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Van de voorzitter 
 

Beste Houtwijkbewoner,  
 
     Wijkberaad Houtwijk viert feest, want wij bestaan dit jaar  
35 jaar! Met WIJ, daar bedoel ik mee álle wijkbewoners van 
Houtwijk. Immers, als wijkbewoner bent u automatisch lid van 
onze vereniging. In de afgelopen vijfendertig jaren hebben het 
bestuur en vele andere vrijwilligers zich ingezet om Houtwijk een 
leuke woonwijk te laten zijn. En ik denk, dat we daarin tot op 
heden zeker zijn geslaagd. We zullen daarom een aantal 
feestelijke evenementen gaan organiseren, met voor ieder wat 

wils. In deze uitgave van het Houtwijkblad leest u daarover meer op de pagina’s  
6 en 7. Ik dank hierbij alle bestuursleden en vrijwilligers die zich sinds 1981 voor 
kortere of langere tijd voor onze wijk hebben ingezet en hoop veel van hen in dit 
jubileumjaar weer te mogen ontmoeten. 
 
     In 2016 zal de openbare ruimte in een groot deel van de wijk van aanzicht 
veranderen door twee ingrijpende maatregelen, die de leefbaarheid voor de 
bewoners zullen verbeteren. In de Mensenrechtenbuurt ondervinden veel 
bewoners al lange tijd hinder door een gebrek aan parkeerplaatsen. Veel plaat- 
sen worden sinds meer dan twee jaar namelijk 'ingepikt' door bezoekers van  
het Haga-ziekenhuis en bewoners van Leyenburg, omdat daar betaald parkeren 
werd ingevoerd. We kregen daardoor in de Mensenrechtenbuurt te maken met 
een ‘waterbedeffect’ door parkeerders die bij ons een gratis plekje zochten. Op 
verzoek van Wijkberaad Houtwijk heeft de gemeente een telling gedaan, waaruit 
blijkt dat het invoeren van een parkeerregeling tot de mogelijkheden kan behoren. 
Een enquête onder de betrokken wijkbewoners gaf aan dat een meerderheid dat 
wel ziet zitten. Het doel is om de regeling in oktober in te voeren. Het straatbeeld 
zal zeker rustiger worden en de bewoners hebben dan een veel grotere kans om 
een parkeerplaats te vinden. En dat alles tegen geringe kosten. In de Architecten-
buurt ervaart de meerderheid van de bewoners geen overlast en daarom zal daar 
geen regeling worden ingevoerd. Details worden op dit moment door de gemeen-
te verder uitgewerkt. Nog voor de zomer zullen alle bewoners per brief worden 
geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een inloop-/informatieavond. 
 
     Ook zal er rond oktober een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van 
ORACs*, ofwel Ondergrondse RestAfval Containers. Deze zullen de groene 
klikobakken in heel Houtwijk gaan vervangen. Een ORAC kan tot wel honderd 
grote vuilniszakken opvangen en wordt twee keer per week geleegd. In het 
ontwerp wordt uitgegaan van een loopafstand van 75 meter. In voorkomende 
gevallen wordt de afstand vergroot tot maximaal 125 meter. Dus, al naar gelang 
de locatie van uw woning en de dichtstbijzijnde ORAC, hoeft u slechts een korte 
of iets langere afstand te overbruggen. Op dit moment is de gemeente aan het 
inventariseren waar de ORACs in onze wijk geplaatst zouden kunnen worden.  
Het kan zijn dat u in deze periode graafwerkzaamheden zult waarnemen in uw 
buurt. Dat hoort bij het inventarisatieproces, maar wil niet zeggen dat de ORAC 
daar ook daadwerkelijk zal worden geplaatst. Het is slechts een activiteit in de 
zoektocht naar de meest ideale locaties, waarvoor de keuzes pas op een later 
moment zullen worden gemaakt. Wij verwachten, dat de introductie van ORACs 
zal leiden tot een fraaiere uitstraling in de wijk, omdat de rommelige kliko's 
verdwijnen van stoepen en erfjes en het zwerfvuil zal verminderen. 
 
     Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016 (zie kolom hier-
naast) zullen twee vertegenwoordigers van de gemeente u een update geven van 
beide maatregelen. U krijgt dan ook de gelegenheid om hen daarover vragen te 
stellen. Tijdens deze bijeenkomst zal trouwens ook de jaarlijkse formele bestuurs-
wisseling plaatsvinden, waarbij het huidige bestuur aangeeft weer voor een jaar 
door te willen gaan en twee aspirant-leden worden geïnstalleerd. U mag daarover 
tijdens de vergadering uw stem uitbrengen.  
 
     Al met al zal 2016 een jaar worden van verandering en beweging. Wij houden 
u op de hoogte. Wilt u ook met ons meewerken aan een mooi Houtwijk, neem dan 
contact met ons op voor een kennismakingsgesprek (zie Colofon op pagina 15). 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters, voorzitter 

 
 

Bestuursnieuws 
 

 
 

 
Algemene Ledenvergadering 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 23 maart 2016 zijn  
alle bewoners van Houtwijk en an-
dere belangstellenden weer van 
harte welkom op de Algemene 
Ledenvergadering (voorjaar) van 
Vereniging Wijkberaad Houtwijk. 
Deze bijeenkomst zal worden 
gehouden in Zorgcentrum Hout-
haghe, Toon Dupuisstraat 10,  
Den Haag. Aanvang 20:00 uur.  
 
Belangrijke agendapunten 
• Opening/mededelingen 
• Vaststellen verslag oktober 2015 
• Vaststellen Jaarverslag 2015 
• Financieel beleid  
• Kascommissie/-verkiezing 
• Bestuursverkiezing 
• Thema Parkeerproblematiek 
• Thema Plaatsing ORACs* 
• Rondvraag/sluiting 
 
De vergadering wordt afgesloten met een 
drankje. De vergaderstukken zijn een uur 
voor de vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal of - op aanvraag - bij het 
kantoor van het wijkberaad (zie pagina 15). 
 
Documentatie 
De volledige uitnodigingsbrief, plus agenda, 
overzicht bestuursleden en andere relevante 
documentatie zijn te vinden op onze website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl > Wijkberaad 
Houtwijk > Verslaggeving. Daar zijn ook de 
jaarverslagen vanaf 2008 en de notulen van 
alle ledenvergaderingen vanaf 2007 digitaal 
opgeslagen. www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Foto’s Houtwijk Eindejaarsfeest  
Onze wijkgenote Tineke Arbacht maakte 
van het bijzonder geslaagde eindejaarsfeest 
Houtwijk (Zorgcentrum Houthaghe/zaterdag 
19 december 2015) een sfeervolle foto-
reportage. Zie www.wijkberaadhoutwijk.nl 
onder het menu ‘Foto’s/Films’ 
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Wijkprogramma Houtwijk 2016-2019 

‘Door samenwerking onze ambities waar maken…’  
 
Dit jaar werken de Haagse stads-
delen voor het eerst met wijkpro-
gramma’s. De gemeente wil de 
bewoners en ondernemers meer 
op maat bedienen door de wijken 
centraal te stellen. Elk wijk heeft 
zijn eigen karakter en krijgt zijn 
eigen programma. Dat geldt dus 
ook voor ons eigen Houtwijk. 
Echter, nog niet bij iedereen is 
dat bekend, daarom hierbij alvast 
een eerste kennismaking. 
 
De stadsdeelplannen beperkten 
zich tot nu toe steeds tot de ambi- 
ties van een stadsdeel, de nieuwe 
wijkprogramma’s gaan nu echter 
gemeentebreed. Met maatregelen 
die op maat aansluiten op wat de 
wijken (voor stadsdeel Loosduinen: 
Bohemen en Meer en Bos, Hout-
wijk, Kom Loosduinen, Kraayen-
stein, Ockenburg en Kijkduin en 
Waldeck) extra nodig hebben. In elk 
wijkprogramma staat wat bewoners, 
partners en de gemeente belangrijk 
vinden voor het gebied (prioriteiten) 
en wat we samen in de komende 
vier jaar willen realiseren op het 
gebied van jeugd en onderwijs, 
wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid 
en veiligheid, werk en inkomen, 

opvoeding en zorg, sociale cohesie 
en buurtwaardering.  
 
Opvallende kerngetallen 
Een greep uit de in het wijkpro-
gramma genoemde cijfers: Houtwijk 
telt 12.273 inwoners. Het aantal 
woningen bedraagt 5.370, waarvan 
meer dan de helft (55,7%) koop-
woning is. De gemiddelde waarde: 
€ 181.350, (iets onder het Haagse 
gemiddelde). Houtwijkers geven 
hun eigen woning het rapportcijfer 
8,4. Daarmee scoort van de Loos-
duinse wijken Houtwijk het hoogst 
(Haags gemiddelde: 6,8). Het 
aantal bewoners jonger dan 25 jaar: 
21,8% en ouder dan 65 jaar: 18% 
(Haags gemiddelde: 13,8%).  
 
Prioriteiten 
In het Houtwijkprogramma wordt 
een aantal prioriteiten genoemd 
waaraan de komende vier jaar extra 
aandacht wordt besteed: 
Veiligheid: inbraakcijfer verlagen 
en inbraakpreventie verbeteren.  
Buitenruimte: in samenwerking 
met bewoners en ondernemers 
buitenruimte op orde brengen 
Aanpak Jan Romeinstraat (e.o.): 
sociale en psychiatrische proble-

men aanpakken en buitenruimte op 
orde brengen en houden. 
Werk- en stageplekken: 
jeugdwerkloosheid tegengaan door 
Loosduinse werkzoekenden te 
‘matchen’ met stage- en werk-
plekken in hun eigen stadsdeel. 
Parkeerproblemen verminderen: 
parkeerproblemen verminderen met 
behoud van groen.  
Verbetering winkelcentrum: 
gezamenlijk aanpak verbetering 
vestigingsklimaat en leefbaarheid. 
 
Daarnaast blijft de gemeente ook 
de gewone taken doen, zoals het 
schoon, heel en veilig houden van 
het stadsdeel, het onderhoud van 
de buitenruimte en het ervoor zor-
gen dat bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten waarbij wordt uitgegaan 
van hun eigen kracht op het gebied 
van welzijn en zorg.  
 
Conclusie 
Als u wilt weten wat er de komende 
jaren allemaal in onze wijk gaat 
gebeuren is het beslist de moeite 
waard om kennis te nemen van de 
inhoud van het Wijkprogramma 
Houtwijk 2016-2019. Zoals gemeld 
in de vorige uitgave van het Hout-
wijkblad ziet ook Wijkberaad Hout-
wijk het als een grote uitdaging om 
dit jaar en in de volgende jaren 
samen met de wijkgenoten er alles 
aan te doen om Houtwijk leefbaar-
der te maken en te houden. In haar 
introductie van dit wijkprogramma 
benadrukt Ingrid van Engelshoven, 
stadsdeelwethouder Loosduinen: 
“Om de ambities waar te maken is 
ook uw inzet van groot belang. 
Want alleen als we samenwerken 
kunnen we wat bereiken. Velen 
steken nu al de handen uit de 
mouwen om hun steentje bij te 
dragen aan een prettig woonbare 
wijk. Zoals de ouders die actief zijn 
op scholen en de buurtbewoners 
die zelf een snoei- en bloeiactie 
organiseren.” 

Cees Willemse 

 



Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 
                                           e-mail: info@wijkberaadhoutwijk.nl                         cees willemse 

 
 

 
Samen houden wij onze wijk leefbaar… 

Doet u ook mee? 
 
   Bestuursleden  

Wilt u meedoen als bestuurslid? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toe-
dragen - en die wat tijd kunnen vrijmaken -  
kunnen zich als bestuurslid aanmelden. Onder 
meer om samen allerlei wijkgerelateerde 
problemen op te lossen. 
 

   Vrijwilligers  
Wilt u meedoen als vrijwilliger? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toe-
dragen, maar geen bestuursfuncties ambiëren, 
kunnen zich als vrijwilliger aanmelden. Bijvoor-
beeld, als wijkpreventer in het Houtwijk-
preventieteam.  

 

 
   Of anders… 

Wilt u op een andere wijze meedoen? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart 
toedragen, maar die dat liever op geheel eigen 
wijze willen doen, kunnen hun wijkideeën ken- 
baar maken aan het bestuur. Ook zij zijn  
van harte welkom! 
 

 
   Communicatie 

Onze doelstellingen: Het  
bevorderen van het woon-  
en leefmilieu in Houtwijk en  
het behartigen van de  
belangen van de bewoners.  
                

                Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter.  
. 
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Wijkberaad Houtwijk viert 35-jarig bestaan 

Feestelijk terug- en vooruitblikken… 
 
In november 2016 bestaat ons 
Wijkberaad Houtwijk vijfendertig 
jaar en dat gaan wij de komende 
maanden vieren op tal van ma-
nieren, voor alle leeftijden. In 
deze en volgende uitgaven van 
het Houtwijkblad wordt hieraan 
steeds aandacht besteed. Ook 
via onze website, digitale nieuws-
brief en social media (Facebook 
en Twitter). 
 
Wijkberaad Houtwijk werd op  
24 november 1981 opgericht om 
het reilen en zeilen in de wijk in de 
gaten te houden. Als het bestuurs-
orgaan van een vereniging waar-
van alle wijkbewoners automatisch 
gratis lid zijn, hetgeen overigens 
nog steeds niet bij iedereen bekend 
is. Uitgangspunt daarbij is steeds 
geweest dat alle bewoners het hele 
jaar kunnen aankloppen met hun 
wensen, problemen en oplossingen.  
 
Bindmiddel 
Houtwijk zit als wijk binnen Loos-
duinen met zes andere wijken (zie 
pagina 4) in de Commissie Loos-
duinen. Van daaruit kunnen wij, als 
Wijkberaad Houtwijk, enige invloed 
op het Haagse gemeentebestuur 
uitoefenen. In de loop der jaren 

werden er tal van kleinere en 
grotere successen geboekt. Ook bij 
de ontwikkeling van het Wijk-
programma 2016-2019 (zie het 
artikel op pagina 4) zijn wij nauw 
betrokken geweest. 

 
Programma 
Het bestuur  van Wijkberaad 
Houtwijk is momenteel druk bezig 
met de voorbereidingen van de 
feestelijke evenementen. Op onze 
voorjaarsledenvergadering (woens-
dag 23 maart 2016) zal het volle-
dige programma bekend worden 
gemaakt. De laatste stand van 
zaken is ook steeds te vinden op 

onze website. Echter, een tipje  
van de sluier kunnen we nu alvast 
oplichten. Zo worden in mei 2016 
voor jong en oud grote opruim-
acties nieuwe stijl georganiseerd. 
Hierbij wordt de hele wijk als het 
ware eerst opgeknipt in stukjes 
(buurten/straten), waarbij de 
bewoners dan hun eigen stukje 
voor hun rekening nemen. Op  
de afbeelding hiernaast op pagina  
7 is daarover meer te lezen. Op 
zaterdag 18 juni 2016 wordt weer 
het Cultureel Midsummer Festival 
georganiseerd. Dit jaarlijks terug-
kerend wijkfeest zal dit keer uiter-
aard volledig in het teken staan 
van het 35-jarig jubileum. In no- 
vember zal dit jubileumjaar worden 
afgesloten met een feestelijke 
bijeenkomst voor alle wijkbewoners 
op woensdag 23 november 2016  
en met de uitgave van een speciale 
uitgave van het Houtwijkblad (met 
als thema ‘Verleden, heden en 
toekomst van Houtwijk’).  
 
Meer informatie: 
Dus: houd voor de laatste stand van 
zaken steeds onze webste in de 
gaten: www.wijkberaadhoutwijk.nl. 

Cees Willemse
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Houtwijkse junioren 
 

‘Jong stapt met Oud..’ 
 
De afgelopen jaren zijn de 
banden tussen VÓÓR Welzijn 
(Bokkefortjeugd) en Zorgcentrum 
Houthaghe steeds hechter 
geworden. Jong en Oud blijken 
zó ontzettend veel voor elkaar te 
kunnen betekenen.  
 
Een losse gedachte van een paar 
jongeren om met ouderen met een 
beperking op stap te gaan leefde 
lang en kon afgelopen december 
door volhardende druk van één van 
de jongeren ook worden gereali-
seerd. Op 28 december 2015 was 
het zover: Houtwijk-jongeren namen 
dementerende rolstoelouderen 
onder hun hoede voor een wande-
ling door de wijk. Voor de jeugdigen 
een hele bijzondere en leerzame 
ervaring om met zo’n groep om te 
gaan. Zij hadden de ‘lead’ en deden 
het fantastisch en de ouderen 
genoten zichtbaar. Het is voor 
herhaling vatbaar en dat zal dan 
ook voorjaar weer gebeuren. 

Terwijl op oudejaarsdag veel 
jongeren druk met knal- en vuur-
werk bezig waren, ging onze 
Bokkefortjeugd weer naar Zorg- 
centrum Houthaghe. Nu om de 
bewoners met oliebollen en appel-
beignets te verblijden. Een traktatie 

die zeer in de smaak viel, ook 
omdat de bewoners merkten dat  
zij niet werden vergeten. Dit is dus 
eveneens voor herhaling vatbaar, 
maar dat wisten we al sinds decem-
ber 2014 toen het voor het eerst 
door de jongeren werd gedaan.  

 
ZKD-bedrijventerrein 
 

Inzetten op duurzame bedrijfsactiviteiten 
 
Nog niet bij iedere wijkgenoot 
bekend, maar binnen de grenzen 
van Houtwijk bevindt zich het 
ZKD-bedrijventerrein, bestaande 
uit Zichtenburg (Z), Kerketuinen 
(K) en Dekkershoek (K).  
 
Het ZKD-terrein heeft een eigen 
belangenvereniging met ruim 
honderdzeventig leden, voorname-

lijk bestaande uit ondernemers uit 
het gebied. In de maand november 
van vorig jaar organiseerde de 
vereniging in het Atlantic hotel in 
Kijkduin een Algemene Ledenver-
gadering. De opkomst was hoog  
en de onderwerpen op de agenda 
waren stuk voor stuk erg interes-
sant te noemen. Zo wil men de 
bereikbaarheid van het gebied 

verhogen door onder meer eigen 
werknemers te stimuleren om  
vaker met de fiets of elektrische 
scooter naar het werk te komen.  
 
Dienstbaar opstellen 
ZKD zet zich de komende jaren 
nadrukkelijk in voor het verduur-
zamen van de bedrijfsactiviteiten. 
Want, dat is beter voor het milieu  
en dit zal - zo is de verwachting - 
door hun klanten zeker worden 
gewaardeerd met meer omzet. 
Verder heeft men als doel om  
actief te werken aan het bieden  
van werk aan mensen met moei-
lijkere kansen op de arbeidsmarkt 
door, bijvoorbeeld, een fysieke of 
geestelijke beperking. Want, zo  
stelt men, ook voor ondernemen- 
de mensen is het niet meer dan 
normaal zich dienstbaar op te 
stellen naar de maatschappij.

 

Boven het rolstoelduw-
team en links het ‘bak’-
team voor oliebollen- 
en appelbeignets. 
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Straten, lanen, pleinen, wegen 
 

‘Ik woon in de Architect van Lieflandstraat...’
Wilhelmus Bernardus van Lief-
land werd op 11 oktober 1857 in 
Leiden geboren als zoon van 
Wilhelmus Bernardus van Lief-
land (senior) en Anna Maria 
Nuijen. Over zijn opleiding is 
bijna niets bekend. Hij dook op 
ongeveer dertigjarige leeftijd op 
als architect in Den Haag met een 
eigen architectenbureau.  
 
Ook zijn mogelijke relaties blijven 
duister. Het gemeentearchief in Den 
Haag biedt weinig informatie. Wel 
schijnt van Liefland (senior) in 1906 
naar Rotterdam te zijn vertrokken, 
waarna junior bij zijn moeder bleef. 
Wilhelmus was niet alleen architect, 
maar was ook van 1896 tot 1911 lid 
van de gemeenteraad waarin hij 
vooral ijverde voor verantwoorde 
woningbouw voor de gewone man. 

Bekende creaties 
Hoewel hij al bijna een eeuw gele-
den is overleden zijn er voldoende 
nu nog bekende creaties die hij als 
bouwmeester realiseerde. Om een 
paar voorbeelden te noemen: het 
Wandelhoofd in Scheveningen 
(waar nu de Pier ligt), het oude 
Circustheater en het Palacehotel  
in Scheveningen (gesloopt), de 
Heilig Hartkerk in de Hobbema-
straat (gesloopt), de Hopjesfabriek 
van Rademaker bij de Fahrenheit-
straat (gesloopt), het Prinsevinken-
park, het bedrijfsgebouw van de 
firma Van Hoogeveen aan de Veen-
kade 33, het Hofje van Hoogelande 
aan de Johannes Camphuijsstraat, 
de Ostadewoningen in de Schilders-
wijk (recent gerenoveerd). Ook 
ontwierp hij het bouwplan voor het 
Bezuidenhout waarvan veel in de  

Tweede Wereld verloren ging. In 
1914 bewoonde hij samen met zijn 
moeder het door hem gecreëerde 
pand aan het Bezuidenhout 3, waar 
nu het bankgebouw van de 
ABN/AMRO is gevestigd. Hij 
overleed op 27 juli 1919 op de nog 
relatief jonge leeftijd van 61 jaar.  

Dries Weber 

Wijkpreventie                          .    
 

Babbeltrucs, trap er niet in... 
 
Helaas zijn het vaak ouderen die 
slachtoffer worden van babbel-
trucs. Oplichters en dieven pro-
beren ze van alles op de mouw  
te spelden met maar één doel: 
binnenkomen en ze iets afhan- 
dig maken.  
 

 
Soms voelen slachtoffers dat er  
iets niet in de haak is, maar vinden 
het onbeleefd om iemand niet te 
woord te staan of binnen te laten. 
Dring er bij uw ouders of groot-
ouders op aan om nooit onbeken-
den binnen te laten, hoe onaardig  
ze dit misschien ook vinden. 

De mooiste smoesjes 
Oplichters zijn er in alle soorten en 
maten: van vriendelijk ogend tot 
vertrouwenwekkend, van man tot 
vrouw en van jong tot oud. Kortom: 
ze zijn vooraf niet te herkennen. Ze 
kunnen aanbellen en zich voorstel-
len als medewerkers van de thuis-
zorg of energiebedrijf of als nieuwe 
buur. Ze kunnen om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of 
een taxi, maar het kan ook zijn  
dat ze iets willen aanbieden. Over  
deze smoesjes hebben ze goed 
nagedacht en daarom klinken ze 
ook vaak geloofwaardig. Ze willen 
maar een ding en dat is binnen-
komen. Eenmaal binnen zorgt de 
dader – soms zijn het er meer –  
dat de bewoner wordt afgeleid.  
Als hij of zij weer weggaat, zijn  
vaak ook de bankpas, het geld en 
de sieraden verdwenen. 
 
Wat te doen? 
Staat er een meteropnemer of een 
reparateur voor de deur, vraag dan 
naar een legitimatie- en identiteits-
bewijs. Bedenk wel dat veel bedrij-

ven en instanties tegenwoordig 
vooraf een brief sturen met de 
datum en het tijdstip dat ze komen. 
Bedenk dat bankmedewerkers nooit 
aan de deur komen en nooit tele-
fonisch contact opnemen om uw 
pincode te vragen. Geef nooit uw 
bankpas en/of pincode af. 
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Koffiehuis Bram (22) 
 

‘Het snertseizoen is over...’ 
                                                                                                                                                                                                                             
Bram was in volle overgave bezig  
om zijn nieuwe prijslijst te maken. 
Zijn vrouw had aangeboden het op 
haar computer te doen, maar het was 
haar echtgenoot zijn eer te na om dat 
op de ouderwetse manier te doen, 
namelijk met het handje.  
 
Toen hij de lijst weer op zijn oude plaats 
hing, ging de deur open en stapte 
Lange Jan binnen: "Zo, weer lekker de 
prijzen verhoogd. Moet je weer rijk 
worden van de bijstandslijers." Bram 
haalde zijn schouders op en nam niet 
de moeite er op te reageren. Lange Jan 
ging uitgebreid - en met enthousiasme - 
voor de lijst staan om zijn  gif over de 
prijzen uit te storten. "Verrek, alles is 
hetzelfde gebleven. Ben je al rijk?" 
De deur piepte weer open en er stapten 
vier mannen binnen. Het waren sinds 
kort vaste klanten. Met die nieuwbouw 
in de buurt was er wel een eigen 
kantine voor het personeel, maar de 
meeste zochten toch hun heil in de 
ouderwetse koffietent. Ook deze vier 
kwamen in de lunchpauze om een potje 
te klaverjassen en een goede bak koffie 
bij de boterham. Met een lekkere warme 
bal toe hadden ze een prima maaltijd 
achter de kiezen. Lange Jan had wel 
eens geprobeerd zich met het spel te 
bemoeien, maar had duidelijk te horen 
gekregen dat-ie mocht kijken, maar 
verder z'n kop moest houden. Sindsdien 

had hij wat tegen die komedianten met 
hun pestverbeelding. Voor zijn  
schimpscheuten waren de mannen 
echter immuun en Bram hield zijn 
zorgenkind goed in de gaten, zodat die 
binnen de perken van het fatsoen bleef. 
Er stommelde een groep jonge kerels 
binnen die kennelijk ook wat met de 
nieuwbouw te maken hadden. Ze  
zochten een plekje in de hoek en 
bleven lang rustig totdat Bram enige 
stemverheffing registreerde waarbij 
werkwoorden vielen die in het erotisch 

 
 ‘Sommige dingen leer je niet 

op de hotelvakschool...’ 
handboek een vaste plek hadden. Dat 
was nou net iets dat bij Bram niet kon. 
Hij had klanten van allerlei allooi en kon 
het niet maken dat er een sfeertje kon 
ontstaan waarbij klanten zich niet thuis 
voelden. Hij liep naar de jongens en op 
een bijna fluistertoon vertelde hij hen 
een verhaaltje. De stemmen 
verstomden en enigszins beschaamd 
keken ze om zich heen. Bram was 
tevreden over zichzelf. Hij had ook dat 
probleem weer opgelost en realiseerde 
zich dat er in het vak van 
koffiehuishouder dingen waren die je 
niet op de horecaschool leerde. 
Gerard hing achterover in zijn stoel en 
wees op de prijslijst: "Jongens, het is  

lente. Kijk maar, de erwtensoep is van 
de prijslijst." Lange Jan gromde wat: 
"Wou jij dan met twintig graden buiten 
nog erwtensoep. Ik ga liever voor een 
kouwe klets. Bram geef me nog eens 
een gele spa." De soepdiscussie stierf 
een snelle dood en maakte plaats voor 
de gebruikelijke beschouwingen over 
het nationale voetbal. Maar omdat de 
fanatiekelingen nog niet binnen waren, 
bleven ook hier wat vage conclusies in 
de lucht hangen. Tot grote vreugde van 
Bram omdat de Haagse, Rotterdamse 
en Amsterdamse kampen wel eens tot 
een heftig dispuut konden leiden. 
Het was even rustig in de tent tot de 
deur open kierde en een stevige kerel 
binnenstapte. Hij snoof de koffie, maar 
vergat daarbij een been over de 
drempel te tillen. Hij struikelde en 
maakte een sierlijke landing. Ook het 
broodtrommeltje dat hij onder de arm 
had, zweefde de zaak in. Bij het 
neerkomen klapte het open en  een 
stapeltje smakelijk ogende 
boterhammen verspreidde zich over de 
vloer. Het resultaat was een niet-
hygiënische drapering van de 
tegelvloer. De man krabbelde overeind 
en keek naar zijn lunch op de vloer. Hij 
schudde zijn hoofd en zei: "Dat eet ik 
niet meer. Bram heb je voor mij in 
plaats daarvan een kop van die 
heerlijke erwtensoep." 

Dries Weber

!

Lezerspost 
 

Aanbieding veiligheidsbeslag 
 
Van een bewoner ontvingen wij 
een e-mailtje of Wijkberaad Hout-
wijk kan adviseren over de kwa-
liteit van anti-inbraakbeslag en 
installatiebedrijven, die zich hier-
in hebben gespecialiseerd.  

De beveiliging van Houtwijkse 
woningen is een belangrijk onder-
werp, waarin wij als wijkbewoners 
zeker in moeten blijven investeren. 
In dit verband organiseert ons wijk-

preventieteam - in nauwe samen-
werking met onze wijkagenten - 
regelmatig informatieavonden. 
Belangstellenden worden dan op  
de hoogte gebracht van eenvou-
dige maatregelen, die effectief zijn 
gebleken in het verlagen van het 
aantal inbraken. Het is aan de be-
woners zelf om te bepalen, welke 
oplossing zij uiteindelijk kiezen. 
 
Inkooptip 
Een goede tip is dat bewoners zich 
met hun buren verenigen voor het 
opvragen van offertes bij verschil-
lende bedrijven. Door met elkaar 
samen te werken, zal de vraag-
stelling van de offertes verbeteren, 
kan de leverancier sneller en 

gemakkelijker worden beoordeeld 
én er kan over kwantumkorting 
worden onderhandeld. 
 
Woninginbraak 
Helaas komt woninginbraak 
regelmatig voor. De politie doet  
er veel aan om inbrekers op te 
pakken. Zelf kunt u er met ver-
schillende maatregelen voor  
zorgen dat inbreken in uw woning 
niet makkelijk is. De meeste inbre-
kers gaan voor een snelle buit. 
Hoe langer ze bezig zijn uw wo- 
ning binnen te komen, hoe groter 
de kans dat ze het opgeven. Voor 
preventietips zie de website: http:/ 
politie.nl/onderwerpen/woning-
inbraak.html.
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Wijktuin Houtwijk  

De lente komt er al weer aan...
 
Een echte, strenge winter is het 
tot nu toe nog niet geweest. Dit is 
wel te zien aan het ‘groen’ wat nu 
al  in de wijktuin aanwezig is. De 
krokussen, sneeuwklokjes, staan 
in volle bloei. Ook de buxussen, 
zelf gekweekt, vormen al een 
mooie rand langs de paden. 
 
In het najaar werden de planken 
van de banken afgehaald en opge-
schuurd en geschilderd. Zodra de 
weersomstandigheden wat beter 
worden, gaan ze er weer op, zodat 
op meerdere plekken in de wijktuin 
van het ‘uitzicht’ kan worden geno-
ten. De afgelopen maanden werd  
er ook veel snoeiwerk verricht: de 
knotwilgen langs de slootkant zijn  
allemaal geknot. Dit was veel werk 
voor de vrijwilligers. 
     In januari werd een oproep 
gedaan om een hakselaar/takken-
versnipperaar cadeau te krijgen. 
Hierop zijn veel leuke en positieve 
reacties binnengekomen. Een 
bewoner uit Kijkduin heeft er zelfs 
een gebrácht, zodat wij nu zelf alles  

kunnen versnipperen en niet meer 
wekelijks (heel) volle containers met 
(takken)afval aan de kant van de 
weg hoeven te zetten. De hout-
snippers kunnen we ook gebruiken 
om de paden te vullen. 
     Komende weken zal er weer 
hard worden gewerkt, zowel in de  

wijktuin als in de hobbytuinen. Na 
onze oproep in oktober hebben zich 
twaalf hobbytuinders aangemeld.  
Er is dus nu weer een behoorlijke 
wachtlijst. Volg het ‘wel en wee’ van 
wijktuin en hobbytuintjes op onze 
website (zie afbeelding hierboven).  
                         Riet van der Laan, secretaris 
 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve 
 

De Nijkamphoeve viert 40-jarig jubileum 
In 2016 viert onze stichting 
Vrienden van De Nijkamphoeve 
feest want veertig jaar geleden 
werd de boerderij geopend. Op 
de officiële openingsdag, 12 mei, 
beginnen we met een aantal 
jubileumfestiviteiten. Meer 
informatie volgt binnenkort.  

We starten het voorjaar echter met 
NLdoet, waaraan we dit jaar alleen 
op 12 maart meedoen. U kunt zich 
nog aanmelden voor drie klussen 
(via nldoet.nl). Begin januari waren 
we begonnen met de workshops 
‘Plezier met je huisdier’, maar he-
laas viel het aantal deelnemers - 

mogelijk door het 
koude weer - 
tegen. Daarom is 
besloten om tijde-
lijk te stoppen en 
vanaf 1 april weer 
verder te gaan als 
het weer wat aan-
trekkelijker is.  
     Op eerste 
Paasdag opent 
ons theehuis weer 
zijn deuren. Dit 
jaar is het thee-
huis, op proef,  

ook op de vrijdagmiddag open. 
Vanaf 1 april is de boerderij een 
uurtje langer open en vanaf 6 april 
starten op woensdag- en vrijdag-
middag de schilderlessen van 
corrydenhollander.nl.  
     Andere activiteiten de komende 
maanden: 22 mei Schaapscheer-
dersfeest, 8 juni Zomerfeest, 2 juli 
Jubileumfeest met loterij. Voor ons 
jubileumfeest zoeken wij oude foto’s 
van de boerderij van de afgelopen 
40 jaar. Heeft u foto’s, dan willen 
we deze graag inscannen. U kunt 
ze uiterlijk 1 juni inleveren bij de 
beheerder. Om alle bovenstaande 
activiteiten goed te laten verlopen 
zijn wij hard op zoek naar een 
activiteitenbegeleider. Interesse? 
Stuur een mailtje naar info@nij-
kamphoeve.nl of spreek een van 
onze beheerders aan.  
                                 Irene Castenmiller 
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Digitaal Houtwijk 

In deze nieuwe rubriek ‘Digitaal Houtwijk’ gaan we regelmatig aandacht 
besteden aan die digitale zaken die - naar onze mening - van belang  
kunnen zijn voor onze wijkgenoten. Ook op onze website zal deze infor-
matie beschikbaar zijn via het menu ‘Belangrijke informatie’. Stuur uw 
tips/suggesties/commentaar naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 
Úw zelfredzaamheid in de zorg 
Door de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
hebben veel burgers vragen over wat dit voor hen betekent. Het doel van 
de Wmo is dat gemeenten er voor zorgen, dat mensen zo lang mogelijk 
thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar de 
Wmo is daarbij niet per se nodig om dit te realiseren. Zorgcentrum Hout-
haghe en Wijkberaad Houtwijk organiseerden begin september 2015 een 
speciale informatieavond over tal van handige producten en vormen van 
dienstverlening. Zie onze website voor meer informatie hierover. 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: 070-4400913 
                06-14953864 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Houtwijkblad 2016/2 
Inleveren kopij: 16 mei 2016:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Corry du Burck (06-22926438) 
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact!!
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