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Beste Houtwijkers,

Wellicht is het voor 
u een verrassing 

dat ik mij als voorzit-
ter van het Wijkberaad 

Houtwijk tot u richt. Immers, in de 
vorige uitgave informeerde ik u, 
dat mijn laatste column er op zat, 
omdat ik mij niet meer als voorzit-
ter herkiesbaar zou stellen tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 
12 maart 2014. Het lot heeft echter 
anders beschikt.

Onze beoogde opvolger Anton 
Hakemulder heeft vlak na de 

verspreiding van het vorige wijk-
blad besloten, dat het voor hem 
– vanuit privéoverwegingen - niet 
verstandig was om het voorzitter-
schap op zich te nemen. Na bijna 
twintig jaar trouwe dienst heeft hij 
daarom besloten niet meer in het 
wijkberaad terug te keren. Andere 
kandidaten hadden zich niet gemeld. 
Ik heb respect voor Antons besluit 

Van de voorzitter en dank hem voor zijn bijdragen aan 
het wijkberaad en de wijk.

Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zijn er twee 

nieuwe bestuursleden bijgekomen.  
Yvonne de Zwart, die een aantal 
jaren geleden ook actief heeft bij-
gedragen aan onze inspanning voor 
een mooiere wijk. Zij zal zich in de 
komende periode vooral richten op 
de sociale aspecten, waarmee onze 
wijk en zijn bewoners te maken 
zullen hebben. Nieuw gezicht is 
Gabriëlle van Loon. Zij zal zich van-
uit haar interesses sterk maken voor 
het groener worden van Houtwijk, 
waarbij de nadruk ligt op ‘gezond 
groen’, het bevorderen van duur-
zame ecosystemen (bestuiving op de 
natuurlijke manier door bijen), stads-
landbouw en dat alles zoveel moge-
lijk te bereiken via burgerparticipatie.

Wij voorzien de komende 
maanden een grotere druk 

vanuit de gemeente Den Haag op 
onze wijk om betaald parkeren te 
introduceren en wel in het gebied 

grenzend aan de Leyweg en het 
HagaZiekenhuis. Immers, er is daar 
grote parkeerdruk ontstaan sinds 
in Leyenburg betaald parkeren is 
ingevoerd en het HagaZiekenhuis 
maar geen grip lijkt te krijgen op   
bezoekers en personeel die bij ons 
in de wijk parkeren. De grote vraag 
is natuurlijk: ‘Moeten wij het accep-
teren dat wij de portemonnee gaan 
trekken  vanwege de problemen, 
die een ander in onze wijk veroor-
zaakt?’ Wij dachten van niet. Er is 
inmiddels een brief naar wethouder 
Smit verzonden, waarin we de bal 
bij hem terugleggen. We wachten 
op zijn reactie.

Op zaterdag 21 juni 2014 
vieren we onze traditio-

nele Midsummer Party in het 
Zorgcentrum Houthaghe. We hopen 
dat u er ook bij zult zijn. Het belooft 
een geweldig leuke middag te 
worden. Wij hopen u daar graag te 
spreken. Zie voor meer informatie 
pagina 5 van Houtwijkblad. 
 

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters 

Info Wijkberaad Houtwijk

Najaarsledenvergadering
Op woensdag 17 september 2014 is 
onze traditionele najaarsledenver-
gadering. Traditioneel alleen maar 
omdat we elk najaar een ledenver-
gadering hebben. Maar dit keer 
wil niet het bestuur de inhoud, de 
onderwerpen bepalen. Houtwijk 
is uw wijk, en u hebt het voor het 
zeggen. Een aantal ideeën is ons 
al aangedragen. Zoals ouderenbe-
leid, want op dat gebied gaat er 
veel veranderen. En ook een ander 
- helaas - actueel thema: inbraak-
preventie. Zijn er zaken die u in 
onze wijk (anders) geregeld wilt 
hebben, activiteiten waar u samen 
met het bestuur de schouders onder 
wilt zetten? Heeft u voorstellen 
om onze wijk nog mooier en leef-
baarder te maken? Laat het ons 
de komende tijd weten. Dat kan 
natuurlijk op 21 juni 2014 tijdens 
onze Midsummerparty (zie pagina 
5), maar ook per e-mail (info@
wijkberaadhoutwijk.nl) of via een 
briefje aan ons secretariaat (zie 
pagina 15). Informatie over onze 
voorjaarsledenvergadering (woens-

dag 12 maart 2014) en over onze 
najaarsledenvergadering (woensdag 
17 september 2014) is te vinden 
op www.wijkberaadhoutwijk.nl 
via menu Wijkberaad Houtwijk/
Verslaglegging. Zie ook artikel op 
pagina 14.

Metamorfose
Tot en met zaterdag 20 septem-
ber 2014 zijn de deuren van 
het Loosduins museum voor 
alle Houtwijkers geopend voor 
een tentoonstelling met de titel 

“HOUTWIJK, Haagse nieuwbouw-
wijk op Loosduins tuinbouwge-
bied”. Aan de hand van histo-
risch fotomateriaal, onder meer 
ingebracht door wijkgenoot Wil 
Bianchi, wordt de metamorfose 
van een tuinbouwgebied in een 
nieuwbouwwijk in beeld gebracht. 
Tijdens de openingshandeling, in 
aanwezigheid van bestuursleden en 
vrijwilligers van het museum, ver-
telde Bianchi dat hij Haags raadslid 
was in de periode dat er over het 
gebied Houtwijk beslissingen wer-

den genomen  over 
bestemmingsplannen 
en bouwplannen.

Secretariaat
Het secretariaat 
van het Wijkberaad 
Houtwijk is met 
ingang van 1 mei 
2014 alleen geopend 
op woensdagmorgen 
(van 09.00 - 12.00 
uur). Zie voor meer 
informatie pagina 15. 



Na eerst onder meer te hebben 
gewerkt bij een ontwerpbureau 

voor luchthavens en bij een ingeni-
eursbureau kwam Marius in 1979 
als opzichter/bouwkundig tekenaar 
in dienst bij de gemeente. Hij moest 
erg wennen aan het toenmalige 
ambtelijke werktempo, dat sindsdien 
wel sterk is veranderd. Zo kreeg hij 
van zijn eerste chef na twee à drie 
dagen rekenwerk aan een recon-
structieplan te horen dat hij dat nog 
maar eens moest gaan berekenen, 
want zo snel kon het niet.

Integraal ambtenaar
Binnen de gemeente heeft Marius 
op diverse plekken en in diverse 
functies gezeten. Begonnen bij de 
Dienst Gemeentewerken eindigde 
hij via de Bestuursdienst bij de 
Dienst Publiekszaken. Bij de afde-
ling Wegonderhoud was hij onder 

andere hoofdopzichter. Bij de 
oprichting van de staddelen werd 
hem gevraagd om over te stappen 
als sector gemandateerd voor weg-
beheer. Officieel is hij nog steeds 
beheerder wegen, maar zijn taken-
pakket is wel veel breder geworden. 
Hij is een zogenoemd integraal 
ambtenaar. Naast zijn basistaken in 
de ‘harde sector’ hield hij zich bezig 
met participatie en bewonerscon-
tacten. Een verrijking vindt hij zelf. 
Het Stadsdeel Loosduinen is voor-
loper op dit terrein. De verandering 
die zich geleidelijk ontwikkelde, 
heeft een jaar of twee geleden een 
formele structuur gekregen. Waar 
vroeger in een overleg vier ambte-
naren aanwezig waren, is er nu in 
de regel nog maar één. Dit had niet 
alleen de voorkeur van de ambte-
naren en hun leiding, maar ook, 
bijvoorbeeld, de wijkberaden gaven 

en geven de voorkeur aan één aan-
spreekpunt. De integraal ambtenaar 
zorgt ervoor dat aangekaarte zaken 
bij de juiste collega belanden.

Dynamiek
Op de vraag wat hij het leukste heeft 
gevonden, antwoordt Marius dat hij 
heeft genoten van de periode dat hij 
toezicht op de uitvoering had. Daar 
was veel dynamiek. En met aanne-
mers kon je nog echt onderhandelen. 
En je kon in het nette schuiven met 
postjes. Nu is alles veel strakker 
geregeld, ook door de projectbe-
grotingen. En onvermeld mogen 
ook zeker niet de laatste jaren zijn. 
Die waren boeiend en interessant 
door alle veranderingen en door de 
verbreding van de functie. Minder 
leuk vond en vindt hij dat sommige 
bewoners geen nee willen accepteren 
en maar blijven zeuren en zuigen om 
hun gelijk te krijgen.

Contactambtenaar
Marius heeft in de jaren tachtig veel 
voor het project Houtwijk gewerkt, 
in de voorbereiding en in het toe-
zicht op de uitvoering. De ontwik-
keling rondom het Vinkenlaantje 
toen Houtwijk in opbouw was. 
Ook is hij vier jaar voorzitter van 

het Wijkberaad 
Houtwijk geweest. 
Hij werd bestuurslid 
omdat hem iets niet 
beviel en ook om 
als burger te ervaren 
wat het is om tegen- 
over een ambtenaar 
te staan. De afgelo-
pen jaren zagen wij 
hem weer terug als 
onze contactamb-
tenaar. Namens het 
Wijkberaad: Marius 
bedankt! 

Andreas Dijk

Marius Schoon ver-
trekt na een gemeen-
telijk dienstverband 
van vijfendertig jaar. 
Zijn collega’s van 
het Stadsdeelkantoor 
Loosduinen zwaaien 
hem hartelijk uit.

Stadsdeelkantoor Loosduinen
Afscheid van contactambtenaar Marius Schoon

‘Marius bedankt!’
Op het moment dat dit nummer van het Houtwijkblad verschijnt, is 
onze contactambtenaar Marius Schoon officieel nog in gemeentelijke 
dienst. Feitelijk is hij op 14 mei  2014 al gestopt om zo nog vakantieda-
gen op te kunnen maken. Kort voor zijn vertrek sprak ons bestuurslid 
Andreas Dijk met hem.
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Met de tijdelijke tentoonstel-
ling ‘Zomaar een oorlogs-

monument’ gaf Kamp Amersfoort 
onze Loosduinse verzetshelden 
een gezicht. “Wij Houtwijkers 
hebben een speciale band met 
de Loosduinse verzetshelden”, 
zegt Ramon Meesters, voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk. “Want we 
hebben hier onze eigen verzetshel-
denbuurt met straatnamen, die naar 
deze Loosduiners werden vernoemd. 
Daarom organiseerde ons wijkbe-
raad op zondag 9 maart een gratis 
busreis naar Amersfoort, waarvoor 
alle Houtwijkbewoners waren uitge-
nodigd. Vijfenveertig wijkgenoten 
gaven hieraan gehoor. De excursie 
had als doelstelling het verbinden 
van Houtwijkbewoners op basis van 
onze gedeelde geschiedenis met de 
verzetshelden van Loosduinen.”

Vastberadenheid
“De busreis zelf was al een erva-
ring op zich. Aan boord voorzag 
Jeroen van Zijderveld, organisator 
en ontwikkelaar van deze bijzondere 

expositie, ons uitgebreid van inside 
informatie. Hij vertelde hoe hij er 
toe was gekomen om deze expo-
sitie te ontwikkelen, hoeveel werk 
er nodig was om het voor elkaar te 
krijgen en ook, dat er nog steeds 
nieuwe informatie over de gevallen 
helden bijkomt, dankzij de aandacht 
die de expositie genereert. Ook ging 
hij niet alleen in op de levensverha-
len van de verzetshelden, maar ook 
op die van hun partners, die vaak 
ook wel wisten van de gevaarlijke 
activiteiten van hun wederhelften en 
hen daarin steunden. Dat - in com-
binatie met het feit dat er in vele 
gevallen opgroeiende kinderen bij 
betrokken waren - getuigt van een 
enorme vastberadenheid van deze 
destijds jongvolwassen mensen.” 

Onvergetelijk
“Onder een stralend blauwe 
hemel arriveerden we bij Kamp 
Amersfoort, waar we in de exposi-
tieruimte keken naar een documen-
taire over de geschiedenis van dit 
kamp. Een onvergetelijk moment 

was de aanwezigheid van Frans van 
den Berg, nu een man op leeftijd die 
als jongetje van vijftien  in het kamp 
had vastgezeten. Bij  de bevrijding 
ervan werd hem gevraagd om voor 
het appel de kampbel te luiden, wat 
destijds een emotionele ontlading 
bij de andere gevangenen tot gevolg 
had: ze waren immers VRIJ.”

Dramatisch
“De rondleiding door het kamp 
onder begeleiding van ervaren gid-
sen leverde veel dramatische en 
gruwelijke anekdotes op. Velen van 
ons, vroegen zich  ettelijke malen 
vertwijfeld af hoe mensen elkaar 
dit toch allemaal hebben kunnen 
aandoen. Na de rondleiding gin-
gen we weer met de bus terug naar 
Houtwijk. In eerste instantie heerste 
er een bedrukte stemming, die later 
gelukkig overging in gesprekken 
met de buurmannen en -vrouwen in 
de bus. Ieder had wel een verhaal, 
dat hem in het bijzonder had aange-
grepen. Bij terugkeer in Houtwijk 
bedankten we elkaar voor deze 
onvergetelijke  dag en gingen we 
huiswaarts.”

Verbinding
“Verbinding, ofwel het creëren van 
een onderlinge band, kan plaats 

vinden door het delen van 
vreugde (organiseren van 
feesten en recepties), het 
samen strijden tegen onrecht 
(reageren tegen ongewenste 
en ons opgedrongen bestem-
mingsplannen), maar ook 
het delen van verdriet en 
het blijven herdenken van 
een stukje gemeenschap-
pelijke geschiedenis. Juist 
op dit laatste onderdeel 
heeft Wijkberaad Houtwijk 
gemeend iets toe te kunnen 
voegen en dat is ons zeker 
gelukt. We hopen natuur-
lijk ook dat de Houtwijkers 
waarmee we gedurende 
de excursie samen optrok-
ken, de ontstane contacten 
blijven koesteren”, aldus 
Ramon Meesters.

Wijkberaad Houtwijk

Speciale band met Loosduinse verzetshelden
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Op veel plaatsen in Nederland bevinden zich monumenten waarop 
namen van verzetshelden staan vermeld. We lopen er vaak aan voor-
bij, zonder er bij stil te staan wie de gevallen helden eigenlijk waren. 
Hadden ze een gezin met kinderen, wat was hun beroep en hoe waren 
ze in het verzet beland?
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Doorstroomvoorziening voor kwetsbare mensen

Geen nieuws is goed nieuws, of mag goed nieuws geen nieuws zijn? 
Het gaat namelijk goed met de doorstroomvoorziening van LIMOR 
(Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en 
Rehabilitatie) aan de Leyweg. Alle oorspronkelijke buurtangst blijkt 
tot nu toe ten onrechte. 

De bewoners van de voor-
malige KMAR-kazerne 

veroorzaken geen overlast. 
Zij komen toe aan de 

noodzakelijke rust en 
regelmaat, die hen na 
een half jaar Leyweg 
weer naar een echt 
eigen stek moet 
brengen. Ik sprak 
een paar bewoners. 
Zij waren erg enthou-

siast over hun woon-
ruimte, maar ook over 

de buren. Zoals de buur-
vrouw, die hangende over 

de galerijleuning van haar flat, 
een op zijn terras zittende bewoner 

nog even waarschuwt met ‘Als je 
straks naar binnengaat, neem dan 
wel je spullen mee. Er wordt soms 
gestolen.’ Zo ga je dus als buren 
met elkaar om, net zo als je elkaar 
goedendag zegt. 

Wijkschouw in nazomer
Ook de beheergroep is content. Wij 
gaan - de naam is wat misleidend 
- niet over de voorziening, maar 
monitoren mogelijke overlast en 
andere negatieve effecten, in het 
kort de leefbaarheid en de veilig-
heid. Na een nulmeting tijden 
geleden komt er nazomer weer een 
wijkschouw. Ik heb de afgelopen 
maanden maar een keer hinder 
gesignaleerd. En die werd niet door 
de LIMOR-bewoners veroorzaakt, 
maar door wat hangjongeren op het 
speelterreintje achter het complex.

Andreas Dijk

LIMOR: Het gaat goed op de Leyweg…

De playgroundcommissie houdt 
zich daarnaast bezig met het 

schoonhouden van de velden en de 
omgeving ervan: “Zo lopen we na 
elke door ons georganiseerde activiteit 
een rondje om de velden om zwerf-
afval te verwijderen. Binnenkort kun-
nen wij zelf de prullenbakken legen. 
We krijgen daarvoor een sleutel van 
Marc Molenkamp. Ook zijn we bezig 
de jeugd bewust te maken dat er prul-
lenbakken staan en dat die moeten 
worden benut. Nog niet iedereen heeft 
dat principe begrepen. We zien elke 
week wel verbetering. Het basketbal-
veld wordt ook lekker gebruikt en wij 
verwachten dat het de komende peri-
ode nog drukker wordt. Lente, zomer, 

Playground Bokkefort een groot succes!
De playgroundvelden in Bokkefort zijn een succes. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van de velden. Dagelijks zijn er jongeren uit 
Houtwijk actief. De playgroundcommissie verzorgt op woensdag en 
zondag voetbalactiviteiten voor de jeugd in Houtwijk. De velden wor-
den ook gebruikt voor Streetsport, een project van de gemeente Den 
Haag in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation.

mooi weer en de inzet van 
St4r basketball zijn goede 
ingrediënten daarvoor.”

Boogiestarsproject
De playground commis-
sie houdt zich niet alleen 
bezig met voetbalacti-
viteiten maar ook met 
het Boogiestarsproject. 
BoogieStars introduceert 
talentvolle jongeren 
aan de wijk. Zij bie-
den de bewoners een 
workshopreeks aan. De 
workshopreeks bestaat 
uit streetdance, zang, 
thaiboxen en voetbalcli-

nics. In Houtwijk wordt Thai Box 
gegeven door Yasin Belhaj. En 
Ilyass el Mansouri staat garant voor 
de voetbalclinics. Nieuwsgierig? 
Kijk dan op de facebookpagina van 
BoogieStars.

Houtwijkse jongeren in actie
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Voor het afvoeren van het huis-
vuil in de Toon Dupuisstraat/

Mari Andriessenerf is er een huis-
vuilophaaldag en een mogelijkheid 
om gebruik te maken van de boven-
grondse containers”, meldt stads-
deeldirecteur Harm Benthem in een 
speciale brief aan de direct-betrok-
ken bewoners. “De laatste tijd zijn 
bij handhavingsacties problemen 
bekend geworden. Een voorbeeld 
hiervan is dat ook door anderen 
gebruik wordt gemaakt van deze 
containers. Hieruit worden spul-

len gehaald waarbij al gedeponeerd 
huisvuil op straat wordt geplaatst. 
De bovengrondse containers zijn 
feitelijk een extra voorziening. Zij 
worden drie keer per week geleegd. 
Gelet op het aantal huishoudens dat 
hiervan gebruik kan maken is dit 
ruim voldoende. Wij wijzen u erop, 
dat in het vervolg bij huisvuil dat 
naast de containers ligt, zal wor-
den gehandhaafd, immers u blijft 
verantwoordelijk voor uw huisvuil. 
Handhavers van de gemeente gaan 
de komende periode extra contro-

Huisvuilproblematiek in Houtwijk

De Houtwijkers in de Toon Dupuisstraat en Mari Andriessenerf 
ondervinden  de laatste tijd steeds meer problemen met het afvoeren 
van hun huisvuil. Onder meer omdat anderen illegaal gebruik van de 
bovengrondse containers.  De gemeente gaat strenger toezien op hand-
having, maar de echte zondebokken lijken de dans te ontspringen.

leren op juist gebruik van huisvuil 
(ophaaldagen en inzamelvoorzie-
ningen). Overigens gebeurt dit in de 
hele gemeente. Als u uw huisvuil 
toch naast de container zet of dit 
naast de container wordt gevonden, 
dan zullen bij verwijdering hiervan 
de kosten bij de overtreder in reke-
ning worden gebracht!” 

Andere zondebokken
“Ik vind het teleurstellend dat in de 
gemeentelijke brief alleen de bewo-
ners van de Toon Dupuisstraat en 
het Mari Andriessenerf op de huis-
vuilproblematiek worden aange-
sproken!”, meldt een direct-betrok-
ken Houtwijker (naam bekend bij 
redactie). “Maar niet  zij veroorza-
ken de overvolle containers en het 
wekelijks gestorte grofvuil, maar 
juist de bewoners uit wijkdelen 
waar geen containers staan en de 
mensen die met de auto boodschap-
pen komen doen in winkelcentrum 
Houtwijk. Uit de achterbak komen 
soms meerdere vuilniszakken tege-
lijk. Ook wordt het grofvuil soms 
met auto’s aangevoerd. Hierdoor 
kunnen bewoners hun vuilniszak-
ken niet meer kwijt. Nu gaat alleen 
worden bekeurd voor zakken naast 
de containers, maar zou het niet 
beter zijn om ook de zakken in de 
containers te controleren om te 
zien waar die vandaan komen. Of 
nog beter, in burger te gaan posten, 
want veel slimmeriken zorgen wel 
dat er geen adres in de zak zit. Ook 
op het grofvuil, dat vooral in het 
weekend wordt gestort, staat geen 
afzender...”

Conclusie
Bij de gemeente is volgens insiders 
allang bekend dat vooral bewoners 
uit andere wijkdelen en automobilis-
ten de veroorzakers van de overvol-
le containers zijn. Vol is vol, en dan 
zou er niets meer bij moeten worden 
gezet, maar daar trekken de echte 
zondebokken zich niets van aan. De 
gemeente zal in haar handhavings-
streven ook met die instelling reke-
ning moeten houden.

‘De verkeerden worden gestraft…’

“
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‘Ik woon in de Architect Luthmanstraat…’

Op 18 mei 1932 trouwde hij met 
Wendelina Buiteveld en daar-

mee houdt de informatie uit zijn 
privéleven op. Hij volgde de oplei-
ding voor bouwkundig tekenaar, 
maar kon een aansluitende cursus 
Voortgezette en Hogere Bouwkunst 
niet met een diploma afronden. 
Hoewel hij niet als architect was 
gekwalificeerd, werd hem toch een 
baan aangeboden bij het bureau 
Landsgebouwen.  Daar kreeg hij de 
opdracht voor het ontwerp van het 
zendgebouw van Radio Kootwijk. 

Hiervandaan werd de radioverbin-
ding met Nederlands-Indië onder-
houden. Het complex bestond uit 
een zendtoren van 48 meter hoog 
met een grote machinehal, een 
watertoren en dienstgebouwen. Het 
geheel werd uitgevoerd in een art 
deco-stijl. Door de komst van de 
moderne  gsm- en satellietverbin-
dingen werd Radio Kootwijk over-
bodig.  Uiteindelijk is het complex 
overgenomen door het Rijk waar-
door het voor de toekomst bewaard 
zal blijven.

Luthman heeft een bepaalde 
binding met Den Haag als 

ontwerper van het stadhuis aan 
de Burgemeester Patijnlaan en 
het Rode Kruisziekenhuis aan de 
Sportlaan. Het stadhuis werd in 
1953 gebouwd en werd in 1996 
weer afgebroken na de oplevering 
van het ‘IJspaleis’ aan het Spui. Het 
huidige Rode Kruisziekenhuis werd 
in 1960 gebouwd, maar inmiddels  
staat ook die functie ter discussie. 
Luthman werkte lang als zelfstandig 
architect, waarbij hij vanaf 1952 
veel samenwerkte met architect    
W. Prent met wie hij zich in 1963 
associeerde. 

Dries Weber

Straten, lanen, pleinen, wegen

Pas op met vogels voeren…

Dit voeren van de vogels gebeurt 
namelijk zo overdadig dat er 

vaak grote hoeveelheden brood in 
het water achterblijven. Dit voede-

ren is - behoudens in een strenge 
vorstperiode - volkomen overbodig 
en is tevens slecht voor hun gezond-
heid. Daarnaast  worden de vogels 

niet aangemoedigd om zelf hun 
natuurlijke voedsel te gaan zoeken.
Maar minstens net zo vervelend is 
dat hiermee een gunstig  klimaat 
voor de aanwezigheid van ratten in 
de hand wordt gewerk. Deze scha-
delijke dieren worden regelmatig 
waargenomen in deze directe omge-
ving. Hierdoor moet de gemeente 
weer extra maatregelen nemen om 
de ratten te bestrijden met alle extra 
kosten van dien.

Voorkom rattenplaag
“U begrijpt wel dat wij u daarom 
met klem adviseren de vogels op die 
locatie niet meer te voeren. Zo helpt 
ook u mee om aldaar een gezonde 
situatie voor mens en dier te rea-
liseren. Wilt u toch graag dieren 
voeren met oud brood of groente-
restanten, loop dan, bijvoorbeeld, 
eens langs bij de kinderboerderij de 
Nijkamphoeve aan de Escamplaan 
ter hoogte van de bussluis. In over-
leg met het aanwezige personeel 
zijn er hierover vast wel afspraken 
te maken”, aldus onze wijkagenten 
Ruben van den Driest en Martin 
Taal.

Regelmatig constateren wij dat wijkbewoners vogels voeren in de sloot 
gelegen tussen het Bokkefortpark en het Winkelcentrum aan de Hildo 
Kroplaan. Vanaf de brug aldaar worden dan soms grote hoeveelheden 
oud brood in het water gegooid waar dan met name de eenden en de 
meeuwen zich aan te goed doen. Echter, er liggen ook ratten op de loer

Jules Marier Luthman is niet zo’n bekende onder de architecten. Er 
zijn niet zoveel opvallende bouwwerken die aan hem toegeschreven 
kunnen worden. Ook over zijn persoonlijke omstandigheden is niet 
veel bekend. Jules werd geboren op 28 januari 1890 in Maastricht en 
overleed op 30 april 1973 in Den Haag. 

Van de wijkagenten
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bruine wijffies het lekkerder doen 
dan die witte ?”
Bella schoot omhoog:”Kan jij nou 
nooit eens je vuile bek houden.”Ze 
zweeg even en vervolgde: 
“Martinus, heb jij nou veel aan je 
geloof en de kerk gehad toen je daar 
werkte?”
De man aarzelde lang, mogelijk 
iets te lang: “Aan de kerk heb ik 
niet veel gehad. Het bekeren was 
belangrijker dat het menselijk wel-
zijn. Het geloof heb ik in de loop 
der jaren bij moeten stellen. Er was 
te veel waarmee ik daar te ver van 
de werkelijkheid stond. Riten en 
regels maar geen oplossingen voor 
de dagelijkse problemen. Daar heb 
ik de dingen anders leren zien en 
een ander geloof gevonden.”
Gerard kon zijn mond niet houden: 
“Ben je soms moslim geworden?” 
De vraag werd misprijzend gene-
geerd en Martinus was gepakt door 
zijn eigen verhaal en ging onge-
stoord verder:
“Ik geloof in een Almachtige 

Veel rust werd hem niet gegund 
want ondanks het vroege uur 

kwamen de eerste klanten al voor 
een bakkie troost. In de loop van de 
morgen verscheen het vaste bestand 
voor de drank en de babbel.
Allemaal zo’n beetje hun vaste 
plekje en hun vaste consumpties. De 
gesprekken zoals altijd zeer gevari-
eerd en redelijk actueel. Bram had 
wel een ijzeren regel ingevoerd: 
geen discussies over geloof of poli-
tiek en daaraan kon meestal de hand 
worden gehouden.
De deur schuurde weer open met 
het bekende geluid van een stukje 
hout dat eigenlijk in de weg zat en 
dat allang verwijderd had moeten 
worden maar door andere prioritei-
ten vergeten werd.
Er stapte een stevige kerel binnen 
met een bruine tint die niet van een 
zonnebank kwam. Vele jaren in de 
tropenzon hadden hem doorbakken 
met een kleur die diep in de poriën 
was genesteld.
Hij zocht een plek en vond die naast 
de twee gezworen vijanden: Lange 
Jan die zijn leven vulde met de zorg 
voor zijn duiven en Gerard die van 
werkloosheid een hartstochtelijke 
tijdpassering had gemaakt. Bijna 
tegelijkertijd kwamen ze allebei in 
beweging.
“Marinus, wat kom jij hier doen ?”
Marinus werd herkend als de jon-
geman die vanuit Loosduinen jaren 
geleden een roeping volgde en  naar 
Afrika vertrok om daar inboorlingen 
te bekeren en verder te werken aan 
hun beter leven.
Al gauw was de zendeling het mid-
delpunt van de belangstelling en 
moest hij zijn ervaringen uitgebreid 
vertellen. Hij nam er de tijd voor en 
wist zijn gezelschap boeiend bezig 
te houden.
Gerard vond dat hij ook een bij-
drage moest leveren en stootte 
Martinus aan: “Is het waar dat die 

Koffiehuis Bram (15)

‘Wat kan een mens veranderen…’
De dag was nog jong maar werd al opgevrolijkt door een mild zonnetje. 
Een lange schaduw trok over het terras van het koffiehuis en raakte de 
tafels en stoelen stuk voor stuk. Bram stond met zijn rug tegen de post 
van de deur en zag de zonnestrook langzaam voorbij gaan. Hij wachtte 
tot dit zomerse ritueel voltooid was en stapte weer naar binnen. 
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Schepper die ook mij gemaakt heeft 
of laten maken. Als ik contact met 
hem zoek, doe ik dat rechtstreeks. 
Ik heb daarvoor geen pastoor, domi-
nee, rabbijn of imam nodig.
Die figuren gebruiken een kerk om 
de afstand tussen jou en je Schepper 
extra langer te maken en bovendien 
hebben ze door de eeuwen heen van 
alles gefantaseerd om de gelovigen 
in een ijzeren greep te houden. Ik 
weet niet wat jullie geloven maar ik 
ben na al die jaren gelukkig met het 
mijne.”
Bram voelde dat zijn ijzeren regel 
hier stagneerde en wachtte af of 
Marinus verder ging maar die 
zweeg. De koffiebaas keek naar 
zijn klanten en zag op de gezichten 
verschillende reacties maar niemand 
leek bereid om op dit onderwerp in 
te gaan. Hij vond het goed zo, het 
maakte het voor een stuk gemak-
kelijker om op iets anders over te 
gaan. Alleen Bella moest nog een ei 
kwijt en mompelde:
“Tjonge, wat kan een mens veran-
deren. Ik zie hem nog als misdie-
naar voor het altaar liggen en later 
als jonge vent in de kerk afscheid 
nemen om naar de missie te gaan. 
Ach, als-ie maar gelukkig is.”

Dries Weber
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Het is een bijzonder voorjaar 
geweest. Door het mooie en 

zachte weer zijn, bijvoorbeeld, de 
bloembollen eerder uitgekomen en 
stonden ook de struikjes vroeger in 
bloei. Het was weer een heel fraai 

gezicht. Nu laten de (nieuwe) vaste 
planten zich van hun kleurrijke kant 
zien. Op 21 maart 2014 werden tij-
dens NL-DOET door cliënten van 
Nieuw Berkendael, met hulp van 
de vrijwilligers, de plantenbakken 

gevuld die langs het pad naar de vij-
ver staan. Ook dit initiatief, moge-
lijk gemaakt door subsidiegelden 
van Fonds 1818 en het Oranjefonds,  
maakte dat de tuin er steeds fleu-
riger uit gaat zien. Gezeten op 
de bank achter de vijver is er een 
geweldig uitzicht op de (bloeiende) 
tuin. In april werd op verschillende 
plaatsen de beplanting vervangen, 
dit werd mede mogelijk gemaakt 
door financiële  steun van de 
gemeente (= Stadsdeel Loosduinen). 

“De gemeente erkent dat het werk 
dat de vrijwilligers in de wijk-
tuin verrichten  bijdraagt aan een 
mooi stukje groen in Houtwijk/
Loosduinen. Ook  de hobbytuinders 
zijn hiervan overtuigd. Zij werken 
eraan om hun eigen hobbytuin er 
zo goed mogelijk uit te laten zien. 
In het middenpad  van deze tuintjes 
werd een oud stuk stam uitgegraven 
en de gemeente zal in september 
een nieuwe boom (het type boom  is 
in samenspraak met de vereniging 
uitgezocht) laten planten”, aldus 
Riet van der Laan, secretaris.

Riet van der Laan, secretaris.

Wijktuin Houtwijk

De nieuwe looppaden zijn nu breed 
genoeg voor rollators en rolstoelen. 
Zo kunnen ook onze bezoekers 
die wat minder goed ter been zijn 
lekker de wei in om de dieren te 
bekijken. In de linkerwei staat een 
mooie nieuwe koningslinde die hier 
is geplant door inwoners van het 
voormalige Hoogland, tegenwoor-
dig Amersfoort. Het verhaal achter 
de boom stond in de Posthoorn, 
maar kunt u ook zien in een film-
pje via de link op www.facebook.
com/nijkamphoeve. Sinds enige 
tijd heeft de Nijkamphoeve twee 

nieuwe bewoners, de biggen Jut en 
Jul. Al snel na hun komst hebben zij 
de harten van onze bezoekers ver-
overd. Ook nieuw op onze boerderij 
is de minibieb. Dit boekenkastje 
is beschikbaar gesteld door Fonds 
1818 en is bedoeld om het lezen bij 
kinderen te bevorderen. 

Boerenleven
“Wilt u liever een activiteit bijwo-
nen, kom dan naar de Boerendag 
op woensdag 18 juni. Samen met 
Verpleeghuis Houtwijk organiseren 
wij een gezellige middag die in het 

De wijktuin jubileert….
Dit jaar bestaat de wijktuin dertig jaar en dat werd op woensdag 28 
mei 2014 op feestelijke wijze gevierd. Veel leden gaven gehoor aan de 
oproep om die middag even bij elkaar te komen. Er werden veel tips 
uitgewisseld, ideeën opgedaan en - wat heel belangrijk was - er werd 
met elkaar kennis gemaakt. De meeste hobbytuinders komen namelijk 
op verschillende tijden ‘werken’  in hun tuintje.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

‘Weer veel nieuws…’ teken staat van het boerenleven. 
U bent tussen 13.00 en 16.00 uur 
van harte welkom om met de kin-
deren een boerenspel te doen, de 
volksdansgroep te komen bewon-
deren of gewoon om een lekker 
hapje, drankje of ijsje te nuttigen 
op het terras van Koffiehuis Onder 
de Linde. Niks missen? Like dan 
onze facebookpagina via www.
facebook.com/nijkamphoeve”, 
aldus Irene Castenmiller-Broer (PR 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve.

Door het vroeg ingetreden voorjaar stond de Nijkamphoeve al in 
maart in volle bloei. Er is hard gewerkt om de boerderij beter toegan-
kelijk te maken. Zo heeft de knuffelweide een betere afwatering gekre-
gen en is deze ingericht met speeltoestellen waarvan  ook kinderen met 
een beperking kunnen genieten. 
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Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie

Dry needling
Sport fysiotherapie

Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging

Gezondheidsproducten

M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!

Voorzitter Ramon Meesters 
had aangegeven terug te 

treden. Beoogd opvolger Anton 
Hakemulder besloot helaas - van-
wege privéomstandigheden - om 
zijn verkiesbaarstelling in te trekken 
en om zich  geheel uit het wijkbe-
raad terug te trekken. Door deze 
onverwachte wending heeft Ramon 
Meesters  besloten om zijn voorzit-
terschap te continueren.
Andere vertrekkende bestuursleden 
waren Rini van Rooij en Sharda 
Somer. Beiden hebben zich verdien-
stelijk gemaakt voor onze wijk. Rini 
onder meer voor haar inzet voor 
ouderen en Sharda onder meer als 
organisator van de Midsummerparty 
2013. Twee nieuwe bestuursleden 
zijn Yvonne de Zwart en Gabrielle 
van Loon. Yvonne, was al eerder 
bestuurslid, gaat zich richten op 

Algemene Ledenvergadering

de sociale aspecten van de wijk. 
Gabrielle van Loon, een nieuw 
gezicht in onze wijk, heeft als passie 
‘groen en gezond’ en gaat haar bij-
drage leveren aan het groenbeleid.
Het verslag van deze voorjaarsle-
denvergadering en het jaarverslag 
2013 zijn te vinden op www.wijk-
beraadhoutwijk.nl via Wijkberaad/
Vastlegging. 

Kennismaking
Ons nieuwe bestuurslid Gabriëlle 
van Loon is sinds 1977 een rasechte 
Haagse stadsmeid met een boeren-
hobby. Haar passie voor zelfvoor-
zienend stadsboeren en puur en 
lekker eten heeft zij letterlijk met 
de paplepel ingegoten gekregen. 
Als oprichtster van de (Stichting) 
Passie voor Puur heeft zij de onder-
nemerschallenge Stadslandbouw 

Den Haag gewonnen. Zij zet zich 
met veel plezier in om vóór en 
dóór buurtbewoners de smaak van 
vroeger bij een ieder thuis terug op 
tafel te toveren. Met een serieuze 
knipoog naar milieueducatie, buurt-
participatie, gezondheid, zelfred-
zaamheid en armoedebestrijding. 
Maar dan wel met de nadruk op de 
FunFactor: zij staat voor Lekker, 
Leerzaam & Leuk! Gabriëlle heeft 
sinds 2011 al vele Hagenaars aan 
het stadsboeren gebracht en zet zich 
namens het wijkberaad met veel 
liefde ook in voor Houtwijk. Op 
naar een (H)eerlijk Houtwijk!

Op woensdag 12 maart 2014 vond onze Algemene Ledenvergadering 
plaats in Zorgcentrum Houthaghe. Deze bijeenkomst stond in het 
teken van de bestuurswisseling en de goedkeuring van de jaarrekening.
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Twitter

Website

VOLG ONS VIA

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:
woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Telefoon: 070-4400913
Bij geen gehoor: 06-14953864
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Administratie:
Rachel van der Veen

Houtwijkblad
Kopij inleveren voor het vol-
gende nummer: 4 augustus 2014:
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

Beweegplein en inlooppunt 
Onlangs verrichtte wethouder Karsten 
Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) bij 
Zorgcentrum Houthaghe (Buurthuis 
van de Toekomst) de openingshande-
ling voor het beweegplein dat bewo-
ners en jongeren uit de buurt uitdaagt 
om samen te bewegen. Tevens gaf hij 
het startsein voor een Centrum voor 
Ouderen (CvO) inlooppunt.  Op het 
beweegplein staat een grote oranje boog 
genaamd Sona, waaronder kinderen 
dierengeluiden kunnen herkennen en 
ouderen kunnen dansen op ‘gouwe 
ouwe’ hits. Een andere blikvanger is de 
dj-tafel Fono waar bezoekers met hun 
smartphone muziek kunnen mixen. Wat 
betreft het CvO-inloopppunt: hier kun-
nen ouderen en hun naasten terecht met 
vragen over zorg, welzijn en gemeente-
lijke dienstverlening.  

Vrijwilligers gezocht 
Voor de begeleiding van uitleen van 
speelgoed is VÓÓR Welzijn op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers! Voor 
de speelcontainer die geplaatst zal 
worden op het schoolplein van de OBS 
Houtwijk/Eshof voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar.  Er wordt gezocht 
naar vrijwilligers die uiteraard affiniteit 
met kinderen hebben, die mee willen 
denken over de mogelijke invulling 
van een activiteit (zoals de nationale 
Buitenspeeldag) en die één of meerdere 
middagen beschikbaar zijn voor de uit-
leen van speelgoed na schooltijd.  Het 
Kinderwerk van VÓÓR Welzijn zorgt 
voor de nodige begeleiding. Heeft u 
interesse ? Neem dan contact op met 
Shailesh Ramnath, Kinderwerk 
(mobiel: 06-81688750 – 
e-mail: s.ramnath@xtra.nl 

Ambassadeur burenhulpcentrale 
Zorgcentrum Houthaghe is officieel 
‘Ambassadeur van de burenhulpcen-
trale’ geworden. Deze centrale brengt 
hulpvraag en aanbod bij elkaar voor 
buurtbewoners die af en toe wel eens 
hulp kunnen gebruiken en/of voor 
buurtbewoners die wel eens een keer 
iets voor een ander willen doen. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.burenhulpcentrale.nl. Deelnemers 
kunnen op vertoon van hun pasje een 
gratis consumptie genieten in het res-
taurant ’t Trefpunt’ van Houthaghe. 
Hierdoor maakt u leuke en nieuwe 
contacten en zorgen Houthaghe en de 
burenhulpcentrale voor een unieke ver-
binding met elkaar.  Voor meer infor-
matie kan contact worden opgenomen 
met Houthaghe (070-7546000) of De 
Henneberg (070-3976001).

OBS Houtwijk: 
eerste met veiligheidslabel
OBS Houtwijk is de eerste openbare 
basisschool in Den Haag die het vei-
ligheidslabel heeft verdiend, omdat er 
alles aan wordt gedaan om de school zo 
verkeersveilig mogelijk te maken. Door 
onder meer de kinderen goed verkeers-
onderwijs te geven, zowel in theorie als 
in praktijk. Ook staat de fietscontainer 
van School op Seef ieder jaar twee 
weken op het schoolplein. Leerlingen 
kunnen waveboards, fietsen en steppen 
uit die container gebruiken om te oefe-
nen op het verkeersparcours. Leerlingen 
van groep 8 oefenen de fietsroutes naar 
de middelbare school. Bij School op 
Seef kunnen scholen materialen aan-
schaffen en bijvoorbeeld de container 
huren. Kijk voor meer informatie over 
veiligheid op www.denhaag.nl/veilig.

Korte berichten
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Altijd bereid om u te helpen.

www.meestersmakelaars.nl
tel: 070-211.49.26

Ruime 6-kamer eengezins-
woning (116m2) met een tuin 
op het Oosten van 60m2 en 
idyllisch gelegen in de bocht 
van een schitterend mooi 
beekje, waardoor u kunt genie-
ten van vrij uitzicht over de volle 
lengte van dit stukje natuur. De 
woning werd recentelijk gere-
noveerd. Erfpacht afgekocht tot 
31-8-2029.

€265.000 k.k.

Albert Schweitzerlaan 35, Houtwijk

6

116

5 1

2 2

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

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

60

1 1

1 11

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

Zonnig 4 kamer hoek-
appartement met weids 
uitzicht op het Zuidwesten. 
Met afgesloten 
gemeenschappelijke
parkeerplaats. Nabij OV-
opstapplaats Leyenburg. 
Zeer goed bestuurde VvE, 
eigen grond. 

€127.500 k.k.

Leyweg 116b, Leyenburg

4

80

2 1

1 6

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

“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


