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Van de voorzitter

Ramon Meesters

Beste wijkgenoot,

Het is en blijft
Met genoegen
schrijf ik dit voorwoord in ons
mooie wijkblad.
Er gebeurt namelijk veel in Houtwijk en het meeste ervan is positief te noemen.
Met name op het
gebied van veiligheid en inbraakpreventie worden grote stappen
voorwaarts gemaakt. Deze zijn
vooral toe te schrijven aan de vele
lokale WhatsAppgroepen die onze
wijk rijk is geworden. De Houtwijkers die deel uitmaken van deze
groepen zijn onze extra ‘ogen en
oren’, die net dat beetje verschil
uitmaken om het aantal inbraken
en overlastsituaties te verminderen.
Ik ben erg blij dat deze groepen zo
goed worden ondersteund door
onze wijkagenten die regelmatig
bijeenkomsten organiseren om
beter op elkaar ingespeeld te raken.
Ook hebben we een nieuwe wijkpreventieteam-coördinator. Zijn
naam is Michael Delneij en we
wensen hem, samen met zijn team
van vrijwilligers, veel succes toe bij
het realiseren van hun doelstelling:
een veiliger Houtwijk. En wij bedanken tegelijkertijd zijn voorganger
Caro Cocx voor zijn inzet in de
afgelopen jaren.
Wijkberaad Houtwijk is opdrachtgever voor een haalbaarheidsstudie
naar een (nieuwe) invulling van het

voormalige Vredestein-hoofdkantoor, ook wel bekend als het Azivogebouw aan de Laan van Vredestein. De ingehuurde architectenbureaus ‘H Slijp advies’ en ‘Move
urban architecture’ hebben - met
financiële ondersteuning van stadsdeelkantoor Loosduinen - de eerste
fase van hun plan afgerond. Met
gepaste trots nodig ik u uit voor de

.

WELKOM
in de wijk.
Samen doen
maakt het
verschil!
Onze doelstelling:
iedereen moet zich
in Houtwijk
thuis voelen.

Algemene Ledenvergadering van
29 maart 2017 in Zorgcentrum
Houthaghe, waar beide architecten
u zullen bijpraten over de plannen,
zoals die er nu liggen. Ik ben er in
ieder geval erg enthousiast over en
ik hoop dat u dat ook zult zijn.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2016
vroegen wij de aanwezige wijkbewoners naar ideeën om onze wijk
zó vriendelijk te maken, dat ieder-

Bestuursnieuws
Voorjaarsledenvergadering
Op woensdag 29 maart 2017
wordt onze voorjaarsledenvergadering gehouden. Zie voor meer
informatie het artikel op pagina’s
5 en 6 van dit Houtwijkblad. Voor
de goede orde: alle bewoners zijn
automatisch (gratis) lid van onze
vereniging. Op onze website is
informatie over onze organisatie,
onze doelstellingen, onze statuten
en nog veel meer te vinden. Iedereen is dan ook van harte welkom!
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een zich er welkom voelt. Naar
aanleiding van de uitkomsten
daarvan is een projectgroep van
Wijkberaad Houtwijk aan de slag
gegaan om aan een en ander invulling te geven. Het doel is dat
nieuwe bewoners en mensen die
ongewild eenzaam dreigen te worden, dus eigenlijk iedereen die hier
woont, zich thuis zullen voelen in
Houtwijk. Met de inzet van een
heuse Amerikaanse schoolbus
willen wij u betrekken bij het thema
‘WELKOM in de wijk. Samen doen
maakt het verschil’, en zullen we u
informeren over wat er allemaal
mogelijk is om - naar onze mening een gelukkigere wijk te realiseren.
En waar mogelijk zullen we u ook
zeker vragen om mee te doen.
Zoals hiervoor reeds genoemd,
houden we onze Algemene Ledenvergadering op 29 maart, aanvang
20:00 uur in Zorgcentrum Houthaghe (zie ook pagina 6 van dit
Houtwijkblad). Indien u bestuurslid
wilt worden, kunt u zich verkiesbaar
stellen door zich bij ons aan te melden. Thema’s die verder ter sprake
komen zijn het reeds genoemde
Azivo-gebouw, kennismaking met
Michael Delneij van het wijkpreventieteam, en een update van
onze wijkagenten. Wij zien u graag
verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesterss

Wijkberaad Houtwijk

Actuele Houtwijkthema’s in 2017
Op woensdag 29 maart 2017
wordt in Zorgcentrum Houthaghe
onze voorjaarsledenvergadering
gehouden. Met tal van actuele
Houtwijkzaken. Een impressie.
Wijkprogramma 2016-2019
Ook dit jaar worden de volgende
prioriteiten gesteld: Veiligheid Buitenruimte, Aanpak Jan Romeinstraat (en omgeving), Realisatie
Werk- en stageplekken,Parkeerproblemen verminderen en Verbetering winkelcentrum
Toekomstvisie
Het toekomstdocument voor
Loosduinen/Houtwijk (jaar 2040)
laat zien dat wijkgenoten hier graag
willen blijven wonen. Tijdens de
Agenda ‘Ruimte voor de stad’ kunnen ook zij hun stem laten horen.
Bewonersparticipatie
Wijkberaad Houtwijk doet er ook
dit jaar alles aan om onze wijk leefbaarder te maken. Grotere participatie van bewoners is daarbij essentieel. Ons wijkmotto: ‘Samen
Houtwijk leefbaarder maken!’

Onderhoud openbare ruimte
Samen met het Stadsdeelkantoor wordt hiervoor gedetailleerd
plan van aanpak opgesteld. Ook
wordt er een speciale wijkcommissie gevormd. Zie ook de vooraankondiging op pagina 5.
ORACs
In Houtwijk-Oost zijn de eerste
ORACs geplaatst. Loop dit jaar is
Houtwijk-West aan de beurt. De gemeente Den Haag is voortvarend te
werk gegaan, maar de inspraakprocedures waren niet vlekkeloos.
Bodemverontreiniging
Bodemverontreiniging zich ondergronds (vijf meter diepte) richting
Houtwijk-Noord/Laan van de Mensenrechten. Bodemsanering loopt in
de Notenbuurt en de komende drie
jaar ook onder de Gamma-locatie. Groenbeheer Loosduinen
De groenvoorziening in onze
wijk blijft ook voor Wijkberaad Houtwijk een ‘hot item’. De bewoners
zitten nog steeds met allerlei vragen. Ook de Groenvisie Houtwijk
blijft uit. -
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Houtwijkse ergernissen
Wij ergeren ons nog steeds aan,
bijvoorbeeld, zwerfvuil,hondenpoep,
graffiti en parkeerproblemen. Alleen
eendrachtig kunnen wij deze ergernissen aanpakken
Inbraakpreventie
Inbraakpreventie is en blijft een
absolute ‘must’. Nieuwe ontwikkelingen in dit verband zijn de WhatsAppgroepen Buurtpreventie die een
belangrijke rol kunnen gaan. Zie
artikel op pagina 6 is daarover meer
Contacten straatverenigingen
Wijkberaad Houtwijk gaat een
speciale bijeenkomst organiseren
met de straatverenigingen in onze
wijk. Om met hen te brainstormen
over onze gezamenlijke toekomst.

Wijkberaad Houtwijk vertegenwoordigt
ruim 12.000 wijkbewoners, In de afbeelding hieronder is te zien met wat voor
zaken het bestuur, zich zoal bezig
houdt. De bestuursleden zijn allemaal
vrijwilligers. Meer helpende handen zijn
daarbij van harte welkom.

Uitnodiging Voorjaarsledenvergadering

Iedereen van harte welkom…
Op woensdag 29 maart 2017 zijn alle bewoners van Houtwijk en
andere belangstellenden van harte welkom op de Algemene Voorjaarsledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Locatie:
Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag.
Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur).

Allerlei thema’s

Agendapunten
•
•
•
•
•
•

Opening/mededelingen
Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2016
Vaststellen jaarverslag 2016
Financieel beleid/jaarrekening 2016
Verslag en verkiezing kascommissie
Bestuursverkiezing: alle bestuursleden zijn herkiesbaar

•
•
•
•
•
•
•

Allerlei wijkgebonden thema’s komen aan de orde:
WhatsAppgroepen Buurtpreventie (Patrick de Brabander, politie)
Nieuwe bestemming gebouw Vredestein
Parkeerproblematiek
Voortgang ORACs
Zie verder ook het hoofdartikel Actuele Houtwijkzaken (pagina 4).
Rondvraag/sluiting (met een drankje).

WhatsAppgroepen Buurtpreventie

Documentatie
De uitnodigingsbrief, agenda, overzicht bestuursleden en andere documentatie zijn terug te vinden op onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl.
via Wijkberaad Houtwijk > Verslaggeving. Daar zijn ook de jaarverslagen
vanaf 2008 en de notulen van alle ledenvergaderingen vanaf 2007 digitaal
opgeslagen. De vergaderstukken zijn een uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag bij het secretariaat (zie
colofon op pagina 19).

Plannen voor gebouw Vredestein

Onderhoud openbare ruimte (vrijwilligers gezocht)

‘Onze wijk begint vermoeid te raken…!’
Samen met het Stadsdeelkantoor Loosduinen gaat Wijkberaad Houtwijk in 2017 in kaart brengen, waar extra onderhoud van de openbare ruimte gewenst is. Een speciale projectgroep gebruikt daarbij
het succesvolle ‘format’ (werkdocument) van Nieuw-Waldeck.

Plaatsing van ORACs

“Ik woon met veel plezier in deze mooie, groene wijk. Net als veel
andere bewoners zie ik echter ook dat niet alles is zoals het zou moeten
zijn!”, constateert projectleider Danny Boers. ”Een van de dingen
waarover het wijkberaad veel opmerkingen krijgt, is de kwaliteit van onze
openbare ruimte. Het is op veel plaatsen goed te zien dat er ooit een
mooie wijk werd aangelegd. Tegelijk is ook te zien dat deze wijk vermoeid
begint te raken: veel zaken zijn verouderd, vervallen en kapot.”
Om de verbetering hiervan op de gemeentelijke agenda te krijgen
zoekt het wijkberaad vrijwilligers om dit samen als project op te pakken.
Om een goed onderbouwd plan aan de gemeente te kunnen presenteren.
Wijkbewoners die willen meedoen, hierover willen meedenken of nog
meer kunnen betekenen, kunnen zich via info@wijkberaadhoutwijk.nl
aanmelden. We zullen dan in maart/april 2017 een eerste bijeenkomst
organiseren om gezamenlijk tot een eerste plan van aanpak te komen.
Meer informatie: mail naar openbareruimte.houtwijk@outlook.com.
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Parkeerproblematiek

INFO
Zie voor meer informatie:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Digitaal Houtwijk

WhatsAppgroepen in opmars in Houtwijk
Wie zijn buren snel wil aanspreken, kan gebruik maken van een
van de vele internetdiensten die
wijkgenoten via apps op de mobiele telefoons met elkaar in contact brengen. Recente voorbeelden daarvan zijn de WhatsApp
Buurtpreventie en de buurtapp
Nextdoor die ook in onze wijk
hun opmars maken. In dit artikel
een eerste inventarisatie.
Er bestaat steeds vaker behoefte
aan onderlinge communicatie
tussen buurtbewoners. Actuele
praktijkvoorbeelden daarvan zijn de
WhatsAppgroepen Buurtpreventie
en de buurtapp Nextdoor. De gemeente Den Haag vindt het oprichten van dit soort groepen een
goede zaak, maar benadrukt wel
dat het initiatief vóór en dóór
burgers is en blijft.

WhatsApp Buurtpreventie
Verdachte situaties
In steeds meer wijken in onze stad
ontstaan WhatsAppgroepen Buurtpreventie die zich inzetten voor een

veilige buurt. Alleen al in Houtwijk
zijn er inmiddels negen groepen
actief. Op www.alerteburen.nl is te
zien waar al die groepen zich
bevinden. Als een van de buren
ongure types in de wijk zien lopen,
belt hij of zij 112 en verstuurt
daarna een ‘appje’ dat door alle
groepsleden wordt ontvangen. Zo
is iedereen direct op de hoogte en
wordt een stortvloed aan meldingen
voorkomen. Deze app wordt alleen
maar gebruikt als er zich verdachte
situaties voordoen en is dus niet
bestemd voor privéberichten.
Politiecoördinator
De politie Loosduinen onderkent het
belang van deze ontwikkeling en
heeft in dit verband sinds kort
wijkagent Patrick de Brabander als
coördinator opgesteld. “Als politie
zijn we actief op zoek naar beheerders van WhatsAppgroepen die al
bestaan in Loosduinen. Hieruit blijkt
dat er al veel groepen actief zijn,
maar dat deze of niet bekend zijn bij
ons of dat de samenwerking alleen
bestaat met de wijkagenten. Hierin
willen wij verandering gaan aan-
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brengen”, meldt Patrick in een
artikel in de Loosduinse Krant.
Inmiddels zijn er nu in totaal in
Loosduinen 27 beheerders bekend.
“Al deze beheerders zijn samengevoegd in een groep die beheerd
wordt door de politie Loosduinen.
Als er een heterdaad inbraak, diefstal of vernieling plaats vindt dan
stuurt de politie een bericht aan alle
beheerders. Die kunnen deze meldingen vervolgens binnen hun
eigen groepen verspreiden. Op
deze manier bereiken wij via de
Whats-Appgroepen binnen twee
stappen veel mensen. We hebben
hierdoor een groot bereik: in Loosduinen kijken meer dan duizend
wijkgenoten met ons mee.”
Aanmelden
Uiteraard is het de bedoeling dat
meer mensen zich aansluiten bij
een van de WhatsAppgroepen
Buurtpreventie. Dit kan in een
bestaande groep of men kan er zelf
een opstarten. Kijk voor meer informatie op www.alerteburen.nl/buurtwhatsapp-opzetten.

Nextdoor.nl
Gratis en besloten buurtapp
Wat houdt Nextdoor.nl nu eigenlijk
precies in. Op hun website is daarover meer te lezen. In het kort komt
het hier op neer: Nextdoor, sinds
enkele jaren actief in ons land, is
een gratis en besloten buurtapp
voor een betere buurt. Er kan gemakkelijk en snel on line contact
worden gemaakt met de buren.
Volgens de makers gebruiken duizenden buurten in ons land de app
al om aan een prettigere, veiligere
woonomgeving te werken. Bijvoorbeeld, om een betrouwbare oppas
te vinden of de beste schilder in de
buurt of om aandacht te vragen
voor een weggelopen huisdier.
Nextdoor biedt ook de mogelijkheid
om buurtpreventie op te zetten of
een buurtwachtgroep te organiseren. Wat deze laatste twee betreft
gaan wij er voorlopig nog steeds
vanuit dat de WhatsAppgroepen
Buurtpreventie en Wijkpreventie
Houtwijk daarvoor het beste kunnen
worden ingeschakeld.
Overgewaaid uit Amerika
Nextdoor is overgewaaid vanuit
Amerika waar de app al vier jaar

actief is en waar zo’n 90.000 buurten dagelijks actief zijn op het platform, aldus het bedrijf zelf. Na de
VS is Nederland het tweede land
waar de app gebruikt kan worden.
Volgens de initiatoren zijn Nederlanders ’sociaal actief' en hebben
ze een sterk gemeenschapsgevoel.
Bovendien is Nederland dichtbevolkt en omarmen wij technologie
snel, een ideaal proefland dus.
Ervaringen
In dit verband is het nuttig om te
lezen wat de Consumentenbond
over deze app schrijft:
“Onze eerste ervaring met
Nextdoor levert gemengde gevoelens op. De app zelf ziet er
gelikt uit en voelt aan als de Facebook voor buurten. De mogelijkheden zijn bijna hetzelfde. Je kunt
er allerlei informatie met buren
delen. Er zijn al buurten in Nederland waar het aantal deelnemers
over de 200 is. Zeker in de buurten
waar een sterk gemeenschapsgevoel heerst kan deze app uitkomst bieden om allerlei buurtzaken
te regelen. De app is daarbij redelijk
overzichtelijk maar kan hier en daar
nog verbeterd worden. Zo zitten de
evenementenaankondigingen ver-
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stopt en schakelt de app soms
over naar een browser die minder
gebruiksvriendelijk is.
De keerzijde van de app zijn
de mogelijke gevaren die ontstaan
bij het delen van veel persoonlijke
informatie. Zo moet je er bij het
gebruik van de app vanuit gaan
dat Nextdoor veel van jou komt
te weten. Informatie die in de
toekomst mogelijk ingezet gaat
worden voor commerciële doeleinden. Bovendien is de app ook
een handig hulpmiddel voor ongure
types, zoals stalkers. Denk dus
altijd goed na voordat je persoonlijke informatie deelt.” Meer
info: www.consumentenbond.nl.
Conclusie
Als redactie sluiten wij ons aan bij
de conclusies van de consumentenbond. Wij hebben onszelf al wel
aangemeld voor Nextdoor.nl om na
te gaan of en in hoeverre deze app
een rol kan spelen in onze communicatie van en naar onze wijkgenoten. Het spreekt vanzelf dat we de
verdere ontwikkelingen nauwgezet
zullen gaan volgen.
Cees Willemse

Jongeren Bokkefort

Playgroundcommissie vernieuwd
In het jaar 2013 werd de basis voor
de playground Bokkefort gelegd.
Spil daarbij was de uit Houtwijkse
jongeren bestaande playgroundcommissie. De ‘oude’ garde is inmiddels vertrokken en de nieuwe
leden stellen zich even voor.
Mohamed el Maziani (14) zit op de
Hofstad Mavo. Hij woont zes jaar in
Houtwijk en is vijf jaar actief in het
buurthuis. Hij doet mee om wat terug
te doen voor de wijk.
Fouad Menhal (12) zit op het Segbroek College. Hij woont acht jaar in
Houtwijk en komt al zeven jaar in het
buurthuis. Hij wil de mentaliteit van
de kinderen verhogen.
Yasyn Menhal (14) zit op de Hofstad
Mavo. Hij woont acht jaar in Houtwijk
en is al zeven jaar in het buurthuis.
Hij wil iets meer voor de wijk gaan
betekenen.
Amor Cameron (12) zit op OBS
Houtwijk. Hij woont vijf jaar in
Houtwijk en is twee jaar actief in het
buurthuis. Hij wil de wijk iets beter
maken.

De vernieuwde Paygroundcommisie in beeld met vanaf rechts
Amor, Yasyn, Fouad, Mohamed en hun tekstcoach Andreas Dijk

Buurthuizen van de toekomst

Activiteiten sv Houtwijk
Voor de buurtpreventieteams en
Whatsappgroepen Buurtpreventie
worden in ons Buurthuis van de
Toekomst (BvT) maandelijks bijeenkomsten georganiseerd door onder
meer onze wijkagenten Martin Taal
en Ruben van der Driest. Ook zijn
we in gesprek met VÓÓR Welzijn
over welke van hun activiteiten
verplaatst zouden kunnen worden
naar ons BvT waar, bijvoorbeeld,

veel meer mogelijkheden voor
sportactiviteiten zijn. Maar ook
huiswerkbegeleiding in combinatie
met sport is een mogelijkheid. Dat
er veel mogelijk is in het BvT bewees - naar onze mening - het geslaagde jubileumfeest van Wijkberaad Houtwijk. Hiervoor bleek
onze locatie bijzonder geschikt. Wel
is een punt van aandacht de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Activiteiten Zorgcentrum Houthaghe

“In buurthuis van de toekomst
Zorgcentrum Houthaghe is de

komende maanden weer van alles
te beleven. Hou daarom onze flyers
in de gaten en/of onze advertentie
in de Loosduinse Krant. Ook bieden
wij themamaaltijden aan, elke
laatste donderdag van de maand.
Laat u verrassen en reserveer een
plekje bij onze gezellige en heerlijke
maaltijden!”, aldus Yvonne Jansen,
coördinator vrijwilligers, evenementen en projecten.
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Hiervan zal dit jaar echt werk worden gemaakt door plaatsing van
een personenlift.
Hulp gezocht
Hierbij kunnen wij best wel wat hulp
gebruiken van een deskundige met
een bouwkundige achtergrond.
Denk je ons daarbij te kunnen helpen? Bel Ed Jacobs 0622980973 of
mail naar ejacobs @ kpnplanet.nl.

In Zorgcentrum Houthaghe is ook
weer plek voor senioren (55+) die
graag willen (gaan) bewegen. Elke
woensdag van 13.00-14.00 uur en
14.30-15.30 uur. Er worden allerlei
bewegingsoefeningen gedaan met
diverse materialen. De kosten zijn
€ 8,00 per maand (Ooievaarspas
35% korting). Voor informatie en
aanmelden: bel 070-205 24 80
(Lizeth Kastelein).

Politie Loosduinen

Nieuwe gezichten...

Twee nieuwe gezichten bij de
Loosduinse politie: Ronald van
den Broek (commandant) en
Patrick de Brabander (Operationeel Expert/Wijkagent én coördinator WhatsAppgroepen Buurtpreventie). Samen met onze vertrouwde wijkagenten Martin Taal
en Ruben van den Driest tekenen
zij onder meer voor de aanpak
van de criminaliteit In Houtwijk.
Een eerste kennismaking met
deze ‘nieuwelingen’.
Ronald van den Broek (55) is
vanaf 1981 werkzaam bij de politie.
Onder meer bij de surveillancedienst, als wijkagent, als senior en
als teamchef handhavingsteam.

kunnen we het niet alleen, wij kunnen de hulp van de burgers goed
gebruiken. Daarom proberen wij
ook op allerlei manieren de inwoners én bezoekers van Houtwijk te
betrekken bij ons werk!”

Het bureau Loosduinen wil nadrukkelijker contact zoeken en onderhouden met de bewoners. Tegenwoordig bieden de sociale media
daarvoor vele mogelijkheden. “Wij
willen daarvan nog meer gebruik
maken om met de bewoners de
knelpunten aan te pakken. Samenwerking met de buurtinterventieteams, het handhavingsteam, de
wijkverenigingen en het stadsdeelkantoor moet een solide basis vormen voor een nog veiliger Loosduinen.” Essentieel bij de aanpak
van criminaliteit is de betrokkenheid
van de burgers. “Zij zijn onze belangrijkste partners. Het is daarom
zaak om hen blijvend actief te betrekken bij veiligheid. Als politie

Patrick de Brabander (32 jaar) is
sinds 2003 bij de politie en heeft bij
verschillende bureaus gewerkt. In
Delft was hij de afgelopen 4,5 jaar
actief als wijkagent in diverse wijken. “Mijn werk in Loosduinen is er
voor om te zorgen dat we (nog)
meer in verbinding komen met de
bewoners. Dit is fysiek in de wijk,
denk daarbij, bijvoorbeeld, aan het
laatste WhatsApp-appel. Maar ook
via de (sociale) media, door te melden wat wij als Politie Loosduinen
doen. Verder onderzoek ik met de
Haagse Hoge School hoe we de
buurtpreventieteams meer en beter
kunnen laten aansluiten op de behoeften van de wijken én van de
politie en de gemeente. Ons doel is
de samenwerking met alle Loosduiners te verbeteren. Ook willen
wij bereiken dat de bewoners ons
nog makkelijker kunnen vinden en
ons betrekken bij hun problemen,
waarbij wij hen dan kunnen helpen
bij het vinden van oplossingen”,
aldus Patrick.

Wijkpreventie Houtwijk

Nieuwe coördinator...
Michael Delneij (45) is de opvolger van Caro Cocx die eind vorig
jaar stopte als coördinator
Wijkpreventie Houtwijk. In dit
artikel een eerste kennismaking
met de nieuwe communicator
tussen politie, gemeente Den
Haag en wijkpreventieteam.

Michael is sinds vier jaar actief als
preventer binnen het wijkpreventieteam. Hij is al enige tijd - op de achtergrond - met de vorige coördinator
en met het wijkberaad bezig om
het team te moderniseren. “Wij zijn
ook de contacten met de naburige
preventieteams aan het aanhalen

en willen door kortere communicatielijnen de samenwerking uitbreiden”, zegt Michael. “Het maken en
houden van een veilige en leefbare
woonomgeving stopt niet bij de
politie, handhavers en preventers
alleen, maar gaat ook verder bij alle
wijkgenoten die een steentje kunnen bijdragen! Ook de contacten
met de woningcorporaties en de
winkeliersvereniging zullen we gaan
verstevigen.” Daarnaast is het de
wens om het preventieteam uit te
breiden met nog een aantal vrijwilligers. “Eenieder die twee uurtjes per
week kan vrijmaken is van harte
welkom om een kijkje in onze
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‘preventiekeuken’ te komen nemen
en om ‘s avonds een rondje met de
preventers mee te wandelen of te
fietsen”, aldus Michael.
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Koffiehuis Bram (25)

Dries Weber

Met een enigszins mistroostig gezicht
veegde Bram de laatste herfstbladeren
van zijn terras. De fletse hoopjes riepen
nog herinneringen op aan de felle kleuren
waarmee de bomen afscheid hadden genomen van een mooie, lange zomer.
Leunend op zijn bezem keek hij om zich
heen en fantaseerde hoe het zou zijn als ijs
en sneeuw weer bezit zouden nemen van
de bosrand en de jongens die dan rillend en
handenwrijvend binnen zouden komen, hunkerend naar een hete bak koffie of snert.
Ach, elk jaargetijde had zo zijn bekoringen.
Hij draaide zich om en liep naar binnen.
Het eerste wat hij deed, was de rouwkaart
van Ouwe Joop op de bar zetten. Het was
een van de vaste jongens geweest die een
paar dagen geleden zijn scootmobiel voor
een vrachtwagen had gestuurd en dat niet
had overleefd. Zijn dochter was de kaart komen brengen en ze hadden een poosje herinneringen opgehaald, waarbij Bram een
beeld kreeg van een ideale vader op een
manier die hij nooit achter de man zou hebben gezocht. Tja, wat wist hij meer van zijn
klanten dan wat ze in zijn zaak los lieten.
Sommigen waren een open boek, maar anderen waren zo spraakzaam als een mossel.
Hij schrok op uit zijn mijmeringen toen de
deur openzwaaide en een paar jongens van
een bouwer die dichtbij bezig was, luidruchtig naar een tafeltje rommelden. Hij wist
het recept… een koffie en een ‘balletje
brood’. Lange Jan en Gerard kwamen gelijk
binnen en Bram wees de op de kaart van
Joop. De mannen keken elkaar even aan en
er viel een milde stilte tot Lange Jan een

duidelijke vloek opboerde: “Had die lul niet
beter uit kunnen kijken. Hij was nog geen
zeventig en had nog jaren meegekund.” Hij
keek Gerard aan: “Je bent misschien af en
toe een zeikerd, maar voor mij hoef je nog
niet de pijp uit.” Gerard haalde z’n schouders
op: “Je zegt het niet zo sympathiek, maar je
bedoelt het goed.” Ongewild kwamen ze
samen vlak bij elkaar te zitten.
Plots smeet Jan wat papieren op z’n tafeltje: “Heb je die Kijkduinplannen al gezien.
Heel de rotzooi gaat op de schop. Krijg je
straks woningen boven de horeca met een
sluitingstijd van één uur ’s nachts of later en

‘Komt een banaan
bij de dokter...’
mensen die nog laat over de boulevard lopen. Krijg je natuurlijk gezeik van die bewoners. Maar waar blijven de muziektent en de
draaimolen. Op de tekeningen nergens te
vinden. Ook de bankjes waar veel van die
ouwetjes op hun gemak naar de zee zitten te
staren, zijn verdwenen op de plaatjes. Als je
op het stadhuis naar de plannen vraagt, krijg
je een paar tekeningen te zien. De gewone
man wordt van zijn stekkie weggejaagd en
wordt weer dom gehouden.”
Lange Jan had een gevoelige snaar geraakt en er werd goedkeurend gemompeld.
Zelfs Gerard knikte instemmend: “Ik zie bij
die plannen weer projectontwikkelaars en
ruik geld. Zoals altijd.” Rooie Dries die de

gewoonte had om de gemeente hinderlijk te
volgen, gromde wat en dat maakte Bram
nieuwsgierig: “Weet jij wat meer dan wij ?”
Dries klom op z’n praatstoel: “Om te beginnen lag er in 2008 al een boekwerk met 150
pagina’s. Daar is geen moer van gerealiseerd. Vijf jaar later moest worden bekend
dat er wel plannen waren, maar dat er geen
geld was.” Lange Jan mompelde: “Dat heb ik
meer gehoord.”
Dries ging verder: “Er kwam een andere
projectontwikkelaar. Resultaat weer NUL. Al
die jaren worden initiatieven geblokkeerd en
liggen er drie prima voetbalvelden braak
waarvoor ook nu geen plan. Ik heb gezegd.”
Hiermee kwam Dries van zijn stokpaardje af
en zweeg verder. Lange Jan schudde z’n
hoofd: “Jongens, ik wordt hier zo moe van.
Veel beloven en weinig geven, doet de
gekken in vreugde leven. Wie weet er nog
een leuke mop?” Er klonk een stem: “Komt
een banaan bij de dokter en zegt …. Dokter
ik heb zo’n last van mijn rug. Zegt de dokter
…. Probeer eens wat meer rechtop te lopen.”
Er klonk een vaag gegrinnik en plots
kwamen er meer moppen waarbij sommige
nu net niet het niveau hadden dat Bram kon
waarderen. Hij riep ineens: “We hadden het
over Kijkduin, maar weten jullie dat er ook
een Houtwijkplan ligt?” Er kwamen vragen
maar niemand wist iets. Lange Jan mompelde: “Zo gaat het nu altijd. Je wordt belazerd voor je het in de gaten hebt.” Voor het
eerst waren ze het allemaal met hem eens.

Puzzelen voor jong en oud

Femke Beeloo Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Lezerspost

e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Sluiting winkels in Winkelcentrum Houtwijk

Op onze Facebooksite Houtwijk Info was
de recente sluiting van de Readshop in
Winkelcentrum Houtwijk een uitermate
actueel thema. Een samenvatting:

“Het wordt kleine zelfstandigen hier gewoon
onmogelijk gemaakt om een winkel te beginnen
of om een winkel voort te zetten.” (Gerard Roeleveld) “De verhuurmakelaar vraagt ook ongelooflijke woekerprijzen voor een pandje in dit kleine
winkelcentrum. Het ziet er heel somber uit voor ondernemers in ons
winkelcentrum.” (Michelle van Breugel) “Wordt een kale boel zo, Blokker
weg, Readshop weg, eerder al de dieren-, foto- en bloemenwinkels foetsie.... Ben benieuwd wat er allemaal voor terug gaat komen.” (Melissa
Gunther Mohr) “Grootgrutters moeten ook geen sigaretten, tijdschriften en
staatsloten verkopen. Dan was dit niet gebeurd! Om het winkelcentrum
levendig te houden: koop ook bij de kleine winkels.” (Anneke van der
Laar) “Blokker en Readshop, winkels waar ik regelmatig iets kocht. Zo
makkelijk, gewoon in je eigen winkelcentrum naast de deur. Nu na mijn
werk naar Loosduinen of Leyweg? Winkels dicht!” (Sine Nomine) “De
teloorgang van winkelcentra wordt niet veroorzaakt door online shoppen.
Als je als middenstander geen beter alternatief biedt voor websites, waarom zou je dan een winkel huren?” (Ramon Meesters) “Bij Bart Smit vaker
meegemaakt dat product er niet is. Niet te bestellen en dan ga je wel
online.” (Bini Stierhout) “Prijzen online zijn goedkoper, dus ik koop wel
online.” (Harrie van `t Veld)
Reactie Wijkberaad Houtwijk: In opdracht van stadsdeel Loosduinen heeft Harry
de Boer, student uit Groningen, in februari in samenwerking met ons een speciaal
onderzoek gedaan. Doelstelling: de behoeften en wensen achterhalen van
bewoners met betrekking tot het winkelcentrum Houtwijk. Hiervoor werd een
enquête verspreid onder een geselecteerd aantal wijkgenoten. Wordt vervolgd.

Hondenpoep

‘Goed voornemen: hondenpoep opruimen’
(Houtwijkblad (4/2016). Helaas zijn er nog
steeds ‘hondenliefhebbers’ die alle regels aan
hun laars lappen.

“Onlangs ging ik met mijn kleinzoon naar de
speeltuin gelegen aan het B.Thoenplantsoen. Tot
onze grote spijt moesten wij dit echter verlaten,
omdat zijn schoenen plotseling onder de stinkende
hondenpoep zaten. Welke zogenaamde dierenliefhebbers laten in
godsnaam daar hun hond uit om zo kinderplezier grandioos te
bederven...?” (Tina Westerdiep)
“Wij worden doodziek van al die grote hopen en kleine drolletjes die
hondenbezitters achterlaten in het winkelcentrum en omgeving. Ikzelf ben
onlangs toen ik uit de auto stapte met beide schoenen in een enorme
hoop stront getrapt. Ik maak regelmatig de stoep schoon van zwerfval en
hondendrollen (vreselijk vies). Klagen bij de gemeente helpt niet. Er wordt
niets aan gedaan.” (Corine Baak).
Reactie Wijkberaad Houtwijk: hondenpoep staat in de top 5 van ergernissen, niet
alleen in Houtwijk, maar ook in andere wijken. De gemeente Den Haag heeft
regels voor het uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep (zie ook
www.denhaag.nl). Op deze website zijn ook richtlijnen te vinden voor het melden
van hondenpoep. Dit thema is ook weer aangekaart bij onze wijkagenten.
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Bomenkap
“De recente bomenkap in het Florence Nightingalepark heeft veel emoties
losgemaakt, vooral bij wijkgenoten in
’t Kleine Hout, die er vaak rondwandelen”, meldt wijkgenoot Wil Bianchi.
De bomen moeten wijken voor een
nieuwe woonwijk. Meer informatie:
www.wijkberaad-leyenburg.nl

Fraude met Phishingmails
Nog steeds worden mensen het
slachtoffer van phishingmails. Deze
bevatten links naar (valse) website
met het verzoek om zogenaamd ‘de
inloggegevens te controleren’. Wijkgenoot Wouter van Elst wil iedereen
waarschuwen om alert te blijven,
omdat er zich ook in Houtwijk weer
fraudegevallen hebben voorgedaan.
Opgeruimd staat netjes...
Tijdens zijn dagelijks rondje door het
park achter het sv Houtwijk voetbalveld en de Koos Meindertsschool, trof
een wijkgenoot deze rotzooi aan. Zoals te zien op de afbeelding was er
van alles in de sloot gedumpt. Zou de
dader echt gedacht hebben dat
opgeruimd netjes staat...?

Samen houden wij onze wijk leefbaar…
Doet u ook mee?
Bestuursleden
Wilt u meedoen als bestuurslid?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen 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 toedragen,
maar geen bestuursfuncties ambiëren, kunnen zich
als vrijwilliger aanmelden. Bijvoorbeeld, 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 kenbaar 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.
©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk

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

Wijktuin Houtwijk

Weer volop aan de slag...

Riet van der , secretaris

Eind vorig jaar zijn door de gemeente Den Haag vijftig palen,
gaas, spandraad en nagels bezorgd om de afscheiding aan de
fietspadkant en aan het tussenpad te verbeteren. Door houtrot
van paaltjes en het afsterven van de begroeiing, is hiervan een
groot deel in slechte staat. De vrijwilligers zijn begonnen een
nieuwe afscheiding aan te brengen. De gemeente heeft de begroeiing aan de slootkant aangepakt, het ziet er nu een stuk
beter uit. Eind februari zijn de houtsnippers bezorgd en tijdens
een gezellig samenzijn met de vaste vrijwilligers en meerdere
leden, is alles ‘ingereden’. Begin juni zal er in de wijktuin een
Open Tuindag worden georganiseerd voor onze hobbytuinders
en buurtbewoners. Leden van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) zullen dan uitleg geven over de
biologische manier van werken in een tuin. Foto-impressie:
werkzaamheden aanleggen afscheidingen in volle gang.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Heel naar, die ophokplicht...

De vogelgriep heeft ook de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve geraakt. Niet dat onze kippen en ganzen ziek werden, maar al tijden mogen ze niet vrij rondlopen. Terwijl ik
dit schrijf is de ophokplicht nog van kracht. De speeltoestellen in de knuffelwei zijn inmiddels wel weer bereikbaar.
De vrijwilligers zijn druk bezig met de uitbreiding van de
boerderij. Het nieuwe onderkomen van het theehuis en het
leslokaal krijgt - nu nog op papier - steeds meer vorm (zie
afbeelding). Van de twee ton die we nodig hebben, is al
ruim de helft gedekt door subsidie, giften en uitgifte van
obligaties. In één maand tijd hebben we ruim € 10.000,00
opgehaald met obligaties. Tot 1 april bestaat nog de
mogelijkheid om een obligatie aan te schaffen tegen 2%
rente. Steun de boerderij en koop ook een obligatie. Zie
www.nijkamphoeve.nl/nieuwbouw-nijkamphoeve/obligaties.
De lente breekt straks aan en op De Nijkamphoeve komen de lammetjes weer op bezoek. We beginnen dan ook
met onze activiteiten. Zo is er op zaterdag 9 april een kinderkleedjes rommelmarkt en in het weekend van 20 en
21 mei een bijensafari en een schaapscheerdersfeest.

Sporten bij sv Houtwijk

Ed Jacobs

Nieuw bestuur sv Houtwijk

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering eind
november hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. Voor
het eerst in het 86-jarige bestaan van de vereniging zal de
voorzittershamer worden gehanteerd door een vrouw: Patricia
Hoeffnagel (zie foto). Naast haar werd Martin Lunenburg benoemd als nieuwe secretaris. De functie van penningmeester
is nog vacant. Op de vraag waar haar aandacht het eerst naar
uit zou gaan, was het antwoord helder: “De club naar een
V
hoger plan tillen en zaken die te lang zijn blijven liggen snel
o
oppakken. De jeugd zal een belangrijk speerpunt zijn, maar
o
ook de selectie heeft mijn volledige aandacht.” Om dit te
r
realiseren zal zij hulp krijgen van de aftredende bestuursleden
Voorzitter Patricia Hoeffnagel
Theo Tetteroo, Peter Hess en Nico van Lieshout die allen aangaven beschikbaar te blijven als vrijwilliger. Deze ledenvergadering was anders dan de voorgaande, vooral de
betrokkenheid van de aanwezigen viel op. Punten die onder meer aan de orde kwamen waren de contributieinning, noodzakelijke investeringen voor het Buurthuis van de Toekomst en de noodzakelijke aanwas van het
ledenaantal. Hierbij zal samenwerking met andere verenigingen (niet speciaal voetbal) serieus worden bekeken.
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren

Femke Beeloo Planken

Basisschool De Eshof verhuist
Midden januari hebben alle leerlingen van christelijke basisschool De
Eshof een brief mee naar huis gekregen. Hierin was te lezen dat na de
zomervakantie van 2018 de school verder zal gaan in de nabijgelegen
wijk Vroondaal. Tijdens de informatieavond hebben veel ouders hier
emotioneel en vol ongeloof op gereageerd.
Voor veel bewoners van onze wijk is de afstand naar Vroondaal niet haalbaar, zij moeten op zoek naar een andere school in onze wijk. Stichting
SCOH, waar de Eshof onder valt, werkt aan een plan om de overgang naar
een andere school of de verhuizing naar het nieuwe gebouw zo goed
mogelijk te laten verlopen. De reden van de verhuizing moet helaas gezocht
worden op het financiële vlak. Het aantal kinderen dat jaarlijks een school
zoekt, is niet voldoende om de school draaiende te houden. Het was kiezen tussen sluiten of verhuizen naar
Vroondaal, waar nog geen basisschool is, maar die wel beloofd is aan de mensen die daar hun huis bouwen. Wat
er met peuterspeelzaal Dreumeshof, van Stichting VÓÓR Welzijn, gaat gebeuren wordt momenteel onderzocht. Zij
verhuizen niet mee naar de nieuwe locatie.

Houtwijkse Jeugdraad pakt problemen aan
Shailesh Ramnath leidt nu al sinds een half jaar de Houtwijkse Jeugdraad. Stephan Bergmans (Wijkberaad Houtwijk) ondersteunt hem hierbij.
De kinderen komen met veel plezier naar de vergaderingen, zeker nu
blijkt dat er echt iets gedaan wordt aan de problemen die zij aankaarten!
De kinderen vertelden dat zij veel mensen uit de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) zien als zij buiten spelen en dat vonden ze best wel vreemd en
soms ook eng. Naar aanleiding daarvan komt Stichting Kompassie hen
hierover op donderdag 23 maart voorlichting geven. Die bijeenkomst zal in
Wijkgebouw Bokkefort plaatsvinden. Vanuit het meldpunt Graffitibestrijding is
de vraag gekomen of er ergens in Houtwijk een muurschildering gemaakt zou
kunnen worden om grafitti tegen te gaan. De kinderen hebben als opdracht
mee gekregen om te kijken wat de beste plek kan zijn. Zij hadden al een
voorstel: de skateramp bij sv Houtwijk.

De zeven in Houtwijk
Het leek uren te duren. Kaj hield het krachtveld bijna niet meer vol! In de verte
zag hij Floortje en Roos aan komen rennen. Roos sloeg haar hand voor haar
mond: “Wat is er gebeurd?!” Kaylee en Jaiden haalden hun schouders op:
“Het leek wel of Mordival hier was, maar…”. “Dat kan niet!”, zei Floortje en
liep naar de ingestorte glijbaan. Zonder moeite kreeg Floortje beweging in de
grote houten palen. Zij tilde de balken op alsof het luciferhoutjes waren. Ze
gooide de palen naar de zijkant en hielp Ando en Kaj uit de puinhoop. Ando
wreef over zijn been. Zijn broek was gescheurd en een grote wond was
zichtbaar. Roos liep snel naar hem toe en legde haar handen op de wond.
Een zachte gele gloed verscheen en toen Roos haar handen weg haalde was
de wond verdwenen. Ando omhelsde haar: “Bedankt Roos, jij natuurlijk ook
Floortje.” Met zijn zevenen liepen ze naar het basketbalveldje en ze gingen op
de stenen bankjes zitten die langs het veld stonden. “Kan het iets anders dan
Mordival zijn?”, vroeg Yuna zich hardop af? Kaj liet zijn gedachten teruggaan
naar afgelopen zomer, toen ze nog met zijn allen op het eiland woonden.
Waar ze Mordival ontmoetten in de oude bunker met zijn Mega-Macht-Machine. En dat niet alleen Mordival
bijzondere krachten kreeg toen hij zijn machine gebruikte, maar ook zij allemaal. Hun mooie eiland…, wat zou hij
graag naar huis teruggaan…
Dit spannende verhaal is te volgen via de Houtwijk-nieuwsbrief en via onze Facebooksite Houtwijk Info
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Vrijwilligers gezocht (VÓÓR Welzijn)

Vrijwilligers informele zorg Loosduinen

In 2016 deed Plicare, een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen,
samen met VÓÓR Welzijn onder ruim 110 senioren in Loosduinen onderzoek naar de
behoeften op het gebied van zorg en welzijn. En de uitkomst is dat de organisaties
nu op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers! Heeft u als inwoner van Houtwijk, zin,
energie en tijd om met een aantal enthousiastelingen aan de slag te gaan voor een
nieuwe vorm van informele zorg? Meer informatie: n.wensink@voorwelzijn.nl of
l.edelenbos@voorwelzijn of bel: 06-19044363 of 06-24957473. I

Vrijwilligers signalerende huisbezoeken

VÓÓR Welzijn is ook op zoek naar vrijwilligers die een eenmalig huisbezoek willen afleggen bij 75+ ers en ouderen
die een kroonjaar bereiken. Wij streven er naar door deze bezoeken meer inzicht te krijgen in de wensen en
behoeften van 75-plussers. Daarnaast informeert u als vrijwilliger de wijkbewoners over voorzieningen in de wijk. Wij
vragen van vrijwilligers dat zij met een vragenlijst kunnen werken, een luisterend oor hebben en kunnen signaleren.
Meer informatie: Ouderenwerk Loosduinen, telefoon: 070-2052590 of j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

Vrijwilligers gezocht telefooncirkel

VÓÓR Welzijn zoekt eveneens naar vrijwilligers die bereid zijn een dagdeel per week vrij te maken voor de
telefooncirkel voor ouderen in Loosduinen/Houtwijk. Vanuit Wijkcentrum De Henneberg start de telefooncirkel iedere
dag om negen uur. De cirkels draaien 365 dagen in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Heeft u een luisterend
oor en bent u accuraat om in geval van nood te kunnen handelen? Dan zijn wij op zoek naar u. Interesse: neem
contact op met Ouderenwerk Wijkcentrum De Henneberg, Tramstraat 15, telefoon: 070-2052590.

Word ook burgerhulpverlener

Red een leven in uw buurt
Stel dat een van uw buren een
hartstilstand krijgt, en u hoort
pas achteraf dat de hulp te
laat kwam? Snelle hulp van
mensen in de buurt is heel
belangrijk. Kunt u reanimeren? Meld u dan aan als burgerhulpverlener en kom in
actie bij een hartstilstand in
uw buurt. Elke minuut telt.
Direct reanimeren door
omstanders zorgt ervoor
dat de overlevingskansen
van mensen met een hartstilstand worden verdubbeld.
Ons redactielid Femke BeelooPlanken had zich aangemeld als
burgerhulpverlener en schreef
op ons Facebook/Houtwijk Info
over haar eerste ervaringen.
“Op zondag 8 januari 2017 kreeg ik om 11.00 uur een reanimatieverzoek binnen op mijn mobieltje. Ik liep op dat
moment met mijn zoon Ando buiten en ik was er echt zo dichtbij, dat ik het niet kon maken om niet te gaan. Dus ik
ben er direct heen gerend, heb Ando beneden in het portiek gelaten om de politie naar boven te sturen en ik ben
gaan reanimeren. Mijn eerste keer echt reanimeren. Phoe... wat heftig, maar wat werkt dit systeem goed! Binnen
twee minuten na de melding was ik al aan het reanimerenI Binnen vijf minuten na de melding kwam de politie binnen en kon ik snel worden afgelost. Binnen zeven minuten was de ambulance op weg met een AED (Automatische
Externe Defibrilator). Helaas, heeft deze, veel te jonge, mevrouw het niet gehaald en daar heb ik echt wel om moeen janken. Maar ik ben blij dat ik ben gegaan. En ik wil het echt nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat
iedereen die KAN reanimeren, zich hiervoor opgeeft! Ja het is eng en de emoties zijn best heftig, maar…het kan
ook een familielid van jou zijn…!”, aldus Femke. Zie voor meer informatie: www.hartstichting.nl.
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Colofon

Korte berichten

Goed voornemen: hondenpoep opruimen

Herhaling van ons bericht in het
Houtwijkblad 4/2016. “Zowel
hondenbezitters als mensen zonder
hond moeten op een prettige manier
gebruik kunnen maken van de
beperkte openbare ruimte in onze
stad. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden
aangewezen. In bijna de gehele
stad mag u met uw hond aangelijnd
komen. Er zijn enkele gebieden
waar honden niet zijn toegestaan.
Honden mogen, bijvoorbeeld, niet
op kinderspeelplaatsen en speelen ligweiden komen. Wellicht een goed voornemen voor de vele hondenliefhebbers om in 2017 deze regels niet meer aan hun laars te lappen?”
Helaas blijkt een aantal van hen hieraan nog steeds geen enkele
boodschap te hebben... Zie de reacties van wijkgenoten in de rubriek
Lezerspost op pagina 13. Zie voor meer informatie ook: www.denhaag.nl.

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag

Vrijwilligers
gezocht voor

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

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 2/2017
Inleveren kopij: 10.05.2017
redactie@wijkberaadhoutwijk.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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