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SCHOENMAKERIJ
HOUTWIJK

• Repareren van schoenen en tassen
• Dupliceren van sleutels
• Stomerij service
• Graveerservice
• Schoenen verkoop

Voor vragen kunt u terecht in onze
winkel aan de Hildo Kroplaan 101-103    
Tel.: 070-391 19 34

Winkelcentrum Houtwijk

Zorg is meer dan medicijnen
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DE TOESTAND 
IN DE 
WINKELWERELD

In ons mooie Houtwijk hebben we 
sinds de nieuwbouw van het complex 
Hildo Kroplaan en omstreken in 1984, 
ons eigen winkelcentrum. Van het 
begin af aan hebben aan weerszijden 
verschillende beleggersgroepen/
beheerders de winkels verhuurd, tegen 
best forse prijzen. Het centrum kreeg 
na een tijdje redelijk snel een zeer 
compleet aanbod van kleine winkels 
en 2 supermarkten; ook de bekende 
ketens als Blokker en Kalisvaart ver-
schenen. Verder zijn er tamelijk veel 
eetgelegenheden gekomen en soms 
ook gegaan.
In de loop der jaren hebben enkele 
winkels, vooral in het overkapte 
middengedeelte, helaas het loodje 
gelegd. Meestal waren te hoge kosten 
en wisselende omzetten de redenen. 

Hierdoor, en dat speelt nu in toenemende 
mate, werd de breedte van het aanbod smal-
ler dan gewenst. Ook het verlies van het 
postkantoor blijft ernstig. Gelukkig is het 
Gezondheidscentrum intact gebleven, en 
is de apotheek na verplaatsing verbeterd. 
Kapper, schoenmaker, stomerij en kleerma-
ker ontbreken gelukkig niet.

Wat wel een groot probleem is gebleven, 
is de fysieke inrichting. De parkeerplek-
ken, ruim en talrijk genoeg, en hopelijk 
voor eeuwig gratis, zijn niet het punt. Wel 
de fiets- en brommerdoorgeleiding: bijna 
niemand rijdt netjes om of gaat te voet met 
zijn tweewieler. Gevaarlijke en hinderlijke 
situaties blijven aan de orde van de dag. 
Verder noden gedeelten van het centrum 
tot hangen, vervelen, vervuilen en lawaai 
veroorzaken. Andere winkelcentra hebben 
dat beter voor elkaar. Wat ontbreekt voor 
het winkelend publiek, is een echt leuke 
terrashoek, belangrijk ook voor de contac-
ten en saamhorigheid, zeker met zoveel 
(hoog)bejaarde mensen wonend in de buurt. 

Schoon is het centrum ook zelden, hoewel 
elke zaterdagnamiddag de gemeentereini-
ging haar best doet met machines, en bijna 
elke dag er tot en met de omgeving wordt 
geveegd.

Het grootste punt blijft het verloop in de 
winkels, dat nu ook aan het toenemen lijkt. 
Bovendien is de winkeliersvereniging niet 
meer compleet en is helaas van waarlijk 
enthousiasme gespeend, om te strijden voor 
veel betere tijden. Als Wijkberaad willen 
wij de moed echter beslist niet opgeven. 
Daarom hebben we aan de stadsdeelwet-
houder, de heer Frits Huffnagel, gevraagd 
in het kader van zijn aanstaande wijkbezoe-
ken hier extra aandacht aan te geven. Ook 
woningcorporatie Vestia, die veel woningen 
verhuurt boven de winkels, restaurants en 
voorzieningen, heeft sterk interesse in ver-
betering van winkelcentrum en omgeving. 
In het najaar zal dit bezoek plaatsvinden.

Laatste nieuws over de winkelbezetting 
is, dat de C1000 supermarkt voor eind 
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september gaat verdwijnen en opgevolgd 
zal worden door een Lidl-vestiging. De 

-
kochte concern Schuitema, dat net bekend-
maakte, dat een kwart van het personeel 
op het hoofdkantoor weg moet, en dat een 

in het westen, gaan verdwijnen. Die aan de 
Valkenboslaan bij de Weimarstraat is al ver-
vangen door een AH. In Den Haag zullen 

in de buurt blijft alleen de winkel aan het 
Alphons Diepenbrockhof in Waldeck over. 

forse uitbreidingsplannen niet doorzetten; 
de redenen weten we nog niet precies. 

weg; geruchten over vertrek van opticien 
Spektrum kloppen niet. Alsem begint te 
twijfelen. De winkels die al weg zijn, kent 

u. In de plaats van de Pizzeria Salute en het 
viswinkeltje, is de D-kebab er net voor in de 
plaats gekomen, en lijkt een zeer betaalbare 
Turkse eetbar te zijn. Vooral winkels in het 
bruggedeelte houden het vaak maar kort uit.
De projectontwikkelaars die het centrum 
uitbaten en beheren, zijn Metterwoon aan 
de Alsem-kant en beleggingsmaatschap-

heeft nooit gereageerd. Gezien het feit dat 
in Kijkduin de Metterwoongroep de win-
kel- en restaurantpanden heeft afgestoten, 
maar we weten nog niet aan wie, kan te 
verwachten

zal. Aan de ene kant geven deze veranderin-
gen hoop op nieuwe investeringen en mis-
schien betaalbaarder huren, aan de andere 
kant kan het de doodsteek voor het winkel-

centrum worden. We hebben de pech, dat 
de economie weer een (diep?) dal inglijdt 
en de consument steeds meer de hand op de 
knip houdt (u ook?).

Toch hopen we het nodige gunstige te kun-
nen bereiken. Daar hebben we minimaal 
uw mening en suggesties bij nodig, dus bij 
deze een dringende oproep. Ook eventueel 
aanwezig zijn bij te organiseren hearings en 
dergelijke, is belangrijk.
 Het is volgens ons voor veel Houtwijkers 
van groot belang, dat een goed winkelcen-
trum met veel voorzieningen blijft bestaan!

Anton Hakemulder
contacten: Wijkberaad,

tel 0704400913,
email: wijkverhoutwijk@hetnet.nl

WIJKBERAADINFO INFO

UITNODIGING

VOOR DE OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van de Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK

op donderdag 28 oktober 2008

Op dinsdag 28 oktober 2007 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom 
bij de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk

De vergadering wordt gehouden in het 
ZORGCENTRUM HOUTHAGHE, 
Toon Dupuisstraat no. 10, Den Haag

Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van de Voorzitter 
3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van  27 maart 2008
4. Vragen(v)uurtje
5. Rondvraag
6.  Pauze
7. Masterplan Kijkduin

plannen voor de herinrichting van Kijkduin.
Tevens zal de heer Martin Taal, wijkagent van Houtwijk zal er zijn om vragen te beantwoorden. 

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje.

De vergaderstukken zijn  één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag.  
Toon Dupuisstraat 10 zorgcentrum Houthaghe. Tel. 4400913
Openingstijden Woensdag  van 11.00 uur tot 16.00 uur

WIJKBERAADINFO INFO



44

27e jaargang nummer 3 juli t/m september 2008

Hemelwater in de tuin
Regenwater komt van daken en wegen 
meestal in het riool terecht. In de Lage 
Landen is regenwater relatief schoon 
water, maar in het riool wordt het 
vermengd met afvalwater. Dat wordt 
vervoerd naar de waterzuivering. De 
zuivering zuivert hierdoor meer water 
dan nodig is. Als er hevige regenbuien 
vallen, kunnen de riolen dat bovendien 
vaak niet aan. Er ontstaan dan zoge-
naamde overstorten: het teveel aan 
rioolwater wordt op sloten en vaarten 
gestort. Dat zorgt voor lagere water-
kwaliteit.

Wij gaan dus niet slim om met 
het regenwater. Dat kan en moet 
anders! De gemeente en het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
nemen al de nodige maatregelen. Maar 
ook u kunt een steentje bijdragen! Het 
Haags Milieucentrum heeft daarom 
een brochure uitgebracht vol ideeën 

om het hemelwater in de eigen tuin 
of vijver of in de sloot te verwerken. 
Door hemelwater af te koppelen ont-
last u het riool en helpt u om over-
storten op het oppervlaktewater te 
voorkomen.

Voor afkoppeling door particulieren, 
Verenigingen van Eigenaren, woning-
bouwverenigingen en bedrijven is een 
subsidie beschikbaar. Het inschrijffor-
mulier vindt u op www.haagsmilieucen-
trum.nl/regenwaterafkoppelen.html.

stadsdeel of bij de bibliotheek. U kunt 
ook een exemplaar aanvragen bij het 
Haags Milieucentrum.

Haags Milieucentrum
Hoogheemraadschap van Delfland

Gemeente Den Haag
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Mogelijk heeft hij de pre-acon 
genoemd. Deze werkgroep is in het 
leven geroepen om oud en nieuw terug 
te brengen naar een gezellig familie-
feest met een beetje vuurwerk, een glas 
champagne en veel lachende mensen. 
Zoals het vorig jaar is gegaan met het 
zware vuurwerk en de vele vernielingen; 
niemand schiet er iets mee op en het leed 
is niet te overzien. Er worden adviezen 

Een andere zaak, die speelt, is dat we 
binnen ons bestuur op zoek zijn naar 
nieuwe mensen, die zin hebben om 
voor hun wijk zaken te regelen, die zin 
hebben om in bepaalde werkgroepen 
zitting te nemen of die zin hebben om 
hand- en spandiensten te verrichten 
voor de wijk en haar bestuur.
Het is ook steeds moeilijker om vrij-
willigers te vinden en mensen denken, 
dat ze er voor jaren aan vastzitten. 
Als u geïnteresseerd bent, meld u en 
kom gewoon eens langs als we een AB 
vergadering hebben. Mogelijk wilt u 
deelnemen in een bepaald project en 
het daarbij laten; fantastisch! Wij zijn 
op zoek naar wijkbewoners, die zin 
hebben om een beetje tijd in de wijk te 
willen stoppen.

Dit gezegd hebbende, rest mij nog 
een ding: Binnenkort hebben we onze 
najaarsvergadering en meestal is dit 
een reflectie op afgelopen jaar met een 
kleine vooruit blik. Tevens is er veel 
ruimte ingericht voor het vraag- en 
antwoordspel met het bestuur.
Ik hoop u daar te kunnen begroeten.

Voor nu, tot ziens en een prettig
najaar toegewenst.

P.Wijsman
Voorzitter Houtwijk.

      Van de voorzitter
P. Wijsman

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Beste Wijkbewoners,

We zijn weer terug van een zonnige 
vakantie, iets dat we in eigen land 
node hebben gemist; een goede zon-
nige periode. Aan de andere kant is dit 
weer het best passend bij ons klimaat 
en staat de wijk wel erg in het groen!

houden; bloeiende tuintjes, een groen 
Bokkefort en veel vogels in onze slo-
ten. Aan de andere kant is het onkruid 
enorm toegenomen en drijft in som-
mige sloten veel vuil of zijn de sloot-
kanten totaal niet onderhouden!

Terecht dat sommige wijkbewoners 
hierover klagen en het stadsdeelkantoor 
opbellen. Helaas krijgen ze niet altijd 
een antwoord en soms een ontevreden 
antwoord en dan is het weer lastig 
om verder te gaan. Gelukkig melden 
mensen zich bij ons en/of laten ze een 
berichtje achter op onze website!

geweldig medium de website, dat goed 
gebruikt kan worden voor het plaatsen 
van artikelen de wijkbetreffende en in 
sommige gevallen wijkoverstijgend!
Daarnaast vragen wij heel vaak om 
uw medewerking en als u zelf leuke 
zaken hebt. Op dit moment staan er 
nog steeds zaken op over de zendmast; 
we zijn nog steeds in een juridisch 
gevecht verwikkeld en we kunnen uw 
steun zeker gebruiken; veel nieuwtjes 
en andere boodschappen.

Een andere zaak, die zeker aandacht 
behoeft, is het feit dat onze wijk nu 

die aanbellen en proberen binnen te 
komen.
Als u ze binnenlaat, houd dan alles 
goed in het oog. Voordat u het weet, 

gemist. Als u maar enigszins twijfels 
hebt; BEL gerust  911! 
In dit geval mag dit telefoonnummer 
hiervoor gebruikt worden. Een grapje 
is leuk, maar opgelicht worden is ver-
velender.....

Andere zaken die spelen, zijn op dit 
moment de extreme leegloop van ons 
winkelcentrum, de overlast van hang-
jongeren op bepaalde plaatsen en het 
hard door de wijk rijden, terwijl er een 
30 km zone is ingesteld.
Daarnaast kunt u regelmatig iets lezen 
over Hagabouw, van invloed op de 
verkeerssituatie voor onze wijk. De 
parkeeroverlast en het parkeerpro-
bleem. Tot zover we het nu weten, 
is betaald parkeren aan ons voorbij 
gegaan, maar Den Haag heeft veel 
geld nodig.

-
huis wordt 10 meter kleiner; nu nog 
maar 65meter hoog!
We bemoeien ons ook met de nieuw-
bouw op hetGamma-terrein aan de 
Oude Haagweg. De ingediende plan-
nen zijn niet goed gekeurd en mensen 
moeten hun huiswerk opnieuw doen.

De wijkagent is erg alert op hangjon-
geren, die andere dingen doen dan 

alleen en graag wil hij door anderen op 
de hoogte worden gehouden van wat 
er allemaal speelt. Hij heeft in ons blad 
een eigen column en daarin vertelt hij 
teenentander.

OPROEP VAN DE REDACTIE
BESTEMD VOOR ALLE INWONERS VAN HOUTWIJK

De redactie van het HOUTWIJKBLAD nodigt alle inwoners van Houtwijk uit om een stukje te schrijven voor 
het blad over bijvoorbeeld, wat zij van de wijk vinden, wat zij in de wijk missen, vakantie-ervaringen of zo maar 
leuke ervaringen over of in de wijk opgedaan. De stukjes moeten wel een relatie hebben met Houtwijk, vanuit of  

-
schrift geschreven kunt u aanleveren op het Redactieadres. Of per E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl

Redactieadres: Wijkberaad Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, K117, onder vermelding van “kopij 
HOUTWIJKBLAD”.

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? Bel voor nabezorging 0174-631748
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Een vrij jonge laan in de wijk is de 
Laan van Vredestein. De woningen 
konden daar pas gebouwd worden 
toen een stuk industrie naar elders was 
verplaatst en het fabriekscomplex werd 
afgebroken.

Wat was Vredestein ?

In 1909 start Ir. E.L.C.Schiff in de 
voormalige groentekwekerij van de 
familie van Heijningen in Loosduinen 
een productiebedrijf voor rubber-
artikelen. Het was een voortzetting 

Maatschappij die oorspronkelijk in 
Delft gevestigd was.

De tenaamstelling van de fabriek is 
van hoge anekdotische waarde.
Schilder Tazelaar had voor de tuinderij 
de willekeurige naam “Vredestein” 
bedacht en daarmee het toegangshek 
opgesierd. De directie van het bedrijf 
met de lange moeilijke naam vond 
deze kortere veel beter en dat bleef 
op het toegangshek staan en werd het 
overbekende handelsmerk.

HAKKEN
De eerste producten waren zolen en 
hakken. De grondstof guttapercha was 
echter niet slijtvast zodat het spul eer-
der bij de leverancier terugkwam dan 
het in de fabriek kon worden gemaakt.

De zaken keerden ten gunste toen 
overgestapt werd op rubber dat een 
langere levensduur had.

Geleidelijk groeide het assortiment 
naar o.a. auto- en rijwielbanden.
In 1914 kwam de eerste grote 
opdracht, namelijk het produceren 
van banden voor het leger. Vredestein 
kreeg grotere bekendheid en in hoog 
tempo groeide niet alleen de omzet 
maar ook het personeelsbestand van 
veertig naar enkele honderden mensen.

UITBREIDING

breidde al maar uit, niet alleen in 
productvariatie maar ook in het 
aantal vestigingen. In 1934 werd in 
Doetinchem een nevenbedrijf geopend 
waar voornamelijk de fietsbanden 
gemaakt werden.

er een huwelijk plaats tussen het 

Amerikaanse B.F.Goodrich. In 1947 
opende deze nieuwe combinatie een 
bedrijf in Enschede dat zich richtte op 
de fabricage van autobanden. In 1953 
rolde daar het 1.000.000-ste exemplaar 
van de band. Het ging dus goed met 
het bedrijf, ook in Loosduinen. Het 
is ondoenlijk om aan te geven wat er 
allemaal de poort uitging met het merk 
“Vredestein” er op. Toen het bedrijf 
in 1959 haar 50-jarig bestaan vierde, 
stond de productie op ongeveer 15.000 
verschillende artikelen. Van mofjes 
van gaspijpjes tot complete vloeren 
voor oceaanstomers.

WAT GING ER MIS
Het bedrijf groeide zo onstuimig 
dat tussen de Amerikaanse gigan-
ten B.F.Goodrich en Good Year een 
strijd ontbrandde om de aandelen van 
Vredestein. Uiteindelijk riep de rech-
ter Goodrich tot winnaar uit en deze 
beheerste het concern.

In het begin van de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw keerde het tij 
evenwel. De concurrentie uit het Verre 
Oosten was moordend en daarnaast 
bleken vooral de rijwielbanden in kwa-
liteit achteruit te gaan.

De economische resultaten liepen 
terug en de Amerikanen wilden van 
Vredestein af. Uiteindelijk ging de 

aanbod van Goodrich om het bedrijf 

deze deal moest 
de productie 
geconcentreerd
worden op een 
nieuw te bouwen 
fabriek in Renkum. 
Loosduinen diende 
gesloten te worden.

HET EINDE IN 
LOOSDUINEN
Omstreeks 1979 
viel de beslissing en 
ondanks hardnekkig 
verzet was sluiting 
onvermijdelijk. Voor 

IK WOON IN DE LAAN VAN VREDESTEIN
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4600 man personeel moest een oplos-
sing gevonden worden. Verhuizing 
naar Renkum, voortijdige pensionering 
op basis van de zogenaamde Boersma-
regeling en sollicitatie bij de gemeente 
Den Haag en andere bedrijven, losten 
dit probleem grotendeels op.

In 1982 werd het complex ontruimd en 
afgebroken. Menig traantje is stiekem 
weggewreven toen onder triomfantelijk 
toezicht van de Haagse wethouder en 
woningbouwmaniak Adrie Duijvestein, 
de schoorstenen met de traditionele 

opgeblazen en het puin neerstortte. Het 
kantoorgebouw werd het domein van 
AZIVO en de rest van het terrein is 
opnieuw bebouwd. Een deel daarvan 
heeft de naam Laan van Vredestein 
gekregen.

HOE GING HET VERDER
Het bedrijf leeft op en toen Vredestein 
in 1984 haar 75-jarig bestaan vierde, 
werden in Doetinchem 10 miljoen 
fietsbanden geproduceerd. Begin jaren 
negentig trekt de overheid zich uit het 
concern terug en gaat Vredestein als 
particuliere, inmiddels beursgenoteerde 
onderneming verder.

De traditioneel stevige positie binnen 
-

kelt echter af.

Vredestein maakt de duurste banden 
maar wordt in kwaliteit door concur-

-
teuren en de bijbehorende reorganisatie 
wisselen elkaar in hoog tempo af. Van 
de meer dan duizend werknemers zijn 
er in 1998 in Doetinchem nog 200 
over.

Eind 1999 kondigt de directie de ver-
plaatsing van de productie naar een 
lagelonenland aan.

125 werknemers verliezen hun baan. 
De verkooporganisatie wordt geïnte-
greerd in Vredestein Banden BV in 
Enschede. In 2001 wordt Doetinchem 
opgeheven.

De gewone binnen- en buitenbanden 
worden thans volgens specificaties van 
Vredestein door de firma Ralston in 
India geproduceerd. De banden voor 
het duurdere marktsegment worden bij 
Lion Tyres in Thailand gemaakt.

Dries Weber
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Vind u het leuk om af en toe mee te denken 
over uw stad en uw stadsdeel? Word dan 
lid van het Stadspanel Den Haag! Dat is een 
groep mensen die geregeld een e-mail krijgt 
met vragen over van alles wat speelt in Den 
Haag.

Wat doet het Stadspanel Den Haag?
De leden van het stadspanel krijgen ongeveer 
eens per maand een vragenlijst voorgelegd. Dat 

veilig in de tram? Vindt u uw straat schoon? 
Hoe is de dienstverlening op uw stadsdeelkan-
toor? Dat soort vragen kunt u aan denken.

Wie zit er in het Stadspanel?
Op dit moment zijn ongeveer 2.500 mensen lid 
van het panel, van jong tot oud, mannen, vrou-
wen en mensen met verschillende nationalitei-
ten. Het is de bedoeling dat het panel een goede 
afspiegeling vormt van de Haagse bevolking. 
Iedereen kan dus meedoen, zolang u maar een e-
mailadres heeft dat u geregeld controleert.

Stadsdeelpanels
Om informatie uit de verschillende stadsdelen 
te kunnen verzamelen, wil de gemeente de 
komende jaren ook investeren in onderzoek 
per stadsdeel. Om dat goed te kunnen doen is 
het belangrijk dat elk stadsdeel voldoende is 
vertegenwoordigd in het Stadspanel. Ook in úw 
stadsdeel wordt onderzoek gedaan en in daar telt 
juist úw mening!

Wat gebeurt er met mijn mening?
De antwoorden die het Stadspanel Den Haag 
geeft op de vragen die ze krijgt voorgelegd zijn 
erg belangrijk voor de gemeente. De uitkomsten 
worden professioneel verwerkt. Deelnemers 
krijgen altijd te horen wat de uitslag van het 
onderzoek is en wat er met de resultaten wordt 
gedaan. Uiteraard is deelname anoniem.

Hoeveel tijd kost het me?
De meeste vragenlijsten bestaan maar uit een 
paar vragen. Bovendien zijn de vragenlijsten 
digitaal dus kunt u ze met een druk op de knop 

per maand.

Hoe geef ik me op?
U kunt zich in 1 à 2 minuten aanmelden op 

ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-
mailadres. In die mail staat een link die u aan 
moet klikken om te bevestigen dat u mee wilt 
doen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangt 
u van tijd tot tijd een e-mail met vragen die de 
gemeente graag aan u voorlegt

ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor om die te weigeren, 

in te korten of tekstueel te wijzigen.

Stand van Zaken Hagaziekenhuis en 
Zendmast KPN
Hagaziekenhuis
Op 22 september is er wederom een klankbordgroepvergadering 
geweest. Het verslag hierover kunt u nalezen op de website 
www.houtwijk.net
Voor het overige is hier nog niet veel te vermelden.

Zendmast
De Raad van State had, naar aanleiding van het beroep dat door het 
wijkberaad Houtwijk en veel anderen was aangetekend, een onder-
zoekcommissie ingesteld. (DE StAB).
Deze commissie heeft enige tijd geleden een lijvig rapport ingeleverd 
bij de Raad van State
Het is nu afwachten wat de Raad van State naar aanleiding van dit 
rapport gaat beslissen.
Degene die het rapport willen inzien, kunnen dit bij het Wijkberaad 
komen doen.

juli t/m september 2008

Cursussen- en activiteitenoverzicht op vernieuwde 
website
De Stichting VOOR organiseert VOOR u in de stadsdelen Segbroek, 
Loosduinen, Haagse Hout en Ypenburg/ Leidschenveen activiteiten en 
cursussen op allerlei gebied voor iedereen die hier interesse in heeft.

Vanaf 1 augustus is het complete welzijnsaanbod van het nieuwe 
seizoen te vinden op de vernieuwde website van VOOR: www.voor-
welzijn.nl

Hier is op een overzichtelijke manier per wijk en per doelgroep alle 
informatie te vinden. Tip: sla deze website op bij uw favorieten! Dan 
blijft u altijd op de hoogte.

Alvast een aantal nieuwtjes voor u op een rij:

• VOOR biedt jaarlijks een ruim assortiment cursussen aan voor 
ieder wat wils: fotografie, tai-chi, tekenen & schilderen, aerobics, 
pilates, yoga, ouder-peutergym, streetdance, dammen, toneel en 
nog veel meer. Vanaf 1 augustus kunt u zich direct via internet 
zich aanmelden. Wees snel, want vol=vol! 

• Al onze locaties zijn via de website te bekijken. 
• Alle activiteiten van het kinderwerk zijn te vinden op onze site 

onder de kopjes 0-6 jaar en 7-12 jaar. 
• Voor volwassen en ouderen zijn er vanaf september ook allerlei 

activiteiten zoals kaartavonden, hardloopclubs en creatieve activi-
teiten in de verschillende buurtcentra. 

Wij hopen u met deze informatie nu alvast op weg te helpen naar de 
meest geschikte activiteit of cursus voor uzelf of één van uw gezins-
leden.

Voor informatie over de cursussen kunt u tijdens de zomervakantie 
van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur terecht via 

dagen weer tot 14.30 uur bereikbaar. U kunt uw vraag natuurlijk ook 
via e-mail stellen: cursus@voorwelzijn.nl.

Voor informatie over activiteiten kunt u terecht bij het Buurtcentrum 
bij u in de buurt.



88

De boetiek had niet de allure van de 
Bonneterie maar de prijs-kwaliteit-ver-
houding riep wel associaties op met de 
aan Parijs-geparenteerde modehuizen. 
Zij was goed geconserveerd en de 
plastisch chirurg had een dusdanig 
vakwerk afgeleverd dat de discussie 
over haar geboortejaar een permanent 
karakter had. Ze wist dat ze aandacht 
trok van het mannelijk geslacht waar-
bij de generaties meerdere octaven 
omvatten.
Hij was zichtbaar een knappe en vlotte 
jongen geweest die veel van zijn talen-
ten op haar altaar had geofferd. Wat 
door hem en haar echter wel als een 
dierbaar kleinood werd gekoesterd, 
was zijn talent om geld te maken. Hij 
had geleerd dat werken niet loont en 
dat handel de sluizen voor het slijk der 
aarde wijder openzette.
Zij wandelde langs en door de rekken 
met moderne creaties als een veldheer 
langs zijn parate troepen. In een ritme-
loze variatie bewoog zij haar verlei-
delijke vormen van de rekken naar de 
paskamers en weer terug.
Hij zat ongemakkelijk op een te laag, 
fragiel stoeltje en zag vliesdunne toile-
tjes en verontrustende creaties voorbij 
gaan. Zijn calculatorisch vermogen 
rekende nog in guldens en zonder 
telstrook zag hij de nota zwellen. Hij 
wist dat het zinloos was te proberen dit 
proces te stuiten of te vertragen. Uit 
eerdere ervaringen wist-ie dat ter plek-
ke de emoties redelijk onder controle 
bleven maar dat hij bij de huiselijke 
haard onder het juk moest van een 
ordinaire, grievende stroom klanken 
op toon gezet door verwijt en vervloe-
king. Hij telde de voor-en nadelen als 
opties en koersverschillen en nam zijn 
verlies. Hij zag twee andere mannen 

op even zo moeilijke stoeltjes zitten. 
Lotgenoten, die ook door hun vlees-
etende planten naar dit casino waren 
gesleurd. Hij kende ze niet en was blij 
met deze anonimiteit waar hij anders 
genoot van zijn populaire aanwezig-
heid.

Tot overmaat kwam een deinende 
meneer hem vragen of hij wellicht een 
kopje thee beliefde. Het liefst had hij 
die croupier toegeschreeuwd dat hij 
trek had in een hele grote kouwe pils 
maar beperkte zich tot het vaag schud-
den van zijn hoofd tussen de afhan-
gende schouders die het anders in de 
bodybuilding nog zo goed deden.
Eindelijk leek de textielhonger gestild 
en een half peloton gedienstigen droe-
gen de aanwinsten in de richting van 
een rijpere dame die emotieloos achter 
een electronisch telraam de schade zat 
te bepalen.
Zijn vrouw wenkte achteloos met haar 
wijsvingertje. Hij stond op en met 
het laatste restje van zijn zelfrespect 

allemaal van mij”.

Bij de kassa was de dame klaar met de 
modieuze litanie en presenteerde een 
bedrag als een technisch K.O. Hij ver-
mande zich, zocht in zijn portefeuille 
naar zijn creditcard en gaf die achte-

-
lijke manualen, haperde dat grijzige 
fossiel en sprak de dodelijke woorden:

“ Meneer, U kunt niet betalen, U staat 
rood.”

Dries Weber
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HartmanArk
Administratie

MODE RAVA IN 
HOUTWIJK
Het nieuwe seizoen is 

begonnen en onze selectie is 
druk bezig geweest met de 
voorbereidingen. Als dit blad 

verschijnt, moet gebleken 
zijn of deze vrucht hebben 
afgeworpen.

De vriendschappelijke wed-
strijden werden bijna allemaal op 

overtuigende wijze gewonnen maar 
de meeste tegenstanders bleven ver achter 
bij de kwaliteit van RAVA-Houtwijk. De 
teams die onze selectie in de competitie 
tegen gaat komen, zijn van een beduidend 
hoger niveau. 
Veel van die ontmoetingen zullen het 
karakter van een derby hebben omdat de 
tegenstanders uit de naaste en vooral Haagse 
omgeving komen.
Het is vooral de bedoeling om ons te hand-
haven in de derde klasse en dit eerste jaar te 
beschouwen als de basis om daarna verder 
te werken aan wellicht doorstroming in late-
re seizoenen. De tweede klasse is het niveau 
dat RAVA-Houtwijk moet bereiken.  Ze 
moet daarmee een toekomst hebben waarin 
ze haar betere spelers vanuit de jeugd in 
huis kan houden.
Ook dit seizoen hebben we in de jeugdaf-
deling ruim twintig teams waarvoor weer 
aanvulling in ons kader moest worden 
gezocht. Het is bij amateurverenigingen 
tegenwoordig een latent probleem om het 
vrijwilligersbestand op peil te houden. De 
huidige leefcultuur laat nog weinig tijd over 
voor activiteiten als leider, scheidsrechter en 
dergelijke.
Het clubgebouw en het complex hebben een 
opknapbeurt gehad waarvoor zich weer veel 
vrijwilligers hebben ingespannen. Het moet 
een gezellig onderkomen zijn voor de leden 
en onze gasten. Maar ook in onze groep 
van gastheren en gastvrouwen zijn nog lege 
plekken.
Inmiddels heeft de club op haar certificaat 
voor waarden en normen de vierde ster 
gekregen. Het hoogst bereikbare maar het 
betekent ook dat het een zaak is waarbij je 
je nooit de weelde kan veroorloven om ach-
terover te leunen.
Wij herhalen het zo graag:
 RAVA Houtwijk is een club voor de wijk. 

bij huis maar het is ook voor senioren in 
de buurt een ideale mogelijkheid om een 
late carrière op- of af te bouwen. RAVA 
Houtwijk maakt zich sterk voor de uitbrei-
ding van het aantal seniorenteams. 
Voor Houtwijkers moet het gemakkelijk 
zijn hun clubgebouw zo dicht in de buurt te 

derde helft meedoen en daar ook een stukje 
sociaal leven opbouwen. Als daar nog wat 
vrijwilligerswerk bijkomt, zit je al gauw in 
een groep gelijkgestemde geesten waarbin-
nen het goed toeven is.
Bezoek onze website www.ravahoutwijk.
nl en blijf op de hoogte van Uw buurtver-
eniging. 

Dries Weber
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Samen werken aan veiligheid.

De politie wil zich al enige tijd als organisatie transparanter en ope-
ner naar de burger toe opstellen. 

Zo heeft de politie zichzelf inmiddels verplicht om melders van incidenten zo 
spoedig mogelijk terug te bellen en informatie te verschaffen over wat er door 
de politie met de melding is gedaan en wat daarvan de resultaten waren.
Ook zoekt de politie de burger steeds meer op om samen met U te werken aan 
de veiligheid in uw wijk.
Daarvoor maakt de politie sinds kort, nu eerst nog als proef in Wassenaar 
en Loosduinen, ook gebruik van de digitale snelweg om met U in contact te 
komen.
Kijkt U eens op www.onzewijkveilig.nu en meldt U aan.
Er wordt U dan via de diverse links een schat aan informatie geboden over 
allerlei zaken op veiligheidsgebied in uw woonomgeving. Zo kunt U zien 
waar en wanneer er bijvoorbeeld de laatste tijd is ingebroken en indien U 

informatie of tips op de site kwijt. Verder worden er preventietips gegeven 
en krijgt U nieuws uit de wijk en bijvoorbeeld over het aantal door de politie 
opgeloste zaken. 
Tevens stellen de wijkagenten van bureau Loosduinen zich nog even kort aan 
U voor.
Als laatste kan ik nog vertellen dat de site dagelijks bijgewerkt wordt en dat U 
dus up-to-date geïnformeerd wordt.

Fietsendiefstallen.

In het vorige wijkblaadje schreef ik over het grote aantal fietsendiefstallen bij 
ons in de regio en dus ook in Houtwijk. 
Het onderzoek ernaar is nog steeds in volle gang en er zijn diverse aanhoudin-
gen verricht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Zet U uw fiets wel dubbel op slot? Dus niet alleen met het ringslot maar ook 
met een ketting- of beugelslot verbonden aan een lantaarnpaal, boom, fiets-
beugel of iets dergelijks. Zo maakt U het de onverlaat een stuk moeilijker uw 
eigendom weg te nemen.

Buurtpreventie.

Wist U dat de buurtpreventie in Houtwijk inmiddels alweer 5 jaar actief is en 
wat mij betreft niet meer valt weg te denken uit het straatbeeld in Houtwijk?
Wilt U meer weten over deze enthousiaste groep en wellicht eens een keer 
meelopen, kijkt U dan eens op www.wijkpreventiehoutwijk.nl of spreek ze 
eens aan als U ze voorbij ziet lopen.

Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000

Tot slot wil ik nogmaals wijzen op het bestaan van de Meld Misdaad 
Anoniemlijn.
Ziet U iets wat het daglicht niet kan verdragen of weet U meer over criminele 
zaken, maar bent U bang voor herkenning door de dader(s)? 
In dat geval kunt U toch uw informatie doorspelen aan de politie via dit num-
mer, zodat de politie wellicht een onderzoek kan opstarten. U blijft dan gega-
randeerd anoniem.
Meld kort en bondig wat U gezien en/of gehoord hebt over enig misdrijf en 
geef duidelijk signalementen en zo mogelijk namen van eventuele daders 
door. Denk daarbij aan huidskleur, lengte, postuur, kleding en vooral speci-
fieke bijzonderheden van de persoon. 
De politie kan niet zelden op grond van juist bijzondere signalementen de 
identiteit achterhalen van mogelijke daders.
De zogenoemde M-lijn heeft zijn waarde reeds meer dan bewezen.

Tot ziens in Houtwijk.
Martin Taal, wijkagent.

Bureau Loosduinen.

Van de wijkagent: ”Pas op voor Babbeltrucs”

Enige tijd geleden is blijkbaar een 
ouder echtpaar aan de Hildo Kroplaan 
in winkelcentrum Houtwijk door een 

wijkvereniging zijn. Ze werden bin-
nengelaten en bleken oplichters en 
dieven te zijn. 
De laatste tijd zie je in de hele stad dit 
soort incidenten steeds meer de kop 
opsteken. Oplichters weten op soms 
vindingrijke wijze binnen te dringen en 
vooral passen en pincodes te verschal-
ken. Hoe vervelend het ook is, goed-
gelovigheid en teveel vertrouwen in de 
mensheid wordt echt afgestraft. Keer 
op keer laat de politie in de pers en op 
TV weten dat mensen nooit een onbe-
kende onaangekondigd moeten binnen 
laten. De instanties en instellingen met 
wie u te maken zou kunnen hebben, 
doen dit absoluut nooit. 
Ze bellen en/of schrijven eerst en kun-
nen en willen zich legitimeren. Pasjes 
en privé gegevens worden nooit aan de 
deur gevraagd.

eens in Houtwijk.
Wij zijn de Vereniging Wijkberaad 
Houtwijk, een officieel door de 
gemeente gefinancierd orgaan voor 
belangenbehartiging van alle inwoners 
in Houtwijk. Het misverstand is dus 
begrijpelijk.
Maar……. Ook wij zullen nooit 
zomaar bij bewoners langskomen voor 
wat dan ook. De communicatie gaat 
via website, wijkblad, flyers en de 
grote ledenvergaderingen, aangekon-
digd in de pers, op de website en in 
het wijkblad. Verder hebben wij een 
kantoor in Florence Houthaghe met 
beperkte openingstijden. 
We betreuren het zeer, dat mensen 
gedupeerd zijn, maar kunnen hier echt 
niets aan doen.

-
mer zomaar langs de deur!
Wees voorzichtig, check alles en heb 
een veilig leven in onze wijk. 

Anton Hakemulder
Algemeen Bestuur Wijkberaad

Houtwijk
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WIJK VOOR AFRIKA
Als een olifantje wordt gevonden die 
gescheiden is van zijn moeder en de 
kudde, weet iedereen in Kenia waar 
ze terechtkunnen, bij de Sheldrick 

houdt zich al meer dan 40 jaar bezig 
met het redden en opvangen van wees-

Park, worden de allerkleinste olifantjes 
verzorgd en behandeld. Uiteindelijk 
als ze groot genoeg zijn, worden ze 
overgeplaatst naar de opvang in Tsavo 

-
den ze zeer goed in de gaten gehouden 

door een omheining. Overdag gaan 
ze met hun oppassers mee de bush 
in. Hier komen ze in contact met hun 
wilde soortgenoten en leren ze te over-
leven in het wild. Zonder de liefde en 
toewijding van de oppassers zou dit 
niet mogelijk zijn. 

Toen ik Edwin Lusichi, hoofd opzich-
ter,  een e-mail stuurde met de vraag 
of ik een interview met hem kon afne-
men tijdens mijn bezoek aan Kenia, 
antwoordde hij enthousiast dat hij het 
graag zou doen. Op de afgesproken 
dag  kwamen we aan bij de opvang 
en vrijwel meteen vond ik Edwin bij 
één van de neushoorns die hier ook 
worden opgevangen. We werden ver-
gezeld  door een familie wrattenzwij-
nen die op zoek waren naar kliekjes en 
schaamteloos ons besnuffelde. Edwin 
stelde voor meteen te beginnen met 
het interview omdat een half uur later 
de olifantjes binnen zouden komen 

wrattenzwijnen en de neushoorn, trok 
het gebeuren andere kijkers en al gauw 
had een groepje toeristen zich rondom 
ons heen geschaard. 

Mijn eerste vraag werd meteen zeer 
uitgebreid beantwoord door een 
spraakzame Edwin. Ik vroeg hoe het 
was gekomen dat hij is hier komen 
werken. Hij vertelde dat hij eigenlijk 
priester had willen worden. Edwin 
komt uit Kakamega in het Westen van 

een tijdje werd hem duidelijk dat het 
toch niet was wat hij zocht en begon 
hij aan een computer studie. Ook dit 
trok niet voldoende zijn interesse. De 
liefde die Edwin altijd heeft gehad 
voor de natuur en de dieren hebben 
hem uiteindelijk naar de Sheldrick 
Stichting gelokt. Hier kon hij een dag 
meewerken in verband met personeels-
tekort. Het was meteen al raak en er 

kwam een telefoontje binnen van een 
olifantje in nood. Edwin was op dat 
moment hard nodig en hij draaide een 
aantal diensten achter elkaar zonder 
rust om het olifantje van de dood te 
redden.
Zegt Edwin “het was mij meteen dui-
delijk dat ik hier thuis hoorde”. Hij 
kreeg meteen een baan aangeboden en 
heeft zich omhoog gewerkt tot hoofd 
opzichter.

Ik vroeg aan Edwin waarom hij vindt 
dat dit werk zo belangrijk is. 
“Ik denk vooral voor de dieren, die 
hebben ook recht om op onze aarde te 
zijn en het is onze plicht om voor ze te 
zorgen en ze te beschermen. Het is ook 
belangrijk voor het volk en het land 
omdat mensen vanuit de hele wereld 

is het ook belangrijk voor mijn porte-
monnee”, zegt Edwin met een lach. 

Mijn volgende vraag was, “heb jij een 
favoriet olifantje”? Edwin antwoordt 
zichtbaar trots, “Wendi is één van onze 
succesverhalen. Ze werd gevonden nog 
maar net twee dagen oud. Wij had-
den eigenlijk geen enkel hoop dat ze 
het zou overleven maar ze heeft het 
toch gered. Wij zij er erg trots op dat 
we daar mede aan hebben bijgedra-
gen. Een ander bijzonder redding is 
die van Thoma geweest. Thoma werd 
binnengebracht met tal van verwon-
dingen vermoedelijk veroorzaakt door 

het te zien. Het duurde lang voordat 
Thoma helemaal genezen was maar 
uiteindelijk is hij er bovenop gekomen 
en loopt hij weer vrij rond in Tsavo 

Ik vraag of Edwin nog een boodschap 

Edwin spreekt zijn dank uit voor de 

dankzij jullie steun,” zegt hij, “kun-
nen we ons werk blijven doen voor 
deze prachtige dieren. Ik hoop dat vele 
van jullie de olifantjes zullen komen 
bezoeken.”

Vanuit onze stulpje in Houtwijk den-
ken we vaak aan Edwin en “zijn” oli-
fantjes.

Marijke Visser

Toekomst remise West-
Nederland.

Eind augustus werd bekend 
dat Connexion ( vroeger West-

-
voer in Haaglanden mag verzorgen. 
Het vervoer is via een openbare 
aanbesteding in handen gekomen 

de Connexionlijnen in onze wijk 
een stuk minder geworden sinds 
de bussen niet verder gaan dan het 
Randstadrail-station Leyenburg, maar 
toch het is afwachten wat de gevol-
gen zijn voor de dienstregeling. 
Maar niet alleen treft het de dienst-
regeling, nog meer voor onze 
wijk is de toekomst van de West-

-
soneel van Connexion vreest dat de 
bussen op een andere locatie worden 
gestald. Dit zou betekenen dat uitein-
delijk over een paar jaar dit complex 
niet meer nodig is. Ofwel het wordt 
gesloopt of krijgt een ander gebruik.
Voor de bewoners in de directe 
omgeving wel een belangrijke vraag.
Bij sloop doet zich de vraag voor 
wat komt er voor terug. Blijft het 
bedrijventerrein in tact, of komen 
er woningen. Allemaal vragen die 
voor Houtwijk en haar bewoners van 
belang zijn.
Als er meer hierover bekend is zal 
ongetwijfeld in ons blad hierop terug-
gekomen worden.
In een volgende editie hoop ik meer 
te schrijven over het verleden van 
deze remise.

bron gemeentearchief

Wil Bianchi

Geen
HOUTWIJKBLAD

ontvangen? Bel voor 

nabezorging 0174-631748
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VANDALISME BIJ RAVA-HOUTWIJK
RAVA-Houtwijk heeft een prachtig complex met twee kunstgrasvelden. Deze zijn het gehele jaar 
bespeelbaar en niet alleen de voetbalclub maar ook veel jeugdige wijkbewoners maken er gebruik van. 
Veel van hen hebben echter niet het respect om dit voorrecht op de juiste waarde te schatten.
Herhaaldelijk wordt de vereniging geconfronteerd met vandalisme. Kauwgum dat in het kunstgras 

en dergelijke.
Het is begrijpelijk dat RAVA-Houtwijk uiteindelijk heeft besloten tot maatregelen. Er is uitvoerig over-
leg geweest met de Gemeente en de Politie. De toegankelijkheid van het complex zal worden beperkt 

omringend struikgewas en verhoogde surveillance door de politie.
Misbruik zal ook onmiddellijk gemeld worden bij de wijkagent en het politiebureau van Loosduinen. 
RAVA-Houtwijk doet middels het wijkblad een dringend beroep op de jeugd om haar complex op een 
correcte wijze te gebruiken. Het kan toch niet zo zijn dat een prachtige sportaccommodatie verpest 
wordt door asociaal gedrag van een kleine groep.

Daarom, wees welkom maar gedraag je als een goede gast.

Bestuur RAVA-Houtwijk

ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor om die te weigeren, 

in te korten of tekstueel te wijzigen.

Balco di Escampo.
Ik ben bewoner aan de Escamplaan. De echte laan, met al 
die grote bomen. Het gedeelte waar ooit de Kas-In stond. 
En waar het Leyenburg ziekenhuis staat en het straks te 
slopen zusterhuis. Die Escamplaan dus. Wel een drukke 
laan met veel verkeer. Vooral na de opening van het OV-
knooppunt aan de Leyweg. Er rijden nu meer bussen hier 
over de Escamplaan. En als ik op het balkon van mijn huis, 
een maisonnette, zit is dat toch wel druk. Elke minuut rijdt 
er wel een bus langs. De HTM, Connexxion, maar ook tou-
ringcars die worden ingezet voor lijn 36 van Connexxion. 
En dan is er ook nog regelmatig zwaar verkeer dat langs 
rijdt, zoals grote vrachtwagens. Verder komen er regelmatig 
hulpdiensten met hun sirenes langs. Ook heel vervelend. 
Die woont daar niet fijn, zult u nu denken. Maar dat is niet 
waar. Het wonen is hier best prettig. Het verkeer hoort er 
bij, dat is niet anders. De last heb je natuurlijk alleen als je 
buiten zit. Er zijn veel winkels in deze buurt. Keus in over-
vloed. En ja, de drukte van het ov heeft natuurlijk ook veel 
voordelen. Je kunt hier alle kanten op. Dus zoals Cruijff 
altijd zegt, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik gaf vroeger 
mijn huis een mooie naam als de vakanties ter sprake 
kwamen op mijn werk. Ik ging toen nog niet naar het 

vakantie, zei ik naar Balco di Escampo. Sommigen hadden 
het wel door, maar er waren er ook die dachten dat het aan 

even bij. Misschien schrijf ik nog wel vaker iets voor hout-
wijkblad. Ik kon de oproep in het vorige nummer niet meer 
weerstaan. Schrijven is leuk. 
Met de groeten uit Balco di Escampo, Joost Treebusch.

RAVA-HOUTWIJK EN DE OUDEREN IN 
DE WIJK

Een voetbalvereniging heeft een functie die verder reikt dan 
alleen voetballen. Een balletje hoog houden is mooi maar 
een leefstijl waarin de waarden en normen een rol spelen 
is misschien wel veel belangrijker. Het jeugdbeleid van de 
vereniging is daar mede op gericht.
Maar er zijn ook andere taken die een club in de wijk kan 
verrichten.
Door de gemeenschap wordt er herhaaldelijk op gewezen 
dat een voetbalvereniging in een wijk zich ook naar andere 
groepen moet richten. Zo zijn er in elke wijk bewoners die 
sportief niet meer actief zijn maar toch behoefte hebben aan 
een plek waar ze gelijkgestemde geesten kunnen ontmoe-
ten, zoals vutters, gepensioneerden en anderen die niet meer 
in het arbeidsproces zitten.
RAVA-Houtwijk wil proberen voor deze groep een opvang 
te worden. Er zijn zo veel mogelijkheden om zich op een of 
meerdere middagen in de week te vermaken met een spel-
letje of een praatje.
De vereniging wil inventariseren in hoeverre er behoefte is 

Als U interesse heeft, bel dan met onze voorzitter Fred van 
Tilborg – 06.20.535.460 of kom eens naar het clubgebouw. 
Er is daar altijd wel een bestuurder die Uw belangstelling 
registreert.
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WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

Geen haar op uw hoofd die over de dood wil 
nadenken. En dat hoeft ook helemaal niet. Daarvoor 
zijn er mensen die daar hun werk van hebben 
gemaakt. Ze vallen u wellicht niet direct op, maar ze 
zijn er wel. Ook als u er niet meer bent. www.cuvo.nl
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Hongaarse Goulash

Het begint al weer echt herfst te worden. En als het buiten kouder wordt vind ik het altijd lekker om een 
stoofpotje te maken. Het is niet moeilijk kost wel even (sudder-) tijd maar dan is het ook weer lekker smullen 
aan tafel. Goulash is natuurlijk lekker met rijst maar kan ook gegeten worden met pasta couscous of zoals 
ze in Brabant doen met patatjes of aardappels.

Hoofdgerecht voor 4 personen

Wat heb je nodig:

400 gram rijst 2 teentjes knoflook
500 gr rundvlees 50 gr boter
Bekertje crème fraîche zakje silvo Goulash kruiden
Tomatenpuree 1 groene en 1 rode paprika
1 zak wortels/ waspeen Strooikaas
2 uien 1 theelepel sambal

Snijd het vlees, de uien, de wortels en de paprika in stukjes. Bak het vlees en de uien, strooi Goulash -kruiden, een theelepel 
sambal en twee teentjes knoflook over het vlees. Voeg de wortels, de paprika en de tomatenpuree toe. Laat dit 1½ uur sud-
deren ( snelkookpan 20 min.). Roer de crème fraîche 5 minuten voor het einde door de goulash. 
Serveer de goulash met de strooikaas.

Patty van der Ende

De Wijktuin Houtwijk, gelegen aan 
de Burg. Hovylaan, wordt onderhou-
den door een aantal leden van de 

vereniging bestaat volgend jaar 25 jaar.

In de tuin worden heel veel verschil-
lende planten- en bloemensoorten 
geteeld, en ook diverse soorten klein 
fruit, zoals frambozen, bessen, bramen 
en dit jaar voor het eerst druiven. Elke 
dinsdagmiddag (van 13.30 tot 16.00 
uur) zijn enkele enthousiaste leden in 
de Wijktuin bezig om de tuin er goed 
uit te laten zien. Het bestuur hoopt dat 
meer (tuin)liefhebbers uit de omgeving 
mee willen helpen; dit kan natuurlijk 
ook op andere dagen in de week. 

De Gemeente heeft het bestuur een 
financiële bijdrage toegezegd voor 
de bouw van o.a. een nieuw vereni-
gingsgebouw en herinrichting van het 
terrein. Ook is de vereniging winnaar 

-

aan een geldbedrag is 
verbonden van 

worden bestemd om de 
Wijktuin toegankelijker 
te maken d.m.v. het 
maken van betegelde 
wandelpaden. Door het 
plaatsen van banken 
om bezoekers beter te 
kunnen laten genieten 
van al het moois dat de 
tuin biedt, hoopt de ver-
eniging meer mensen 

te ontmoeten in de Wijktuin. Wanneer 
de gelden binnenkomen, kan worden 
begonnen met het aanleggen van een 
terras met tafel en banken. Het bestuur 
hoopt dat de werkzaamheden kunnen 
beginnen eind september/begin okto-
ber. Er kan dan in de herfst en winter 
veel werk worden verricht om alles in 
het komende voorjaar er prachtig uit te 
laten zien.

De grote wens van het huidige 
bestuur is meer leden te krij-
gen om te helpen bij de werk-
zaamheden; daardoor worden 
onze mogelijkheden m.b.t. de 
herstelwerkzaamheden aan 
de gebouwen en de inrichting 
van de tuin te verbeteren, veel 
groter. Ook roept het bestuur 
mensen op zich aan te melden 
als donateur. Het lidmaat-

Vanzelfsprekend zijn alle giften van 
harte welkom.

Dus meldt u aan als vrijwilliger, lid of 
donateur. Wanneer u hiervoor voelt, 
neem dan contact op met het secre-
tariaat van de Vereniging Wijktuin 
Houtwijk: mevrouw Van der Laan, 
tel. 070 – 3977.482 of via het 
emailadres: wijktuinhoutwijk@live.nl

De Wijktuin Houtwijk is opgenomen 

Op zaterdag 18 oktober a.s. kunt
u een fietstocht maken door 
Loosduinen en dan een bezoek bren-
gen aan de tuin. Vrijwilligers zijn 
graag bereid u uitleg te geven over 

Zij kunnen u ook op de hoogte bren-
gen van de aanpassingen die komende 
maanden worden uitgevoerd om de 
tuin toegankelijker te maken voor o.a. 
ouderen en rolstoelgebruikers.

WIJKTUIN HOUTWIJK
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IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,

HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,

SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,

SPECIALITEIT IN HET PLAATSEN VAN DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

INSTEEKSLOT + SECU-STRIP COMPLEET GEMONTEERD  85,-
INSTEEKSLOT ALLEEN  45,-

BETJE WOLFFSTRAAT 216  2533 HW  DEN HAAG,

TELEFOON 070 380 04 35

BTW NR: NL8032.43.376.B01

De kapper bij u in de buurt. Op afspraak voor u geopend 
van ma t/m vrij. Ik garandeer u kwaliteit, een goede 
service en betaalbare prijzen.

A. van Spronsenstraat 6, 2552 JW Den Haag
(achter de Margaretha van Hennebergweg in Houtwijk)

Telefoon 070-2206232 • www.sommer-time.nl

Kinderen knippen t/m 12jr 8,95
Wassen, knippen 12,95
Wassen, watergolven 12,95
Wassen, föhnen 12,95*
Wassen, knippen, föhnen 19,95*
Verven vanaf 19,95*
Permanent all in vanaf 45,00*
* voor lang haar wordt een toeslag berekend.

OPROEP VAN DE REDACTIE
BESTEMD VOOR ALLE INWONERS VAN HOUTWIJK

De redactie van het HOUTWIJKBLAD nodigt alle inwoners van Houtwijk uit om een stukje te schrijven voor het 
blad over bijvoorbeeld, wat zij van de wijk vinden, wat zij in de wijk missen, vakantie-ervaringen of zo maar leuke 
ervaringen over of in de wijk opgedaan. De stukjes moeten wel een relatie hebben met Houtwijk, vanuit of  over de 

-
ven kunt u aanleveren op het Redactieadres. Of per E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl

Redactieadres: Wijkberaad Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, K117, onder vermelding van “kopij 
HOUTWIJKBLAD”.
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Zeespiegelrijzing
Op 3 september is het rapport van de 
commissie Veerman verschenen.
Het rapport gaat in op de stijging van 
de temperatuur en op de klimaatver-
andering en de daar bij behorende 
problemen.
Zo zal de zeespiegel stijgen en zul-
len de regenbuien veel intensiever 
zijn. De afvoer van rivierwater vanuit 
het buitenland wordt groter en het 
(grond)water wordt zouter.

Zeespiegel
De stijging van de zeespiegel betekent 
dat de zeewering hoger moet en de 
kustlijn breder. Dit heeft gevolgen 
voor bv Kijkduin. Is de nieuwe kustlijn 
bij Kijkduin ( die eind van het jaar 
gaat starten ) voldoende of moet er 
straks ( 2050) wederom een nieuwe 
kustlijn komen. Dat zal goed onder-
zocht moeten worden.

Intensievere buien
Door de intensievere regenbuien zul-
len in korte tijd veel mm regenwater 

op het land terecht komen en de lagere 
gebieden zullen onder water komen. 
Daar zijn inmiddels grote waterbergin-
gen zoals de Hoekpolder in Rijswijk 
en de Woudse polder. Bezien zal moe-
ten worden of deze polders voldoende 
zijn of dat er nieuwe bergingslocaties 
moeten komen. Gemeenten, provincie 
en Delfland zullen het rapport van de 
commissie goed moeten bestuderen 
om te bezien wat er in onze regio 
moet worden aangepast. Wie in het 
Houtwijk door het wijkpark het Kleine 
Hout wandelt, ziet hoe vlak na een 
zware bui het niveau van de slootjes 
fors is gestegen. Vooralsnog is de 
afvoer zodanig dat er geen problemen 
in onze wijk zijn opgetreden.
Als hoofdingeland van Delfland heb ik 
gewezen op de effecten van de aanleg 
van de Maasvlakte op het microkli-
maat in onze regio. Door de aanleg 
van de Maasvlakte zijn de zee- en 
luchtstromingen gewijzigd. Hierdoor 
kunnen ook de regenbuien langer en 
intensiever boven onze regio blijven 
hangen. Tal van deskundigen beamen 

deze theorie. Helaas had Delfland en 
-

ten. Gegevens van amateur-meteorolo-
gen werden als niet wetenschappelijk 
van de hand gedaan.
  
Afvoer vanuit het buitenland
De afvoer van Maas- en Rijnwater 
zal dermate stijgen dat de rivieren in 

Een gedachte is om niveau van het 
IJsselmeer met anderhalve meter te 
laten stijgen.
Hierdoor hoeft er in onze regio minder 
te gebeuren. 

Stijging zout water
Dit heeft gevolgen voor de tuinders. 
Zal wel gevolgen hebben voor het 
Westland doch in mindere mate voor 
ons als bewoners van Houtwijk.

Rampenoefening
Van belang is wel het resultaat van een 
oefening binnenkort in Haaglanden. 
Dan gaan de hulpdiensten oefenen  
alsof  bijvoorbeeld bij een zware storm 
de duinen bij Ter Heide bezwijken. 
Dan zal o.a. worden bezien of de 
vluchtwegen voldoende zijn en of er 
adequaat hulp kan worden geboden. 
Uit eerdere onderzoeken is gebleken 
dat je niet met de auto naar de snelweg 
moet rijden, maar juist naar de duinen 
moet. Ga je naar de snelweg (via de 
Lozerlaan) dan rij je het wassende 
water tegemoet. 

Wilt u meer weten kijk ook op de web-
site www.kustvisie.nl 
Ook op de site www.delflandsekust.nl 
vindt u informatie over de aanpak van 
Kijkduin.

Wil Bianchi

Zeespiegelrijzing

Kom zingen bij Excelsior!

van de Koninklijke Zangvereniging Excelsior. In 2009 worden beide stukken door het koor tijdens een concert ten gehore 
gebracht.

Excelsior is een koor dat staat voor hoge kwaliteit en grote onderlinge saamhorigheid. 
Elke woensdagavond is er repetitie tussen 19.45u – 22.00u in de Bosbeskapel aan de Bosbesstraat.
Voor elke stem is er een oefen-cd om thuis te oefenen. Als je noten kunt lezen is dat een voordeel, maar is geen vereiste.
Je mag 3 repetities vrij komen luisteren en meezingen. Als je dan lid wilt worden is er een stemtest door de dirigent. 
Je krijgt zonodig advies over stemvorming en/of zangles.

Het koor bestaat uit 26 sopranen, 25 alten, 13 tenoren en 10 bassen. Bij elke stem kunnen er mensen bij. 
Ook projectzangers zijn van harte welkom.
Wil je meer informatie, klik dan op onderstaande site en je weet alles van het koor:
www.kzvexcelsior.nl

Wil je eerst persoonlijke informatie, bel dan naar onderstaand telefoonnummer:

Van harte welkom.



is het Kijkduin dat zijn belangstel-
ling heeft. De kleinschalige badplaats 
moet opstoten in de vaart der volkeren 
en onderweg moeten er een paar dui-
zend woningen in hoogbouw worden 
neergezet. Onze bouwprins heeft zijn 
ambtenaren in de gebruikelijke fanta-
sierijke oneliners een mooi plan laten 
schrijven. Het heeft natuurlijk weer de 
nodige open gaten waarin de wethou-
der kan ontsnappen om zogenaamd aan 
verlangens van de burger tegemoet te 
komen.
In een schetsmatig concept was er 
sprake van 3000 woningen in toren-
flats die honderd meter de laag in 
moesten steken. In het voorstel van 
B&W is hij gezakt naar 1000 wonin-
gen die niet hoger komen dan vijftig 
meter en dat is precies wat hij wil. 
Veel gesputter is verstomd omdat hij 
gaat bouwen op plekken die nu braak 
liggen maar hij neemt ook hier en daar 
een stukje mee dat nog wel een functie 
heeft. Sportvelden, groengebieden, 
bebouwing.

zijn gerealiseerd, heeft zicht op een 
groengebied waaruit bouwkolossen 
opstijgen vanaf het Deltaplein tot aan 
de Loosduinse Hoofdstraat. Een streng 
van enge stenen vingers zoals er zes 
op kluitje staan bij de Ericalaan maar 

-
renflatjes regelmatig met tientallen te 
koop en te huur staan.
Met zoethoudertjes zoals een plan tot 
verbetering van het groen dat nog in de 
hoge hoed in het stadhuis ligt, moeten 
een boel tegenstemmers over de brug 
getrokken worden. Dat daar gewoon 
onderhoud bij is, zal achteraf wel blij-
ken.
De winkelpassage krijgt een facelift 
waarbij er tegelijk een rijtje woningen 
op worden gezet.
Ze krijgen zicht op zee, beweert 

verleggen in de richting van Engeland 
in verband met het stijgende water-
niveau dat door de aanhangers van 
Al Gore wordt gevreesd.
Er moeten ook meer luxe shopjes 
komen. Dat zijn van die dingen die nu 
ook al geen voet aan de grond krijgen. 

Een parkeerplaats onder de grond en 
een afwijking van Randstadrail 3 moe-
ten het plan een flitsende uitstraling 
geven. De rekenmachine onder mijn 
dakpan kreeg kriebels en calculeerde 
de tientallen miljoenen die aan de 
gemeenschap moesten worden ontfut-
seld. In mijn fantasie zag ik het fuifje 
dat de projectontwikkelaars al gehou-
den hadden en de dollartekens in de 
ogen van hun partners uit de eerst of 
tweede lichting.
Er werd in hotel Alantic een inspraak-
avond gehouden die georganiseerd was 
door het AD. Ik had een speciale uit-
nodiging gekregen om de bijeenkomst 
met mijn kritische noten op te vrolij-
ken. Toen ik de imposante toegangs-
deur van het hotel naderde, zag ik daar 

ook allemaal in dat te kleine zaaltje 

lichamen de temperatuur op goede 
hoogte hielden. Voor de buitenstaan-
ders was geen plaats meer. Ik durfde 
niet met mijn invitatie te zwaaien, 
helemaal niet toen een paar kampers 
de avond op een andere manier wilde 
invullen. Mijn afscheid werd definitief 
toen een te enthousiaste dame een been 

brak.
-

lijk voorbereid op de te 
verwachten vragen die zo 
voorspelbaar waren als 
een echtscheiding na een 
overspelletje.

zij die van Kijkduin hou-
den, dat het dan misschien 
geen Torremolinos zal 
worden maar ook niet echt 
gezelliger en leefbaarder. 
De voorzitter van de 
Stichting Hoogbouw zal 
zich niet gemakkelijk uit 
zijn spoor laten drukken. 
Als wethouder heeft hij 
met zijn ambtenaren al 
meer van die spelletjes 
gespeeld.
De bewoners van Kijkduin 
hebben allemaal een 
brief gekregen met een 
omschrijving van het plan 
dat net op een half A4-tje 
past. Er zou nog inspraak 
komen maar ook dat bleef 
vaag.
Kijkduin op de schop 
maar laten we hopen dat 
het niet haar graf wordt.

Dries Weber
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KIJKDUIN OP DE SCHOP
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Betreft: Stalen brug over Lozerlaan 
Den Haag.

Het ergert me al jaren. Ik blijft er over 
klagen bij de Gemeente, maar helpen 

De stalen roestige brug over de 
Lozerlaan is bestemd voor ontsluiting 
voor fietsers en voetgangers van de 
wijk Kraayenstein en de daarachter 
gelegen wijk Houtwijk naar het wan-
del- en recreatiepark Madestein. 
Als je Madestein anders wil bereiken, 
kan dat via het verkeerskruispunt bij 
Loosduinen en bij de Escamplaan maar 
dat is honderden meters verder. 
De brug wordt dus veel gebruikt.
De brug is verdeeld in twee delen. 
Voetgangerspad en een breed fietspad. 
(Er staat aan het begin duidelijk aange-
geven welke het fietspad is.  Maar niet 
welke het voetgangerspad is.)
Op het voetgangerspad wordt je iedere 
dag lastig gevallen door fietsers die 
via het voetgangerspad Madestein in 
willen, want de route is dan korter. Ja 
hoor, het scheelt een 40 seconden als 
je  het fietspad neemt. Men is te lui om 
het fietspad te nemen.
Vorig jaar plaatste de Gemeente een 
fietsobstakel (stalenbuizen construc-
tie), maar die werd snel weer afge-
broken en aangepast, omdat er ook 

invalidenwagens door heen moesten. 
(die heb ik nog nooit gezien, terwijl ik 
er bijna elke dag loop of fiets, Ik denk 
trouwens dat dit heel makkelijk op te 
lossen is, door vlak voor het fietsobsta-
kel de scheiding tussen fiets en wan-
delpad  weg te halen voor ongeveer 2 
meter. Zo kunnen de invalidewagens 
dan via het fietspad Madestein in via 
het fietspad.
Binnen een paar maanden was deze 
gesloopt. Dader (s) onbekend. Ik 
denk zelf de scholieren, die naar de 
landbouwschool gaan, die aan de 
Madesteinweg ligt, want die veroor-
zaken de meeste overlast. Die rijden 
dan ook nog op de wandelpaden rechts 
in Madestein naar hun school. Hoe 
krijg je het voor elkaar dat fietsers op 
het fietspad blijven rijden en niet de 

Vanochtend liep ik er weer. Een stel 
scholieren kwam me achterop rijden 
op het voetgangerspad op de brug en 
belde of ik maar opzij wilde gaan. Ik 
ging even uit me bol en zei”dat ze 
gauw moesten maken dat ze op het 
fietspad kwamen, anders zou ik ze wel 
even helpen”. Ik was het helemaal zat.  
Ruzie en een grote bek kan je krijgen, 
ook van volwassen die er ook rijden, 
ook als je het vriendelijk vraagt of 
zegt. “Waar maak ik me druk om.”  

Waar bemoei ik er me mee.”
De gemeente maar weer eens gebeld. 
“Ze zouden er naar kijken” Ja Ja. Dus 
niet
Ze zouden de politie moeten inschake-
len en er een tijdje flink controleren en 
er dikke bekeuringen moeten uitdelen. 
Maar die hebben geen tijd voor deze 
zaken. Het heeft hun aandacht. Dus 
blijf ik tegen iedereen die er fietst, 
als ik er loop, zeggen, dat het geen 

eigenlijk van niet. Maar het roept wel 
agressie op, in ieder geval bij mij. 
Totdat het een keertje echt fout gaat en 
er klappen vallen.
Ondertussen rijden de fietsen heel 
makkelijk door de nietconstructie die 
er nu staat. 
Zorg er gewoon voor dat de fietsers er 
niet door heen kunnen. Plaats borden 
voor voetgangers en fietsers aan bei-
den kanten. Ook in Madestein. Dan is 
het in ieder geval duidelijk te zien wat 
waar wel en waar niet gefietst mag 
worden.
Kom op Gemeente (Stadsbeheer)  doe 
er eindelijk is aan, maar dan goed.

Kees Teunissen
J. Bosmanstraat 29
2552 JV Den Haag  
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FIETSERS EN VOETGANGERS

AGENDA 4e KWARTAAL 2008
Activiteiten Dierenbescherming afd. 
Den Haag

Maandag 29 september t/m zaterdag 
4 oktober: Collecteweek
Van 29 september tot en met 4 okto-
ber komen vrijwilligers van de Haagse 
Dierenbescherming langs de deuren om te 
collecteren. De opbrengst van de collecte 
is bestemd voor het werk dat de Haagse 
Dierenbescherming verricht om allerlei 
dieren te helpen. De Dierenbescherming is 
van mening dat elk dier recht op een dier-
waardig bestaan heeft. En omdat dieren 
niet voor zichzelf kunnen opkomen, doen 
wij het voor ze, in woorden en daden. 
Omdat de Dierenbescherming volledig 
afhankelijk is van contributies en giften, 
kan zij alleen met de financiële steun van 
het publiek opkomen voor alle dieren.

Oproep: Wilt u de dieren helpen? Wordt 
dan collectant voor de Dierenbescherming. 
Interesse? Stuur een mail naar: dieren@
haagsedierenbescherming.nl of 
bel: 070-392 42 89.

Zaterdag 4 oktober, 13.45-16.00 uur: Kids 
for Animals - Collecte Werelddierendag
Kijk zaterdag 4 oktober niet verbaasd op 
wanneer je in winkelcentrum Leyweg 
overal rinkelende collectebussen hoort. 
Op deze dag gaan de Kids for Animals 

collecteren! Doe je mee? In groepjes van 
2/ 3 kinderen en tezamen met een Kids for 
Animals-begeleider collecteer je dan voor 
de Haagse Dierenbescherming en de dieren 
in Den Haag.

Zondag 5 oktober: Open Asieldag
Op zondag 5 oktober is organiseert het 
Haags Dierencentrum weer de jaarlijkse 
Open Asieldag. Bezoekers zijn die dag 
welkom om een kijkje te nemen bij alle 
honden en katten die wachten op een nieuw 
baasje. Daarnaast organiseert het Haags 
Dierencentrum diverse activiteiten: Onder 
andere een informatiemarkt waarbij het 
publiek zich kan laten voorlichten over die-
ren en hun welzijn. 

Ook de Haagse Dierenbescherming zal die 
dag met een stand aanwezig zijn. De stand 
staat in het teken van diervriendelijk consu-
meren. Het publiek kan een handtekening 
zetten tegen veetransport op lange afstand, 
wordt geïnformeerd over de bio-industrie 
en wat men er zelf aan zou kunnen doen 
om het leven van deze dieren beter te 
maken. Wanneer men die dag lid wordt, 
ontvangt men tevens een passend cadeau!

Zaterdag 15 november, 13.00 – 17.00 uur: 
Kids for Animals - Op bezoek bij 

In reptielenzoo Serpo wonen onder andere 

adders en krokodillen. Allemaal reptie-
len die afgedankt zijn door hun baasjes, 
vanwege problemen met de verzorging, 
ruimte of omdat men er op uitgekeken 
was. Bij Serpo leer je hoe je deze dieren 
herkent en waarom ze niet geschikt zijn 
als huisdier. Meer informatie over Serpo: 
www.serpo.nl

Zaterdag 13 december, 12.45 – 16.00 
uur: Kids for Animals - Kerst-knutselen 

Deze dag staat in het teken van kerst 
en dieren. Er wordt geknutseld, hapjes 
gemaakt en is er tijd voor muziek en spel-
letjes.

Algemene informatie - Kids For Animals:
- Voorwaarde is wel dat je lid bent/ 

wordt van Kids For Animals. 

www.kidsforanimals.nl.
- Activiteiten zijn geschikt voor kinde-

ren vanaf 6 jaar.
- Alle begeleiders zijn vrijwilligers en 

hebben een bewijs van goed gedrag.
- Voor meer informatie over Kids For 

Animals Den Haag: kfa@haagsedie-
renbescherming.nl/ tel: 070-392 42 89.
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DEN HAAG, MOOI OF LELIJK
35 jaar vereniging 
Vrienden van Den Haag

De vereniging Vrienden van Den Haag 
werd in 1973 opgericht als protest 
tegen de dreigende sloop van onder-
meer het Kurhaus en spant zich al 35 
jaar in om het vele moois van Den 
Haag te behouden, te herstellen en 
te behoeden voor al te voortvarende 
ingrepen.

Het Haags Gemeentearchief biedt de 
jubilerende vereniging ruimte om de 
tentoonstelling

te presenteren. Deze tentoonstelling 
is een echte Vriendententoonstelling: 
elke Vriend kon door het insturen van 

lelijk vindt in Den Haag en waarom. 
Uit de vele inzendingen werd uitein-

gemaakt.

In de tentoonstelling zijn ook de, ter 
ere van het 35-jarig bestaan, opge-
stelde 10 gouden regels opgenomen. 
Deze gouden regels omschrijven hoe 

een historische stad in deze tijd opti-
maal kan functioneren. De regels zijn 
geschreven vanuit de betrokkenheid 
van gewone Haagse burgers die de 
stad een warm hart toedragen. Ze zijn 
al eerder opgenomen in Haags Peil, 
een visie van de vereniging Vrienden 
van Den Haag. Ook Haags Peil is naar 
aanleiding van het jubileum gepubli-
ceerd. Deze regels zijn ook te vinden 
op de website van de vrienden: www.
vriendenvandenhaag.nl

“Den Haag, mooi of lelijk” is van 6 
september tot en met 30 september 
2008 in de tentoonstellingsruimte van 
het Haags Gemeentearchief en van 3 
tot 22 november 2008 in het Atrium te 
bezoeken. De toegang is gratis. Ma-vr 
van 7-19u, do tot 21u en za 9.30-17u.

Bij de tentoonstelling wordt ook de 
poster “Haagse Torentjes” gepresen-
teerd, een fotocollage 
van de diverse torens en torentjes in 
het Haagse stadsbeeld. Deze poster is 
gemaakt ter promotie van zowel de 
stad Den Haag als van de vereniging 
Vrienden van Den Haag. 

diverse verkooppunten verkrijgbaar, 
waaronder het contactcentrum van de 
gemeente Den Haag.

Voor nadere informatie (uitsluitend 
voor de redactie):
Het Haags Gemeentearchief en het 
bestuur van de vereniging Vrienden 
van Den Haag hebben het genoegen u 
uit te nodigen voor de opening van de 
fototentoonstelling

De officiële opening wordt op vrijdag 
5 september 2008 om 17.00 verricht 

-
der Bouwen en Wonen.
Vanaf 16.30 uur bent u van harte wel-
kom in de tentoonstellingsruimte van 
het Haags Gemeentearchief, Spui 70 
(Atrium Stadhuis) te Den Haag.

coördinator communicatie & 
presentaties, Haags Gemeentearchief;
070 353 70 20,  
n.faber-wittenberg@hga.denhaag.nl
Vereniging Vrienden van Den Haag: 
070 328 00 40



MEDISCHE HULP

Apothekerstelefoon: 345 10 00,
Gezondheid centrum: 397 11 01,
Afspraken maken vóór 10.00 uur
Spoed: 397 16 34,
Receptenlijn: 397 21 62 
Dokterstelefoon: 346 96 69
Tandarts (spoed): 311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg: 
210 00 00
Apotheek  Houtwijk:  
397 27 46
Openingstijden van de Apotheken in de 
regio Den Haag
De apotheken in de Haagse regio zijn 
geopend op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openingstijden kunt u 
terecht bij:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, 
359 85 06
Op werkdagen van 17.30 tot 24.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 
24.00 uur . Op feestdagen van 09.00 tot 
24.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
363 49 44
24 uur per dag geopend. 

OUDERENZORG
.

Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en Joannemie van Dijk,  
Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
397 60 01
Meldpunt Sociale Veiligheid Ouderen 
Loosduinen
397 46 46 
De Henneberg, Tramstraat 15
Klussendienst, 397 60 01
Boodschappendienst, 397 60 01
Telefooncirkel, 397 60 01
Oppascentrale mantelzorg, 397 60 01
Huisbezoekdienst, 397 60 01
Tuinklussendienst, 397 60 01
CIPO (informatiepunt):  
364 38 18
Burenhulp:
346 70 54
Verpleeghuis Houtwijk:  
397 21 21
Verpleeghuis Nieuw Berkendael:  
440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe: 
397 61 61
Zorgknooppunt Loosduinen:  
888 18 88
Wijkbus Viool:  
397 87 78
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Belangrijke adressen en telefoonnummers

Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA  Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13, 
Fax no.: 070-440 09 14
E-mail adres: Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: www.houtwijk.net
Bezoek adres: Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
2552 SB  Den Haag
Openingstijden kantoor Wijkberaad,
woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dagelijks bestuur:
Pjer Wijsman voorzitter
Helen Franssen secretaris
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
E-mail: 
wijkpreventiehoutwijk@hotmail.com

STADSDEELKANTOOR

Algemeen nummer:
353 79 00
Commissie Loosduinen:
353 79 45
Stadsdeel directeur, H. Bovenlander:
353 79 20
Contactpunt Stadsbeheer en 
Handhavingsteam:  
1 40 70  

GEMEENTE

Storingen Openbare Verlichting:  
24 uur per dag 351 40 70 alle storingen
Stadshuis Spui:  
353 20 00
Gemeentelijk Informatiecentrum:  
353 37 77
Gemeentelijke Belastingdienst:  
353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:  
346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:  
366 08 08

POLITIE

Géén spoed, wel politie:   
0900  88 44

MAAR DE DADER
?

MELD MISDAAD ANONIEM:   
0800 7000
Politie Loosduinen:   
Openingstijden bureau 
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taal:   
0900 88 44

STEUNPUNT MANTELZORG

Consulente Linda Edelenbos:  397 60 01
Telefonisch bereikbaar op maandag, dins-
dag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres op maandag en woensdag:
De Henneberg, Tramstraat 15

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Sociaal Raadsman: 353 79 00
Buurthuis Tandem: 397 15 86
De Henneberg: 397 60 01
Dienstenwinkel: 397 21 14
Klusjesdienst: 397 60 01
Thuiszorgwinkel: 330 10 10

DIENST STADSBEHEER

Klachten over slecht wegdek, overhangend 
groen, los liggende stoeptegels of glas op 
de weg ect, etc, meld dit dan op het alge-
mene nummer van Dienst Stadsbeheer
070 351 40 70.
Mailen kan ook 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
In veel gevallen moet DBS binnen drie 
werkdagen actie ondernomen hebben.

DTP-opmaak & vormgeving
S.P.M. (Peter Molenaar)
Tel.: 070 397 37 42
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
spm_molenaar@versatel.nl
spm_molenaar@hotmail.com

Druk
Grafisch Bedrijf
Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33
2544 EX Den haag
Tel.: 070 385 89 03

070 385 94 00

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Tel.: 0174 - 63 17 48
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Het goud ligt op straat
PROPERHEID BURGERS WORDT BELOOND
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Belderbos n.v
.m. 
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 o.g.
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