijk de verhogen. 
Tijdens de vergadering werd de aan-
wezigen verzocht om - indien nodig 
- alsnog hun reacties in te leveren.

Bewonersparticipatie
Namens stadsdeelwethouder 
voor Loosduinen - Ingrid van 
Engelshoven- was bestuursadviseur 
Hans Mellema aanwezig. Hij liet 
weten dat de bewindsvrouw het 
belangrijk vindt, dat de betrokken 
bewoners - in het kader van bewo-
nersparticipatie - zelf initiatieven 
gaan bedenken en uitwerken. De 
stad wil namelijk meer gebruik gaan 
maken van de doe- en denkkracht 
van bewoners en ondernemers. De 
wethouder heeft ook andere zaken 
in haar bestuurlijke pakket: ouderen 
-en jongerenbeleid, zorg en wer-
keloosheid. Bewoners die hierover 
vragen hebben kunnen contact 
opnemen met stadsdeeldirecteur 
Harm Benthem, die regelmatig 
overleg met haar heeft.

Groenvoorziening
Tijdens de presentatie van Hans 
Mellema kwam het her en der rond-
uit slecht onderhouden ‘groen’ in 
de wijk weer eens aan de orde. Een 
voorbeeld daarvan was het relaas 

van een van de aanwezige bewo-
ners, die samen met zijn vrouw in 
een flatgebouw woont waarvoor 
hele hoge en volledig uit hun krach-
ten gegroeide bomen staan. Zij 
kunnen hierdoor geen moment van 
de zon genieten en moeten de hele 
dag in de woning hun verlichting 
aan hebben. Alle bewoners van het 
betrokken complex zien graag dat 
de bomen verdwijnen. Contacten 
met de afdeling Groenbeheer 
Loosduinen hebben tot nu toe ech-
ter geen resultaten opgeleverd. Dit 
thema zal door de heer Mellema 
worden opgenomen met de betrok-
ken groeninstantie en via het wijk-
beraad worden teruggekoppeld.

Toenemende parkeerdruk
Ook aan de toenemende parkeer-
druk in onder meer de Mahatma 
Gandhistraat en de Albert 
Schweitzerlaan werd uitgebreid 
aandacht besteed. Dit thema blijft 
een heet hangijzer. Een aanwezige 
bewoonster greep haar kans en gaf 
een opsomming van ideeën voor 
mogelijke oplossingen. De voorzit-
ter nodigde haar uit om hierover 
met de Werkgroep ‘30 km zone 
Houtwijk’ van gedachten te wisse-
len tijdens een overlegbijeenkomst. 
Hans Mellema benadrukte dat het 
gemeentebestuur niet als doelstel-
ling heeft om in de hele stad betaald 
parkeren in te voeren, maar dat 
- daar waar nodig - het invoeren 
van betaald parkeren een oplossing 
kan zijn. Echter, hij onderkende de 
geschetste problemen en zal hier-
over met de betrokken wethouder 
contact opnemen. 

Wmo in 2015
Vanaf 1 januari 2015 voeren gemeen-
ten taken uit die onder de AWBZ 
vallen. Deze taken gaan over naar de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het gaat onder andere om 
begeleiding, dagbesteding en kortdu-
rend verblijf. De gemeente Den Haag 
wordt hierdoor verantwoordelijk voor 
het aanbieden van extra hulp aan 
iedereen die nog thuis kan blijven 
wonen. Gastspreekster Marnis Rothart 
van de gemeente Den Haag gaf een 
toelichting op de stand van zaken 
en adviseerde de aanwezigen om de 

beleidsnota in de gaten houden. Het 
jaar 2015 zal een overgangsjaar zijn, 
in 2016 moet de zorg op wijkniveau 
zijn uitgerold. Uitgangspunt daarbij 
zal steeds zijn, dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Informatiepunten waar mensen terecht 
kunnen voor het aanvragen van zorg 
zijn te vinden in de wijkcentra de  
Henneberg en het Bokkefort. 

Wijkpreventie
Gekleed in hun nieuwe outfit tipten 
onze wijkagenten Martin Taal en 
Ruben van den Driest weer een aan-
tal actuele wijkzaken aan. Het aantal 
inbraken was in de zomer toege-
nomen, maar recentelijk is er weer 
sprake van een daling, onder meer 
door een aantal preventieve maatre-
gelen. Inbraken hebben een eerste 
prioriteit bij de politie Loosduinen. 
Bij verdachte omstandigheden 
wordt verzocht om direct 112 te bel-
len. Als er sprake is van een toene-
mend aantal inbraken in een bepaald 
wijkdeel, kan daar een camerasy-
steem worden geplaatst. Ook uniek 
in Loosduinen is de inzet van een 
lokfiets waarmee regelmatig succes-
sen zijn geboekt. Een van de aan-
wezigen stelde de wijkagenten voor 
om in onze wijk een groeps-‘app’ 
te omarmen, die het mogelijk maakt 
om elkaar bij het waarnemen van 
verdachte situaties te informeren. 
De wijkagenten stonden niet nega-
tief tegenover deze suggestie, maar 
vinden wel dat direct 112 bellen de 
voorkeur heeft. Immers, om crimi-
nelen in de kraag te kunnen vatten 
is het voor de politie essentieel dat 
zij zo snel mogelijk op de hoogte 
wordt gebracht. Iedere seconde telt.

Volledig verslag
Het volledige (concept)verslag 
van deze najaarsvergadering is te 
vinden op onze website www.wijk-
beraadhoutwijk.nl. Klik eerst op 
‘Wijkberaad Houtwijk’ en daarna 
op ‘Verslaggeving’. Alle wijkge-
noten die bij deze bewonersbijeen-
komst aanwezig zijn geweest heb-
ben nog de mogelijkheid om correc-
ties en aanvullingen aan te brengen. 
De uiteindelijke versie zal tijdens de 
voorjaarsvergadering 2015 ter goed-
keuring worden voorgelegd. Ill
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Wijkcentrum Bokkefort

Leuke en leerzame activiteiten voor alle wijkbewoners…
In het Bokkefortpark bevindt zich het wijkcentrum Bokkefort. Hier 
worden voor jong en oud leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. 
Het is een uitstekende plek voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten. 
Zij kunnen er, bijvoorbeeld, ook terecht voor een kopje koffie of thee. 
Veel Houtwijkers hebben echter geen idee van de vele mogelijkheden 
die het wijkcentrum hen te bieden heeft, vandaar voor hen deze eerste 
kennismaking.

ten, de i-Shop, de Speel-o-theek  en 
de Voedselbank. Aan andere zal 
in de loop van volgend jaar aan-
dacht worden besteed. De i-Shop 
is de ‘weetwinkel voor iedereen’ 
waar mensen van alle leeftijden 
terecht kunnen met vragen op 
allerlei gebied. De Speel-o-theek is 
het uitleenpunt voor speelgoed én 
een ontmoetingsplek voor ouders 
met kinderen. De Voedselbank zet 
de aanval in op armoede en reikt 
voedselpakketten uit aan wijkge-
noten die daarvoor – door allerlei 
omstandigheden – in aanmerking 
komen.

In het activiteitenoverzicht voor 
het komende jaar is te zien dat er 

dagelijks uiteenlopende activiteiten 
worden georganiseerd. Zoals sport 
en spel, taallessen, kleding naaien en 
verstellen, dansen, koken en musice-
ren. Ook worden er regelmatig voor 
jongeren themadagen gehouden, 
zoals de ‘griezeldag’ eind oktober 
waarop de kinderen allerlei reptielen 
mochten aanraken, die helemaal niet 
zo griezelig bleken te zijn. 

Spotlight
Op de pagina hiernaast worden de 
spotlight gericht op drie activitei-

Meer informatie
Wijkcentrum Bokkenfort,  
dr. H.E. van Gelderlaan 260-262, 
2552 KW Den Haag. 
Telefoon: 070-3977248 –  
www.voorwelzijn.nl. 

i-Shop Houtwijk, telefoon:  
070-2052520 – e-mail: i-shop.
houtwijk@voorwelzijn.nl.
Maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.00-17.00 uur. Woensdag 
van 09.00-13.00. 
Speel-o-theek, telefoon:  
070-3977248 – e-mail: speelo-
theek.loosd@voorwelzijn.nl
Donderdag van 09.00-12.00 uur.
Voedselbank Bokkefort, telefoon: 
070-3931341 – e-mail:  
hans.koetsier.bokkefort@ 
voedselbankhaaglanden.nl. 
Donderdag van 15.00-17.00 uur.
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Wijkcentrum Bokkefort

i-Shop, de weetwinkel voor iedereen

Iets leren?
Wilt u iets leren? Is er andere hulp 
nodig en waar kunt u dan terecht? 
In een gesprek kijken we naar de 
kansen en mogelijkheden die u heeft. 
We kijken ook naar uw netwerk. 
Zijn er vrienden, familie, buren of 
kennissen die u kunnen helpen? U 
doet zelf wat u kunt. Als u het niet 
zelf kunt, dan doen we het samen.

Vrijwilligerswerk
Bij i-Shop weten we alles van vrijwil-
ligerswerk. Wilt u een klusje of een 
boodschap doen voor de buurvrouw?  
Of helpen bij een activiteitenmiddag 
in een verzorgingshuis? We maken 
gebruik van de Burenhulpcentrale en 
de Vrijwilligersvacaturebank. Ook 
zoeken wij met u naar de juiste vrij-
williger om u te helpen.
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Bij de i-Shop kunnen mensen  van alle leeftijden terecht met vragen 
over wonen, welzijn, zorg, (vrijwilligers)werk, administratie en financi-
en, ontspanning en sociale contacten en met vragen of ideeën over hun 
buurt. De i-Shop is de plek voor gratis advies en informatie.

We beschikken over heel wat gezel-
schapspellen, puzzels, kinderfiets-
jes, fantasiemateriaal, auto’s, glijba-

nen en nog veel meer. Laat uw kind 
zelf zijn favoriete speelgoed uitkie-
zen of laat u adviseren door één van 
onze vrijwilligers! 

Spel-inloop
De Speel-o-theek is naast een uit-
leenpunt ook een ontmoetingsplek 
voor ouders. Zo organiseren we 
regelmatig een spel-inloop voor 
ouders met kinderen. Op die manier 
is er een mogelijkheid om met 
andere ouders in contact te komen. 

Bent u op zoek naar goed en leuk speelgoed voor uw kind en bent u die 
eeuwige opbergdozen met oud speelgoed zat? Dan is de Speel-o-theek 
misschien wel wat voor u! Bij ons kunt u samen met uw kind afwisse-
lend speelgoed lenen voor drie weken.

Wijkcentrum Bokkefort

Speel-o-theek De Speeltrein
Uw kinderen kunnen tegelijkertijd 
met leeftijdsgenootjes spelen en het 
speelgoed gezamenlijk uitproberen. 

Abonnement
Een abonnement is een jaar geldig 
en de tarieven zijn als volgt:
- Gezinskaart (maximaal 5 stuks 

speelgoed mee): € 20,--;
- Kindkaart (maximaal 3 stuks 

speelgoed mee): € 15,--;
- Grootouderlidmaatschap  

(maximaal 2 stuks speelgoed mee): 
€ 10,--; 

- Instellingslidmaatschap (max. 6 
stuks speelgoed mee): € 40,--;  

 (dit kan leuk zijn voor uw instel-
ling, zoals een activiteitencentrum 
of kinderopvang);

- Proefabonnement voor 3 maanden 
slechts € 3,50!

Antwoorden
Heeft u vragen over woonpas, zorg-
verzekering, taxibus of wijkbus, uw 
inkomen of  administratie, gemeen-
tebelasting, ooievaarspas, par-
keervergunning, opstellen cv (cur-
riculum vitae) of hulpmiddelen in 
en rond huis, kom dan gerust eens 
langs of bel voor een afspraak.

Ongewild
Veel mensen zijn ongewild in deze 
armoedige situatie terecht gekomen 
door, bijvoorbeeld, baanverlies, echt-
scheiding of ziekte, waardoor zij niet 
meer aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen. De voedselbank probeert 
deze mensen een steun in de rug te 
geven om deze moeilijke periode te 
overbruggen. 

Samenwerking
Het Bokkefort-voedselbankteam 
bestaat uit de vrijwilligers Hans 
Koetsier (coördinator), Pietje van 
Evert, Ruud Bosboom en Martin de 
Zwijger. “Van verschillende kanten, 
zoals van particulieren en Albert 
Heijn Houtwijk, krijgen wij posi-
tieve reacties en wordt ons mede-
werking aangeboden”, meldt Hans 

Elke donderdagmiddag reikt  de Loosduinse voedselbank in het 
Wijkcentrum Bokkefort, voedselpakketten uit. Helaas is er een stijgen-
de lijn te zien in het aantal mensen dat daarvoor in aanmerking komt. 
Het aantal pakketten ligt nu rond de honderd. 

Wijkcentrum Bokkefort

Voedselbank Houtwijk: aanval op armoede
Koetsier. “Wij werken nauw samen 
met het Wijkcentrum  Bokkefort 
en met de daarin gevestigde i-
Shop, met de rooms-katholieke 
kerk Loosduinen en met de Koos 
Meindertsschool. Zij hebben ons de 
afgelopen twee jaar, met name in 
de decembermaanden, met verschil-
lende acties geholpen.“
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Zo vroegen de jongeren uit 
Houtwijk om een voetbaltoer-

nooi. Na begeleiding en coaching 
door de playgroundcommissie 
en het jeugdwerk namen zij con-
tact op met de zaalbeheerder van 
voetbalclub GDA en maakten een 
afspraak met hem om hun zaal voor 
een avond te huren. De jongeren 
zamelden zelf geld in, legden de 
huisregels aan alle deelnemers uit 
en deden zelf de promotie via social 
media, posters/flyers en Whatsapp. 
Dit zaalvoetbaltoernooi in septem-
ber werd een groot succes! Dit is 
precies waar wij als playground-
commissie naar toe willen: dat 
jongeren uit Houtwijk gestimuleerd 
worden in hun sociale ontwikkeling, 

in contact staan met de maatschap-
pij en daarin ook hun verantwoor-
delijkheid nemen. Met het zaalvoet-
baltoernooi als middel hebben we 
stappen in de goede richting gezet. 

Nieuwe generatie
Er zullen enkele jongeren 
afscheid gaan nemen van 
de playgroundcommissie 
en dat biedt de nieuwe 
generatie de mogelijk-
heid om hiervan deel uit 
te gaan maken. Iedere 
jongere uit Houtwijk kan 
zich kandidaat stellen en 
heeft ook stemrecht. De 
playgroundcommissie zal 
zich, naast de reguliere 

Houtwijkse jongeren in actie

Door vraaggericht te werken wil de Bokkefort-playgroundcommissie, 
net als het Jeugdwerk Loosduinen, onder meer de sociale ontwikkeling 
van jeugdigen bevorderen. Door hen een steuntje in de rug te geven als 
jongeren zelf iets niet voor elkaar kunnen krijgen. 

taken, de komende periode bezig 
houden met de organisatie daar-
van. Het Jeugdwerk Loosduinen 
speelt daarbij een begeleidende en 
coachende rol. Meer weten: neem 
dan contact op met één van de 
jongerenwerkers van Wijkcentrum 
Bokkefort: Mounir El Omari (06-
33312896) of Hassan El Yakhlef 
(06-51052924).

Aan de slag met eigen zaalvoetbaltoernooi…

Culinair
Ook kunt u in het restaurant iedere 
dag om 12.00 uur of om 17.00 uur 
genieten van een driegangendiner 
(€ 9,00) of alleen een hoofdgerecht 
(€ 7,00). Met een ooievaarspas 
krijgt u € 2,20 korting. Iedere 
laatste donderdag van de maand 
is er een speciaal themamenu. Bel 
(vrijblijvend) voor meer informatie: 
070-7545982.

Informatie
Woonzorgcentrum Florence 
Houthaghe is ‘Buurthuis van de 
Toekomst’ en is ook ambassadeur 
van de Burenhulpcentrale. U kunt 
met eventuele vragen te allen tijde 
terecht bij het wijkservicepunt. Ons 
adres: Toon Dupuisstraat 10, 2552 
SB Den Haag. Tel: 070-7546000.

Bruisende feestelijkheden…

Sfeervol
Zo is er op dinsdag 23 december 
2014 vanaf 17.00 uur een ‘Exclusief 
Kerst Diner’ met sfeervolle muziek. 
Vooraf reserveren is wel noodzake-

lijk. Ook voor andere leuke activitei-
ten kunt u in Houthaghe terecht. Als 
wijkbewoner bent u hierbij van harte 
welkom. Bij de servicebalie is hier-
over actuele informatie verkrijgbaar.

De dagen worden nu echt korter en het begint weer koud en guur te 
worden. Juist in deze periode wordt het thuis extra gezellig met kaars-
jes aan en de verwarming een standje hoger. Maar ook in woonzorg-
centrum Houthaghe bruist het dit jaar weer van de feestelijkheden

Florence locatie Houthaghe

Ook tijdens onze burendag eind septem
ber was het een dolle boel. Een foto
reportage is te vinden op www.wijkbe
raadhoutwijk.nl (via menubalk foto’s).
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‘Ik woon in de Van Drieststraat…’ 

Jan Adriaan was getrouwd met 
Fina Catharina van Heijningen 

en uit dit huwelijk werden vier 
kinderen geboren. Ze woonden 
in Wijk A op nummer 67. Welke 
straat in die wijk bedoeld wordt, 
heb ik niet kunnen achterhalen.  
Aan het begin van de twintiger 
jaren stond jarenlang op de hoek 
van de Oude Haagweg en de 
Burgemeester Hovylaan een melk-

fabriek annex modelstal Berkendael 
geheten. Het bedrijf had eigen 
koeien die achter de fabriek rond-
liepen. Dat stukje weide lag aan 
de voorkant van de nieuw aan te 
leggen Van Drieststraat. De fabriek 
die later overging in handen van 
de Sierkan, werd in de zeventiger 
jaren afgebroken en op die plek 
kwamen de bedrijfsgebouwen van 
onder anderen John van Zweden.  

In 1961 werd aan het begin van de 
Van Drieststraat een lts gebouwd 

voor de Loosduinse jeugd, maar 
die kon rondom de negentiger jaren 
weer worden afgebroken wegens 
gebrek aan belangstelling. 
Op die plek kwamen nieuwe 
woningen in een moderne stijl. 
Omstreeks dezelfde tijd verrees aan 
de andere kant van de straat Nieuw-
Berkendael, een zorghuis voor 
mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel. Het is misschien niet 
het mooiste pand van de straat, maar 
het maakt de Van Drieststraat  toch 
tot een unieke locatie.

Dries Weber

Straten, lanen, pleinen, wegen

‘Onze club gaat voor de gezonde kantine…!’

Ze mochten allerlei gerechtjes 
maken waaruit zij konden kie-

zen om die op de kaart te zetten. En 
dat is hen gelukt”, meldt Ed Jacobs. 

een trein. En wie weet wint de 
club dan volgend jaar wel 15.000 
euro om de keuken te verbou-
wen. Onze vrijwilligers konden in 
ieder geval aan het werk met de 
apparatuur die zij na afloop mee 
mochten nemen om te gebruiken 
in de kantinekeuken: een airfryer, 
een blender, een staafmixer en een 
keukenweegschaal.”

Vullen of voeden
Ook tv-coryfee Johan Derksen 
kwam tijdens de workshop even 
langs. Hij stond er van te kijken dat 
er vijftig clubs meededen aan zijn 
weddenschap met Wilfred Genee. 
Wilt u meer weten over deze wed-
denschap, kijk dan op www.vul-
lenofvoeden.nl. Onze club gaat voor 
de gezonde kantine, dat wil niet 
zeggen dat er geen patat verkocht 
wordt, maar wel dat er ook gezonde 
producten op de kaart zijn gekomen. 
Mocht u zelf nog ideeën hebben 
over de gezondheid van de leden 
van sv Houtwijk, dan horen wij dat 
graag. Contactpersoon is Wilma 
Ebregt (op de foto rechtsboven) die 
altijd aanwezig is op dinsdagavond 
en wanneer het 1ste van de senio-
ren-zaterdag thuis speelt. 

Drie vrijwilligers van sv Houtwijk hebben in De Kookfabriek in 
Duivendrecht deelgenomen aan een heuse kookworkshop onder leiding 
van niemand minder dan superkok Robert Kranenborg. Het was een 
intensieve dag waarbij de handen echt uit de mouwen moesten. 

In de burgemeestersbuurt zijn straten vernoemd naar respectabele nota-
belen uit de Loosduinse geschiedenis. Minder bekend is Jan Adriaan van 
Driest wiens naam verbonden is aan de Van Drieststraat. Het was een 
eerzame huisschilder die leefde van 11 juli 1808 tot 31 maart 1870. De 
vermelding van zijn naam heeft hij te danken aan het feit dat hij vanaf 
1860 tot aan zijn dood de functie van gemeenteontvanger bekleedde. 

Sport in Houtwijk

” ”Nu bij sv Houtwijk te koop: De 
Panna, De Dribbel en het Balletje 
Breed. Natuurlijk hopen wij dat 
deze producten gaan lopen als 
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gaan doen. Toen ik bijna klaar was 
en mijn mand zo goed als vol was, 
kwam er zo’n  jup, in een driedeler 
en een das met het AH-logo, die 
een verhaal afstak over de duide-
lijke relatie tussen Zwarte Piet en 
de slavernij en dat hij het niet kon 
waarderen dat ik daar een geintje 
mee maakte. Ik heb toen die hele 
mand voor zijn voeten op de grond 
leeg gegooid en gezegd: ‘Hier slaaf 
van Appie Happie, opruimen die 
rotzooi.’ Ik ben de zaak uitgelopen 
en er was zelfs een vrouw die voor 
mij applaudisseerde.””
Het bleef opvallend stil in de zaak 
en Bella greep de kans om snel van 
onderwerp te wisselen:
“Wat vinden jullie er van dat de 
Bonneterie dicht is.”
Lange Jan kon het niet laten om 
even te treiteren: “Jij zeker niet. Jij 
kocht er alleen maar ondergoed. Je 

Binnen had hij het winkeltje al 
omgegooid en de tafeltjes zo 

veel als mogelijk bij de deur weg 
gehaald. Hij voelde de warmte bezit 
nemen van de ruimte en zag dat de 
klanten zich te goed deden aan de 
warme koffie en de hete erwten-
soep. 
Lange Jan stapte op zijn eigen 
tijdstip binnen. Hij liep langs de 
toonbank en stak zijn hand in de 
bak met chocoladefiguurtjes die 
omstreeks deze tijd van het jaar bij 
de koffie geserveerd werden. Bram 
stond met een soeplepel in zijn han-
den en gaf Jan daarmee een mep 
op z’n vingers: “Afblijven en op je 
beurt wachten.”
Jan haalde geïrriteerd zijn schouders 
op en ging mokkend op zijn vaste 
plek zitten. Bram tikte op de toon-
bank: “Je moet je koffie toch zelf 
komen halen, want ik kom het niet 
bij je brengen.”
Hij draaide zich om, grinnikte en 
dacht aan het gesprek dat hij met de 
grootgrutter had gehad en die hem 
vroeg in welke kleur hij de zwarte 
pietjes wilde hebben die hij jaarlijks 
rondom de verjaardag van de Sint 
bij de koffie presenteerde. Hij had 
de keuze uit zwart en wit. Bram 
had gevraagd of hij ze ook in kof-
fiebruin kon krijgen omdat dat beter 
bij zijn broodwinning paste. Ze 
hadden beiden gelachen en elkaar 
begrepen.
Een beetje uitbundig riep hij dat de 
pietjes niet van Albert Heijn waren. 
Er werd gelachen.
Gerrit die zijn plek in de andere 
hoek van de zaak had, stond op en 
half leunend op het tafeltje begon-
ie: “Ik heb mijn wraak bij Appie 
Happie al gehad. Ik heb van de 
week m’n gezicht helemaal zwart 
gemaakt en ben daar boodschappen 

Koffiehuis Bram (17)

‘Zwarte en Witte Pietjes…’
Bram stond voor een raam dat licht aangeslagen was door de vorst. 
Met zijn zakdoek wreef hij een ruim kijkgat. Buiten zag hij auto’s met 
een witte kap, op de takken van de kale bomen rustte rijp. Voor de 
deur lagen twee onnozele plasjes met een hard dekje. Bram stapte naar 
buiten en trapte de ijslaagjes stuk. Hij wilde niet dat een van zijn klan-
ten een been zou breken voor zijn deur. Geen reclame voor de zaak. 
Rillend stapte hij terug, voor een enkel bloesje was het niet het juiste 
seizoen. 
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had geen geld voor bovengoed.”
Gerrit lag op de loer en sprong 
er gelijk in: “Hé Jan, jij kocht er 
dan zeker alleen maar zakdoeken. 
Volgens mij kreeg je daar nog sub-
sidie voor uit het T.G.N.F. oftewel 
het Te Grote Neuzen Fonds. Ik 
heb horen vertellen dat jij nog bij 
Chanel gewerkt hebt.”
Hij keek grijnzend rond:”Hij moest 
in de concurrerende winkels op 
zoek naar nieuwe geuren. Na een 
week stond-ie op straat. Hij haalde 
de lucht uit de flesje en dat van de 
toiletten door elkaar.” 
Lange Jan liep rood aan en kwam 
langzaam overeind:
“Krijg allemaal het schompus. Mij 
zie je hier niet meer terug.”
Voor hij bij de deur was, riep Bram: 
“Betaal je je maandrekening nu of 
kom je daar morgen voor terug?”
De deur sloeg met een klap dicht. 
Buiten draaide Jan zich nog even 
om alsof hij aarzelde maar dan 
sloeg hij de hoek en was uit beeld. 
Bram haalde zijn schouders op: “De 
gek, morgen staat-ie weer voor de 
deur alsof er niets gebeurd is.”

Dries Weber
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www.mulderenvanoostveen.nl

FYSIOTHERAPIE
ORTHOPEDISCHE 

MANUELE THERAPIE
OSTEOPATHIE

GOLFFYSIOTHERAPIE
GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPIE AAN HUIS

DRY NEEDLING
ECHOGRAFIE

Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag | 070 368 89 57
Akeleistraat 35M | 2565 NT Den Haag | 070 368 89 57
Mimosastraat 14 | 2555 DR Den Haag | 070 323 35 34

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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De laatste jaren valt er in onze 
regio steeds minder regen  en 

door de hoogteligging van de tuin, 

alsmede de aanwezige bomen, is 
de tuin bijna voortdurend te droog 
om de planten en struiken in de 

perken - zonder fre-
quent te besproeien 
- goed te laten 
groeien. Daarom 
moet er vaak wor-
den gesproeid, 
zoals afgelopen 
jaar het geval was. 
Momenteel is er 
een pompje op 
de tuin aanwezig 
met een veel te 
geringe capiciteit. 
De lange water-

slangen die nodig zijn om de tuin 
effectief te kunnen besproeien, zijn 
niet geschikt om te worden gebruikt 
door mensen met een beperking.

Zelfwerkzaamheid
Nu willen wij - in zelfwerkzaam-
heid - kunststofbuizen ingraven en 
aansluitpunten aanleggen. Dan hoe-
ven niet meer die lange meters slang 
te worden uit- en opgerold. Ook 
hoeven geen afstanden met volle 
gieters te worden afgelegd en  het 
belangrijkste: de mensen van Nieuw 
Berkendael kunnen erbij worden 
ingezet. Hiervoor is wel een pomp 
met een grotere capaciteit nodig. 
Voor de aanschaf van de diverse 
materialen wordt gebruik gemaakt 
van de subsidie die wij hebben 
gekregen door ons aan te melden 
voor de Piet Vink Prijs. De werk-
zaamheden zullen worden verricht 
onder toeziend oog van een deskun-
dige op dit gebied.”, aldus Riet van 
der Laan, secretaris.

Wijktuin Houtwijk

Op onze Open Dag genoten vele 
buurtbewoners van de dieren, 

van de activiteiten en van ons gezel-
lige terrasje. Op Dierendag werden 
niet alleen onze dieren verwend met 
een lopend buffet en dierentaartjes 
(met dank aan AH Houtwijk en 
Eddy & Marry Polak Groenten en 
Fruit), maar ook konden kinderen en 
hun ouders zelf actief participeren 
tijdens de kinderrommelmarkt. Eind 
oktober organiseerden we in samen-
werking met Fysiotherapiepraktijk 
Actief & Gezond ’Houtwijk  in 
beweging’. De Griezelavond begin 
november was het resultaat van een 
geslaagde samenwerking tussen 
De Nijkamphoeve, Scouting PéPé 
Groep en Stichting MOOI! 

Voor onze boerderij is de samen-
werking met bedrijvenver-

eniging ZKD van grote waarde. 

Schadeherstelbedrijf WIBU heeft 
onze speelkoe helemaal opgeknapt 
en Omnigroen heeft voor een paar 
heerlijke banken gezorgd in de 
knuffelwei. Onze boerderij is ook 
een mooi voorbeeld van 
participatie, aangezien 
onze vrijwilligers zowel 
mensen met of zonder 
werk als met of zonder 
arbeidsbeperking zijn. 
Samen zetten wij ons 
graag voor de buurt en 
de dieren in. Ook in de 
winter, al staan de acti-
viteiten dan op een zacht 
pitje, is het goed toeven 
op De Nijkamphoeve. 
U kunt ons nog helpen 
door uw oude frituurvet 
en -olie bij ons in te 
leveren. Wij krijgen hier 
een vergoeding voor en 

Weer in de prijzen…
In oktober heeft de Wijktuin Houtwijk weer een prijs gewonnen: de 
Piet Vink Prijs. Uit de veertien aanmeldingen werd onze vereniging 
(met twee andere) genomineerd door de jury die bestaat uit oud-
gemeenteraadsleden. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld 
voor (goede) initiatieven uit de bevolking. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ontmoeten, samenwerken en participeren… 
het vet wordt hergebruikt als bio-
brandstof. Tot 1 maart 2015 is de 
boerderij om 16.00 uur gesloten en 
is ook ons theehuis dicht. 

Irene Castenmiller-Broer

Fysiotherapiepraktijk Actief & Gezond 
organiseerde samen met De Nijkamp
hoeve ’Houtwijk in beweging’. 

Ontmoeten, samenwerken en participeren: het zijn van die woor-
den waar tegenwoordig iedereen de mond van vol heeft. Bij De 
Nijkamphoeve brengen we ze allemaal ruimschoots in praktijk. 
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Inbraakpreventie
Het aantal inbraken in Houtwijk 
was in de zomer weer toegenomen, 
maar sinds kort is er sprake van een 
daling onder meer door een doel-
matige inbraakpreventie. Zo hield 
het Wijkpreventieteam Houtwijk 
samen met de wijkagenten en de 
Dienst Openbare Orde en Veiligheid 
een inbraakpreventie-actie genaamd 
‘Kozijn op slot’. Deze actie werd 
gehouden in de straten rondom het 
Johan Huizingaplein, omdat juist in 
die omgeving sprake was van een 
toename van het aantal inbraken. 
Wijkbewoners die dat wilden, kon-
den gratis door de wijkpreventers een 
simpele maar doeltreffende metalen 
voorziening laten aanbrengen aan 
een of meerdere kozijnen waardoor 
deze van buitenaf niet of nauwelijks 
meer te verbreken zijn. Hierdoor 

Van de wijkagenten

wordt het voor een inbreker een stuk 
moeilijker om de woning binnen te 
komen en wordt Houtwijk weer een 
beetje inbraakbestendiger. Deze actie 
is succesvol verlopen en zal zeker op 
een andere locatie in Houtwijk wor-
den herhaald.

Veilige jaarwisseling
Ook voor de komende oud en nieuw 
wordt weer ieders medewerking 
gevraagd om te zorgen voor een 
veilige jaarwisseling in Houtwijk.  
De politie zal onder meer in nauwe 
samenwerking met het wijkpre-
ventieteam, het jeugdwerk en de 
gemeente daar weer alles aan gaan 
doen, maar ook de wijkgenoten 
kunnen behulpzaam zijn. Voor alle 
duidelijkheid benadrukken wij nog 
maar eens dat vreugdevuren te allen 
tijde verboden zijn, net zoals de 

Burgernet Loosduinen
Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers houden niet van licht. 
De donkere maanden staan voor 
de deur en de politie wijst bewo-
ners op het belang van verlichting 
in en om de woning vooral als zij 
(nog) niet thuis zijn. 

Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woningin-
braken zijn de daders gelegen-
heidsinbrekers. Zij werken graag 
op plaatsen waar niemand ze ziet. 

Tijdschakelaars
De indruk wekken dat u thuis 
bent, kan gemakkelijk met tijd-
schakelaars. Deze schakelaars 
doen lampen automatisch aan.  
U bepaalt zelf het tijdstip. 

Wat doet de politie?
De politie wil het aantal wonin-
ginbraken drastisch verminderen. 
Bel bij iets verdachts altijd 112, 
daar pak je inbrekers mee! Of 
bel 0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem).

zogenoemde vuurtonnen of vuur-
korven. De politie zal hier streng 
op handhaven en de verantwoor-
delijken kunnen een forse boete 
tegemoet zien. Ook zal eventuele 
schade aan het wegdek of aan het 
straatmeubilair - zo mogelijk - op de 
daders worden verhaald. In de aan-
loop naar oud en nieuw toe zullen 
we zo veel als mogelijk opgeslagen 
materiaal bestemd voor een vreug-
devuur opsporen en af laten voeren. 
Ook hier kunnen de verantwoorde-
lijken fors beboet worden. Dit uiter-
aard omdat opslag van brandbaar 
materiaal bijna altijd brandgevaar-
lijke situaties oplevert. Weet u waar 
dergelijk materiaal ligt opgeslagen? 
Meld dit dat  bij ons of desgewenst 
via de Meld misdaad anoniemlijn op 
0800-7000.

Ruben van den Driest en Martin Taal,
Politie Loosduinen 0900-8844.

In deze uitgave besteden onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van 
den Driest aandacht aan een doelmatige inbraakpreventie en aan de 
realisatie van een veilige jaarwisseling. In beide gevallen geldt dat 
wijkgenoten én wijkagenten steeds alert dienen te blijven…

Steeds alert zijn en blijven…
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Twitter

Website

Facebook

Zie voor ‘ Agenda’ onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

@

Colofon
Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
Bezoek op afspraak
Telefoon: 070-4400913
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Houtwijkblad
Kopij inleveren voor het vol-
gende nummer: 3 februari 2015:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Advertenties:
Informatie over adverteren;
telefonisch of per e-mail zie
onder Wijkberaad Houtwijk

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

Druk
Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag

Voor Hagenaars die iets willen organi-
seren in hun wijk en daar deelnemers 
of hulp bij nodig hebben, is er vanaf 
nu de website ‘Jouw Initiatief’ (join.
denhaag.nl). De website verbindt men-
sen die een idee voor hun wijk hebben 
met mensen die willen helpen bij de 
uitvoering. De site wordt bijgehouden 
door inwoners, de gemeente zorgt voor 

het beheer. Is ook bedoeld voor mensen 
die een activiteit in hun eigen wijk wil-
len organiseren, maar nog op zoek zijn 
naar een leuk idee. Op de website staan 
namelijk projecten uit de hele stad. Een 
geslaagd project uit een andere wijk 
naar de eigen wijk halen, is daardoor 
eenvoudig.
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Websites voor wijkinitiatieven

Wat denken ouderen en jongeren in 
Loosduinen/Houtwijk over elkaar als 
ze elkaar niet kennen? Dit was vorige 
maand te zien in het wijkpark Het 

Bokkefort. De tentoonstelling was 
onderdeel van ‘Wij in de wijk’, een 
nieuw project voor meer saamhorig-
heid in Loosduinen/Houtwijk. Voor 
de tentoonstelling werden in totaal 24 
Loosduinse ouderen en jongeren in 
duo’s gefotografeerd op panelen van 2 
bij 2 meter. Beiden hebben aan de hand 
van een foto iets over elkaar gezegd, ter-
wijl ze elkaar (nog) niet kennen. Zie voor 
meer informatie: http://www.denhaag.
nl/home /bewoners /to/Wij-in-de-wijk-
verbindt-oud-en-jong-Loosduinen.ht

‘Wij in de wijk’ verbindt oud en jong

Den Haag besteedt  2,3 miljoen euro 
extra aan armoedebestrijding. Ruim 
44.000 Haagse huishoudens met een 
inkomen tot 110 procent van het wette-
lijk sociaal minimum profiteren van de 
extra maatregelen. Het geld komt onder 
meer ten goede aan kinderen, ouderen 
en mensen met een betalingsachter-

stand bij hun zorgverzekeraar. In een 
brief aan de gemeenteraad benadrukte 
wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale 
Zaken) dat armoedebestrijding hoog op 
de agenda van het college staat. Over 
dit onderwerp is meer informatie te vin-
den op de gemeentelijke website: www.
denhaag.nl

Haagse armoedebestrijding

VOLG ONS VIA
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Altijd bereid om u te helpen.

www.meestersmakelaars.nl

tel: 070-211.49.26

In Waldeck bevindt zich dit 

hoogwaardig afgewerkte en 

rustig gelegen 2 kmr. 

appartement (65m2) met ruime 

lift. Balkon op het zonnige 

Zuidwesten en berging in de 

onderbouw. Op 1 minuut lopen 

van winkels en openbaar 

vervoer. Eigen grond, dubbel. 

glas, actieve VvE: €192,00/mnd.

€125.000 k.k.

Catharina van Rennesstraat 248, Waldeck

2

65

1

1

1 2

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.

2

m

2 kamer top-appartement 

met veel privacy! Op de 

11de verdieping met weids 

uitzicht tot aan de havens 

van Rotterdam. Bij winkel-

centrum Kraayenstein en 

tramhalte 2. Balkon op 

Zuidwesten. Voldoende 

gratis parkeermogelijkheden. 

€125.000 k.k.

Forellendaal 836, Kraayenstein

2
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 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.

2

m

Exclusieve 5 kmr. eengezins-

woning in Houtwijk. Speelse 

lichtinval door vide. Vloerver-

warming, keuken met 

Siemens inbouwapparatuur. 

Badkamer met ligbad en 

douchecabine. 4 ruime 

2

slaapkamers, tuin (47m ).

2

Zonnig dakterras (16m ).

€325.000 k.k.

Burgemeester Waldeckstraat 71, Houtwijk
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 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.

2

m

“Overweegt u uw woning te 

verkopen? Ga dan voor zeker en 

kies Meesters. Voor u is verkopen 

namelijk een avontuur, voor mij is 

het een tweede natuur.”

Veel meer service voor een 

schappelijke prijs; zoals woning 

presentaties met 360-graden-

foto’s, 3d-plattegronden, 

teksten in 4 talen (NL, Eng, 

Spaans en Pools). Hoge scores 

bij onafhankelijke klanttevre-

denheidsonderzoeken. Kijk 

voor meer info op de website 

of bel.

Uw Makelaar Ramon Meesters

 Bel de makelaar voor een afspraak


