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Beste
Houtwijkbewoners,
De samenleving digi-
taliseert steeds meer. 
Voor sommigen 
betekent internet een 
vervlakking van rela-

ties, voor anderen betekent het juist 
een verrijking en verdieping ervan. 
Het Wijkberaad Houtwijk is in ieder 
geval erg blij met de lancering van 
zijn eigen Facebookpagina ‘Houtwijk 
info’.  Deze pagina heeft als doel om 
Houtwijkers te informeren over dage-
lijkse gebeurtenissen in de wijk. Er is 
veel interactie, want u kunt reageren op 
berichten en anderen kunnen weer op 
uw reacties reageren. Wat ons bindt is 
onze interesse voor onze wijk en onze 
buren. Neem eens een kijkje, u bent er 
van harte welkom.

Als het om interesse gaat voor onze 
wijk en onze buren kunt u daaraan ook 
op een andere wijze invulling geven. 
Ons wijkberaad  lanceert in april 
2012 de Houtwijkse Straatvertegen-
woordiging. Door hieraan mee te doen, 
kan iedereen zich op een laagdrempe-
lige manier en binnen de eigen moge-
lijkheden inzetten voor zijn of haar 
straat of buurt. Lees meer hierover in 
het artikel op pagina 4 en 5.

Op woensdag 18 april 2012 vindt 
onze Algemene Ledenvergadering 
plaats, met (her)benoeming van het 
Bestuur en updates over nieuwe en 
lopende projecten. Het belooft een 
informatieve avond te worden. U, als 
Houtwijkbewoner, bent automatisch lid 
en daarom van harte welkom. Wij zien 
u graag, ook om na de vergadering per-
soonlijk met u kennis te maken of om 
gezellig bij te praten. Meer hierover 
leest u in het bericht hiernaast.

Woensdag 20 juni 2012 (einde middag 
en avond) is ook een datum om alvast 
in uw agenda te blokkeren. Dan orga-
niseren we namelijk voor het eerst een 
Midsummer BBQ voor alle wijkbewo-
ners. De bedoeling is om er een mooi 
samenzijn van te maken en dit uit te 
bouwen tot een jaarlijkse traditie.

U ziet, we doen er alles aan om ú met 
uw wijk te verbinden. Tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,, Ramon Meesters

Uitnodiging voor de openbare
Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 18 april 2012 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere 
belangstellenden van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering 
van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Locatie: Zorgcentrum Houthaghe, 
Toon Dupuisstraat 10, Den Haag
Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening & Mededelingen.
2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 

13 oktober 2011 (zie www.wijkberaadhoutwijk.nl)
3. Vaststellen Jaarverslag over 2011.
4. Financieel beleid (penningmeester).
5. Kascommissie & verkiezing kascommissie
6. Bestuursverkiezingen:

Aftredend : 
Dana van Hes  - Penningmeester

Aftredend & Herkiesbaar: 
Ramon Meesters  - Voorzitter
Helen Franssen     - Secretaris
Anton Hakemulder  - Vice-voorzitter
Beatrix Stigter  - Bestuurslid
Rini van Rooij - Bestuurlid

Benoeming:
Yvonne Hartman - Penningmeester
Irma Lindemans    - Bestuurslid
Loes Gordijn          - Bestuurslid.
                         
7. Updates:

a. Wijkagenten
b. 30 kilometerzone
c. Parkeerproblematiek rond Hagaziekenhuis.
d. Ontsluiting nieuwe woonwijk Escamplaan- Q.A. Nederpelstraat.
e. Straatvertegenwoordiging.
f.  Communicatie (wijkblad/website/social media/bezuinigingen) 
g. Verplaatsing lijn 2 haltes.
h. Wijktuinen.
i.  Nijkamphoeve.
j.  Midsummer bbq feest.

Rondvraag & sluiting (de vergadering wordt afgesloten met een gezellig 
drankje en hapje).

Vergaderstukken en stemrecht
De vergaderstukken zijn één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal of op aanvraag bij het kantoor van het wijkberaad, Toon 
Dupuisstraat 10 (kamer 117) Zorgcentrum Houthaghe. Zie ook pagina 15 
voor openingstijden. Stemrecht wordt verkregen door inschrijving bij het 
begin van de vergadering.

Van de voorzitterVan het Wijkberaad



“Ik wil heel graag met het project 
‘Straatvertegenwoordigers’ star-
ten, omdat ik geloof in het samen 
werken van bewoners om van hun 
eigen straat een straat te maken 
die veilig en schoon is en waarin 
men elkaar met respect kan aan-
spreken”, zegt Irma. “Dit project, 
dat ik ook als ‘de ogen en oren 
van de straat’ zou willen duiden, 
heeft als belangrijkste doelstel-
lingen het verbeteren van de kwa-
liteit van de directe leefomgeving 
en van de saamhorigheid tussen 

de bewoners. Onder meer door 
het te weeg brengen van een vei-
lig gevoel, het realiseren van een 
schonere leefomgeving en door 
het meer benaderbaar maken van 
medestraatbewoners.”

Ieders inzet noodzakelijk
“Deze doelstellingen kunnen we
met onze straatvertegenwoordigers 
uiteraard alleen bereiken als alle 
bewoners zich hiervoor gaan inzet-
ten. Door meer met elkaar in con-
tact te  komen en door meer respect 

voor elkaar te tonen. Maar ook door 
onze veelvuldige contacten met 
vertegenwoordigers van gemeente 
en politie”, benadrukt Irma. “Door 
met elkaar in gesprek te komen 
en te blijven, kunnen wij samen 
allerlei verbeteringen doorvoeren 
en dat spreekt mij erg aan. Zo kun-
nen we allemaal onze bijdragen 
leveren aan het leefbaarder maken 
van onze eigen leefomgeving. Door, 
bijvoorbeeld, het melden van scheef 
liggende straattegels of lantaarnpa-
len die kapot zijn, of van vuil dat 
overal rondslingert. Maar wat net 
zo belangrijk is dat men, bijvoor-

Achtergrondartikel

Wijkberaad Houtwijk: belangrijk project voor 2012

Zoektocht naar straatvertegen 
de ‘ogen en oren van de straat’
Voor Wijkberaad Houtwijk is een van de belangrijkste projecten 
voor 2012 het opzetten van een straatvertegenwoordigersteam. Onder 
meer om de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. 
Wijkgenote Irma Lindemans, sinds een half jaar bestuurslid van het 
wijkberaad, tekent als projectleider voor de realisatie van dit  bijzon-
dere project. In dit artikel een eerste kennismaking.  

Projectcoördinator Irma Lindemans 
met Stephan Bergmans die zich als 
eerste straatvertegenwoordiger in 
Houtwijk heeft aangemeld.
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beeld, in de gaten heeft dat een 
alleenstaande bewoner een poosje 
niet gezien is!” De straatvertegen-
woordigers kunnen hier dan een 
coördinerende rol spelen. Ook in 
die situaties waarin, bijvoorbeeld, 
bewoners nieuwkomers in de straat 
welkom heten en hen wegwijs 
maken in de directe woonomgeving. 
Straatvertegenwoordigers kunnen 
ook met de medebewoners een 
straatfeest, een straatvoetbaltoernooi 
of een kinderspelmiddag organise-
ren.

Gezocht
De nieuwe straatvertegenwoordigers 
worden in het begin gesteund door 
de coördinator straatvertegenwoor-
digers. Ook zullen zij regelmatig 
met andere collega’s samen komen 

en overleg voeren met de wijkagen-
ten en met leden van het wijkberaad 
Houtwijk. “Wij zoeken enthousi-
aste  bewoners, vanaf achttien jaar, 
die zich  betrokken willen voelen 
en die zich voor hun straat willen 
inzetten.  Iedereen die zich aange-
sproken voelt, wordt verzocht om 

op donderdag 19 april 2012, vanaf 
19.30  tot 21.30 uur, naar de speci-
ale bijeenkomst in het Bokkefort te 
komen. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt iedereen uitgebreid ingelicht 
over dit straatvertegenwoordigers-
project in Houtwijk, de ‘ogen en 
oren van de straat’. Ook is er vol-
doende ruimte om vragen te stellen. 
Ik hoop uiteraard tijdens deze eerste 
bijeenkomst een aantal straatverte-
genwoordigers te mogen inschrij-
ven!”, aldus Irma. De benodigde 
inschrijfformulieren zullen dan klaar 
liggen. Diegenen die niet aanwezig 
zijn, maar wel interesse hebben, 
kunnen zich per e-mail aanmelden 
via info@wijkberaadhoutwijk.nl. of 
via  i.lindemans@live.nl

woordigers:
… 

Haagse straatvertegenwoordigers

Straatvertegenwoordigers helpen mee om de woonomgeving schoon, 
vriendelijk en veilig te houden. Het gaat daarbij onder meer om het sig-
naleren van vervuiling, vernielingen en overlastgevend gedrag. In Den 
Haag zijn al enkele wijkberaden, zoals in stadsdeelgebied Laak en in de 
Vruchten-  en bomenbuurt (Regentes en Valkenbos) en Laak Centraal , 
gestart  met  straatvertegenwoordigers om de veiligheid en leefbaarheid 
in hun eigen wijken te vergroten. Bewoners kunnen zich opgeven om 
straatvertegenwoordiger te worden en vanuit die functie houden zij in 
hun eigen straat een extra oogje in het zeil. 

Eigen bijdrage bewoners
Niet alleen politie en gemeente zijn verantwoordelijk voor een veilige 
en leefbare wijk. Ook bewoners kunnen een grote bijdrage leveren door 
hun ogen en oren goed open te houden. Straatvertegenwoordigers maken 
melding van overlast door, bijvoorbeeld, kapotte straatverlichting, rond-
slingerend huisvuil, ongedierte, stank, burengerucht, groepjes jongeren 
en verkeerd geparkeerde aanhangwagens. Met andere woorden: de 
straatvertegenwoordigers leveren een bijdrage aan het versterken en het 
naleven van de normen en waarden in hun straat.

Signalen
De straatvertegenwoordigers geven hun meldingen door aan de desbe-
treffende instanties. Indien zij geen gehoor krijgen, geven zij dat met 
een verslagje van wat zij zelf al gedaan hebben door aan de coördina-
tor. Deze gaat dan bij de instanties (politie, Dienst Stadsbeheer, Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling en Ouderenwerk) na waarom er geen gehoor 
is gegeven aan bepaalde meldingen. Bij de start van het straatverte-
genwoordigersproject ontvangen alle wijkbewoners een informatiemap  
waarin zij kunnen lezen welke instanties met bijbehorende telefoonnum-
mers kunnen worden benaderd. Ook staan er handige tips in.

Resultaat
Het project in Houtwijk is in maart 2012 van start gegaan. Onze wijk-
agenten Martin Taal en Ruben van den Driest zijn bijzonder positief 
over dit nieuwe wijkinitiatief. 



6 Ramon Meesters, voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk, adver-

teert als zelfstandig ondernemer zelf 
ook al regelmatig in ons wijkblad. 
In dit verband vroegen wij hem wat 
voor hem maar ook voor bestaande 
en nieuw adverteerders de argu-
menten zijn om voor ons blad te 
kiezen. “Wellicht zitten er in onze 
wijk nog veel meer zelfstandige 
ondernemers of managers bij uit-
eenlopende bedrijven en instellin-
gen. Ook zij zullen zich regelmatig 
afvragen hoe zij het best zichtbaar 
kunnen worden voor hun klanten. 
Een oplossing zou zijn om te gaan 
adverteren. Maar welk medium kan 
dan het beste worden gekozen? Er 

is immers zo veel keuze, maar niet 
elk medium is geschikt”, constateert 
Meesters uit eigen ervaring. “Naar 
mijn mening is de belangrijkste 
vraag die adverteerders zichzelf die-
nen te stellen: `Waar vind ik mijn 
klanten? In Europa, in Nederland, 
in Zuid-Holland, in Den Haag of 
gewoon lekker dicht bij huis, dus 
grotendeels hier in Houtwijk? In dat 
laatste geval is het uiteraard verstan-
dig om het Houtwijkblad te kiezen 
voor het plaatsen van hun adverten-
ties!”

Advertentievoordelen op een rij
• Het Houtwijkblad is een vereni-

gingsblad voor alle wijkbewoners 

en wordt  huis-aan-huis verspreid 
over 6.500 woningen. Zelfs bij 
hen met een ‘nee/nee’-sticker op 
de deur. Concurrenten die kiezen 
voor ongeadresseerd reclame-
drukwerk, zoals flyers, hebben het 
nakijken, want hun boodschap valt 
bij deze laatste groep van wijkbe-
woners niet ‘op de deurmat’. 

• Hoge attentiewaarde: het 
Houtwijkblad wordt door veel 
bewoners daadwerkelijk gele-
zen, want het gaat om nieuws 

Achtergrondartikel

Het Wijkberaad Houtwijk brengt al dertig jaar voor de wijkbewoners 
een eigen wijkblad uit. Iedereen wordt hierin geinformeerd over actu-
ele wijkaangelegenheden, over de voortgang van allerlei zaken en over 
de bereikte resultaten. Bij de realisatie van deze uitgave die eens per 
kwartaal verschijnt spelen onze adverteerders een belangrijke rol. In 
dit artikel achtergrondinformatie over nut en noodzaak voor hen en 
voor de wijkbewoners.

Adverteren in Het Houtwijkblad

Nut en noodzaak voor adverteerders en 

“Alle adverteerders, zowel de bestaan-
de als de nieuwe, zijn voor de regelma-
tige uitgave van het Houtwijkblad van 
groot belang. Het wijkberaad krijgt 

ondersteuning en de adverteerders 
kunnen tegen gunstige tarieven gericht 
hun reclameboodschap overbrengen!”, 
benadrukt Beatrix Stigter hier in werk-
overleg met Ramon Meesters, voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk.
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wijkbewoners
uit de eigen omgeving. Ook 
wordt het blad langer bewaard 
dan bijvoorbeeld ‘de krant’. 
Advertenties komen dus vaker en 
gedurende een langere periode bij 
de bewoners in beeld. Ook ‘hoog-
waardigheidsbekleders’, zoals 
Burgemeester en Wethouders, 
raadsleden en stadsdeeldirecteuren 
en hun managers, behoren tot de 
lezerskring.

• Adverteerders ondersteunen 
het wijkberaad financieel, wat 
belangrijk is, want zoals bekend 
bezuinigt de overheid op allerlei 
subsidies en moet óók ons wijk-
beraad op de kleintjes letten. Elke 
adverteerder wordt daarom een 
warm hart toegedragen.

Communicatie in Houtwijk
Via het Houtwijkblad, waarin 
adverteerders een belangrijke, 
ondersteunende rol spelen, wordt 
iedereen geïnformeerd over belang-
rijke wijkaangelegenheden, over de 
voortgang van allerlei zaken en over 
bereikte resultaten. Ook via onze 
website (www.wijkberaadhout-
wijk. nl) worden geïnteresseerden 
geïnformeerd maar dan meer over 
uiteenlopende actuelere wijkaange-
legenheden. Er is inmiddels even-
eens een aparte digitale nieuwsbrief 
waarop een gratis abonnement kan 
worden genomen. Ook zal er op 
korte termijn meer gebruik worden 
gemaakt van ‘social media’, zoals 
twitter en facebook, om nog korter 

en directer te kunnen communiceren 
met wijkgenoten. 

Advertentiemogelijkheden
Ziet u het Houtwijkblad zitten als 
hulpmiddel voor uw eigen com-
municatie-activiteiten of wilt u hier-
over meer te weten komen? Neem 
dan contact op met Beatrix Stigter, 
bestuurslid Wijkberaad Houtwijk. Zij 
heeft sinds anderhalf jaar de adverten-
tie-acquisitie in handen. “In de illu-
stratie hieronder hebben wij al enkele 
basismogelijkheden getoond en op 
onze website is er nog meer over te 
lezen”, vertelt Beatrix. “Ook is het, 
bijvoorbeeld, mogelijk om geheel op 
maat te adverteren tegen uiterst inte-
ressante tarieven. Ik kan u daarover in 
een persoonlijk gesprek alles vertel-
len. Ook kunnen wij u van dienst zijn 
als  u zelf  geen ervaring heeft met 
het opstellen en aanleveren van adver-
tenties!” Beatrix Stigter is telefonisch 
bereikbaar via 06-13393429 en per 
e-mail: beatrix.stigter@gmail.com.
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Sportieve prestaties
Het 1e zaterdagelftal kwam fantas-
tisch uit de startblokken, maar deed 
het de laatste weken wat minder 
waardoor nu een plaats in de midden-
moot van de competitie wordt inge-
nomen. Toch een knappe prestatie als 
je er rekening mee houdt dat het team 
afgelopen seizoen promoveerde van 
de 4e naar de 3e klasse. Het 2e zater-
dagelftal staat op dit moment trots 
aan kop in zijn competitie en maakt 
een goede kans op promotie. Het 
vlaggenschip van de zondagafdeling 
vindt zichzelf terug op de 9e plaats 
op de ranglijst en voldoet daarmee 
aan de sportieve verwachtingen. De 
A1 van sv Houtwijk doet het netjes 
met een 4e plaats in de competitie 
met zicht op een hogere klassering. 
Zie voor de laatste stand van zaken: 
http://www.svhoutwijk.nl.

Buurthuis van de Toekomst 
In het project ‘Buurthuis van de 
Toekomst’ werken sportclubs, scho-
len, culturele instellingen en andere 
organisaties in de wijk slim met 
elkaar samen. Zodat, bijvoorbeeld, 
sv Houtwijk meer wordt dan alleen 
een voetbalvereniging, maar ook 
een plek waar mensen samenkomen 
voor een praatje, voor een cursus 
of misschien voor huiswerkbegelei-
ding of kinderopvang. De gemeente 
werkt hier aan mee, onder meer 
door het verstrekken van subsidies 
voor aanpassingen aan het clubge-
bouw voor nieuwe functies. Ook is 
er meer ruimte voor andere sportac-
tiviteiten dan voetbal. Denk daarbij 
aan sporten voor ouderen (55+) 
waarvan er in Houtwijk toch vol-
doende wonen. Heeft u zelf ideeën? 
Laat het even weten, we staan altijd 
open voor nieuwe initiatieven die 
tot meer activiteit op onze velden 
of in ons clubhuis kunnen leiden. 
info@svhoutwijk.nl

Samenwerking met 
Kinderwerk Loosduinen 
Het Buurthuis van de Toekomst

heeft al concreet gestalte gekre-
gen door de samenwerking die sv 
Houtwijk is aangegaan met het 
jongerenwerk Loosduinen. Op de 
woensdagmiddag worden er activi-
teiten georganiseerd voor kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 12. Voorheen 
een activiteit van het gesloten 
Buurthuis De Tandem.
Onder de bezielende leiding van 
Anna Bugala worden dan spelle-
tjes gespeeld, tekeningen gemaakt, 
geknutseld, kan er tafelvoetbal en 
tafeltennis worden gespeeld en kan 
er op het veld ook echt worden 
gevoetbald. De activiteiten vinden 
plaats tussen 13.00 en 16.00 uur 
in het clubhuis van sv Houtwijk. 
Informatie? Mail naar anna.buga-
la@voorwelzijn.nl   

Schoonhouden Rijnveld
Sportpark
Het Buurthuis van de Toekomst 
maakt dat je als vereniging ook in 
contact komt met andere organisa-
ties die iets voor de gemeenschap 
willen betekenen. Mi Casa is hier 
een voorbeeld van. Het is een door-
stroomhuis op de Zichtenburglaan 
voor mensen met een combinatie 
van problemen. Onder deskundige 
begeleiding worden voor de bewo-
ners dagactiviteiten ontwikkeld. Met 
de projectleiding van Mi Casa is 
overeengekomen dat zij gaan zor-
gen voor het schoonhouden van het 
Rijnveld Sportpark. Zowel binnen 
de hekken als daarbuiten. Met name 
de parkeerplaatsen voor het clubge-
bouw zijn een verzamelplaats van 
vuil en vragen continu aandacht. 
De gemeente laat het daar afweten 
omdat onduidelijk is welke gemeen-
telijke afdeling daarvoor verant-
woordelijk is.

Sv Houtwijk is zeer blij met deze 
samenwerking die niet alleen de 
vereniging ten goed zal komen maar 
ook de wijk. Weer een mooi voor-
beeld van hoe we onze wijk samen 
leefbaarder kunnen maken.  

Vrijwilligers gezocht  
Een vereniging kan niet zonder 
vrijwilligers, ook sv Houtwijk niet. 
Gelukkig zijn er flink wat leden die 
de handen uit de mouwen steken om 
wat voor de club te doen. Maar er 
blijft altijd werk liggen en we zou-
den het ook fijn vinden als er meer 
wijkbewoners bij onze vereniging 
betrokken zouden raken door het 
verrichten van vrijwilligerswerk. 
Dat past ook prima bij de keus van 
het bestuur van sv Houtwijk om van 
de accommodatie een Buurthuis van 
de Toekomst te maken.
Wat zou u voor de club kunnen 
betekenen? Wij gaan u niet vragen 
om er naast uw al drukke bestaan 
nog een 2e baan bij te nemen. Een 
paar uurtjes per week of per maand 
zouden ons al geweldig helpen en u 
de voldoening geven om wat voor 
anderen te kunnen betekenen. En 
dat natuurlijk in een leuke en gezel-
lige omgeving midden in UW wijk! 
Denk daarbij aan het (mee)helpen 
organiseren van jeugdactiviteiten, 
administratieve ondersteuning, 
maar ook een paar uurtjes kantine-
dienst helpt ons geweldig. Bent u 
een keukenprins(es)? Ook daar is 
behoefte aan. Heel urgent zoeken 
wij iemand met boekhoudkundige 
kennis (geen penningmeester) die 
ons kan helpen met het boekhoud-
programma. Ook op het gebied van 
actief websitebeheer, redactionele 
zaken en pr zijn er leuke func-
ties. Kortom voor ieder wat wils. 
Interesse? Bel even met Ed Jacobs 
06–28644210 of mail naar info@
svhoutwijk.nl   

Ed Jacobs

Sport in Houtwijk 

Voetbalclub sv Houtwijk

Actualiteiten  
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Een wijkgedeelte onder de loep

‘Ik woon in Houtwijk-Zuid…’
Een deel van Houtwijk dat tot nu toe niet beschreven werd, is het 
buurtje dat omstreeks 1980 werd gebouwd  tegen de Margaretha van 
Hennebergweg aan. Je zou het Houtwijk-Zuid kunnen noemen. De 
straten daar zijn vernoemd naar mensen die iets voor Loosduinen 
betekend hebben in de laatste fase van het bestaan als zelfstandige 
gemeente.

Gezien de historie van 
Loosduinen is het niet verwon-

derlijk dat een aantal gefunctioneerd 
heeft in relatie tot het tuinbouw-
verleden. Anderen waren raadslid 
en/of wethouder in de periode die 
liep tot 1923 toen het tuindorp gean-
nexeerd werd door grote broer Den 
Haag. Sommigen oefenden meerdere 
functies gecombineerd uit. Voor 
wat betreft het aspect tuinbouw 
waren het niet alleen oprichters en 
bestuurders van de in 1899 gestichte 
‘Loosduinsche Groentenveiling’ 
maar ook de oprichters van een 
arbeidersbeweging die in 1902 onder 
de naam ‘Door eendracht saam ver-
bonden’ in het leven werd geroepen. 

Oorspronkelijk verkochten de 
tuinders hun  producten onders-

hands aan opkopers of in Den Haag 
op de Veenkade waar langs het 
water een druk bezochte handel 

werd bedreven. Op enig moment 
drong het begrip door dat ze op 
deze manier niet alleen met een 
oneigenlijke concurrentie te maken 
hadden, maar ook dat er geen opti-
male prijs bereikt kon worden.

In 1899 kwamen daarom zo’n 
62 tuinders in lokaal ‘De Vink’ 

(ter hoogte van de Beeklaan die 
toen de scheiding tussen Den Haag 
en Loosduinen vormde) in verga-
dering bijeen om een veilingver-
eniging op te richten. Het eerste 
bestuur bestond uit A.H.Duijvestijn 
(voorzitter), G.J.van Marrewijk 
(secretaris-penningmeester),
C.A.van Beveren, L.P.Duijvestijn, 
R.A.Flinterman, M.v.d.Gaag Lz, 
A.Kortekaas, A.van Spronsen 
Anthzn en J.Vletter Wz. U ziet hier 
al een paar bekende namen uit de 
wijk. Van de latere bestuursleden 
zijn J.D.de Kok en L.van Vuurde 
vernoemd.

Van de raadsleden waarvan de 
meesten het ook tot wethou-

der hadden gebracht , noem ik 
J.Bosman, J.J.Hegge, Q.A.Nederpel 
en A.Peters. Daarnaast werd 
gemeentesecretaris J.Boezer 
eveneens met een straatnaam ver-
eerd. Als we tenslotte A.Pakvis, 
A.v.d.Tang en B.Thoen vermel-
den als mede-oprichters van de 
‘Loosduinsche Tuinarbeidersbond’ 
hebben we Houtwijk-Zuid en haar 
naamgevers wel in beeld gebracht. 
Overigens zijn er maar weinig 
beschrijvingen te vinden die een uit-
gebreider licht werpen op het leven 
van de verschillende personen zodat 
ik ze allen maar in één cluster heb 
genoemd.

Wie iets meer wil weten over 
hun functioneren en niet-func-

tioneren in relatie tot de ontwikke-
lingen op en rondom de veilingen of 
welke rol ze gespeeld hebben in de 
gemeenteraad, kan ik verwijzen naar 
de boeken die Piet Brak over zijn 
Loosduinen heeft geschreven.

Dries Weber

Houtwijk: straten, lanen en pleinen

De Margaretha van Hennebergweg ge-
zien vanaf de loopbrug in Kraayenstein
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Die beesten hadden dat gauw door, 
maar de ellende was dat er dan een 
stel op mijn  wagen zat te wachten 
en die helemaal onderscheten. Na 
een paar dagen ben ik naar boven 
gegaan en heb haar vriendelijk 
gevraagd te kappen. Je had haar 
moeten horen. Ik was een dieren-
beul, een vent zonder hart en ga zo 
maar door. Haar vent was thuis en 
die hoorde dat kreng te keer gaan en 
voor ik het wist had ik een puist op 
mijn kanis van hem te pakken. Nou 
ja, hij was aan een goed adres. Het 
is dat zijn vrouw op mijn rug sprong 
anders was-ie bij de spoedopname 
beland. We hebben het wel uitge-
sproken en ze gooit het brood nu 

Lange Jan zat op zijn vertrouwde 
plek bij het raam en was al 

vroeg met de gele spa begonnen. 
Gerard, een afgekeurde gemeen-
teambtenaar die beunhazend zijn 
drinkgeld bij elkaar scharrelde, 
schoof aan het tafeltje bij: “Wat 
kijk jij sacherijnig en wat is er met 
je oog ? Een opdoffer gehad van je 
duiven? Is er een verkeerd geland ?”
Lange Jan haalde zijn schouders op 
en mompelde: “Ik heb liggen mat-
ten met m’n bovenbuurman. Ach, ik 
heb niks tegen hem maar het is dat 
gekke wijf van hem. Die had het in 
haar lijpe hoofd gehaald dat ze de 
meeuwen moest bijvoeren. Dus elke 
dag een lading brood voor de deur. 

ergens anders. Maar ik zit wel mooi 
voor joker met dat oog.”
Lange Jan had nog even de belang-
stelling van de andere klanten maar 
echt indruk maakte zijn verhaal niet. 
De jongens hadden daarvoor zelf 
genoeg meegemaakt.
Bram vulde de stilte: “Weten jullie 
dat Rooie Krijn in het Westeinde 
ligt ?”
Uit de hoek klonk gematigd geïnte-
resseerd: “Wat hettie ? “
“Hij is op Madestein bij het schaat-
sen door een stel gasten onderuit 
gereden en nou heeft-ie een gebro-
ken heup. Maar ja, wat doet een 
vent van over de zeventig nog op 
schaatsen.”
Lange Jan reageerde: “Die ouwe 
van mij was over de tachtig en 
stond  nog op zijn ijzers. Dus wat 
is oud. Uiteindelijk is-ie verzopen 
in Madestein toen-ie daar zat te vis-
sen”
Gerard haalde zijn schouders op: 
“Ja, bezopen.”
Er viel een dodelijke stilte en Bram 
stond al in de startblokken om een 
uitslaande brand te blussen. Lange 
Jan keek even om zich heen en zag 
de blikken op zich gericht: “Ach, 
misschien is het wel een mooie 
dood. Je bent dan goed verdoofd.”
Er zweefde een ongeruste zucht 
door de zaak en Bella die als een 
pleegmoeder voor de vaste jongens 
door het leven ging, schudde haar 
hoofd: “Gerard, je moet op je woor-
den letten. Je zou het ook niet leuk 
gevonden hebben als ze het zo over 
jouw vader hadden.”
Lange Jan zat echter voor zich uit te 
staren: “Ik had die ouwe toch nog 
graag bij me gehad. Hij mocht dan 
een neut lusten, je kon wel met hem 
lachen. Het was alleen jammer dat-
ie een schurft had aan m’n duiven. 
Hij heeft een keer mijn til open 
gezet en de hele boel weg laten vlie-
gen. Hij had toen ook een neut op. 
We hebben elkaar bijna een jaar niet 
meer aangekeken. Zonde van de tijd 
geweest.”
Hij wachtte even: “Bram geef hier 
eens een rondje. Op mijn vader en 
doe mij er maar een broodje bal 
bij.”

Dries Weber

Lente 2012

Koffiehuis Bram (6)

‘Lonken naar het voorjaar…’
De kalender had nog geen afscheid kunnen nemen van de winter, maar 
lonkte wel enigszins naar het voorjaar. De Elfstedentocht behoorde niet 
meer tot de dagelijkse discussie in het koffiehuis en Bram was blij dat de 
straten rondom zijn nering ontdaan waren van sneeuw en andere onwel-
kome natuurverschijnselen. De oudere klanten hadden de weg weer 
gevonden en de zaak was geleidelijk ouderwets drukker geworden.
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Iedereen kan de burenhulpcentrale 

inschakelen voor kleine en kort-
durende hulpvragen.
Bijvoorbeeld als u een keer:
• Zelf geen boodschappen kan doen 
• De hond niet kan uitlaten
• Een kleine klusje in huis of tuin 

heeft
• Ergens naar toe moet en vervoer 

nodig heeft
• Behoefte heeft aan gezelligheid
• Voor een uurtje een oppas zoekt.

Hoe werkt het?
Eigenlijk heel simpel.  U belt het 
lokale telefoonnummer van de 
Burenhulpcentrale 070 2629999
en vertelt de medewerker welke 
(buren)hulp u nodig heeft.  De 
medewerker zoekt via de computer 
mensen die zich hebben opgegeven 
als deelnemer. Buiten kantooruren 
krijgt u een bandje te horen met een 
keuzemenu voor dringende vragen 
zoals boodschappen doen of de 

hond uitlaten. De computer zoekt 
dan zelf iemand uit uw buurt die dat 
voor u wil doen.

Lidmaatschap nodig?
Nee. Iedereen uit de wijk 
Loosduinen kan bellen. Als u voor 
de eerste keer belt met een vraag en 
u heeft zich niet eerder aangemeld, 
krijgt u een medewerker aan de 
telefoon. Die voert uw gegevens in. 
Wie wel eens iets voor een ander 
in de buurt wil doen, moet zich wel 
vooraf opgeven. 

Computerkennis nodig?
Nee,  bij de Burenhulpcentrale hoeft 
u alleen maar een telefoonnummer 
te bellen. Op kantooruren krijgt u 
een medewerker aan de telefoon. 
Buiten kantooruren kunt u voor 
dringende zaken als boodschappen 
doen of de hond uitlaten een keuze 
intoetsen.  Als u dan aan de lijn 
blijft zoekt de computer iemand in 

Spotlight op…

Burenhulpcentrale Loosduinen 
De Burenhulpcentrale is een eigentijdse manier om 
mensen in de wijk Loosduinen met elkaar in contact 
te brengen als er iets nodig is. De Burenhulpcentrale 
werkt al in verschillende wijken in Den Haag, maar 

ook in andere steden in Nederland. Het idee wordt gesteund door 
wethouder Karsten Klein. Het streven is om te komen tot 23 centrales 
verspreid over Den haag. Vanaf maart 2012 is de Loosduinse versie  
operationeel.

Netwerkers gezocht…
De Burenhulpcentrale is op 
zoek naar gedreven en verant-
woordelijke netwerkers, zoge-
naamde kernvrijwilligers die de 
Burenhulpcentrale in zijn of haar 
eigen wijk willen introduceren. 
Iemand die zelf en/of met hulp van 
anderen, mensen of sleutelfiguren 
uit de buurt uitnodigt en het con-
cept presenteert. Of laat presen-
teren door de coördinator van de 
Burenhulpcentrale.

Ben je:
• Enthousiast en gedreven 
• Zelfstandig en communicatief 

sterk
• Sociaal betrokken met je mede-

mens
• Ondernemend / iemand die van 

aanpakken weet 
• Een echte teamspeler 
• Een netwerker / iemand die kan 

en wil delen 
• Praktische doener 
Meld je dan aan om plaats te 
nemen in een Kerngroep voor 
een Burenhulpcentrale bij jou in 
de buurt.  Neem contact op met 
coördinator Burenhulpcentrale 
Loosduinen Andrea Cornets de 
Groot, tel 06 1410 3141 
e-mail: a.cornetsdegroot@voor-
welzijn.nl. U kunt ook contact 
opnemen voor meer informatie 
en/of aanmelden bij i-shop De 
Henneberg, Tramstraat 15 tel: 070 
397 60 01 of I-shop Bokkefort, 
Dr. H.E. van Gelderlaan 260, 
tel: 070 397 73 48.

de buurt.  Als die gevonden is krijgt 
u die direct aan de telefoon.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
Burenhulpcentrale Loosduinen 
kunt u contact opnemen  met de 
medewerkers van de i-shop De 
Henneberg, Tramstraat 15 tel  070 
397 60 01 of i-shop Houtwijk, H.E. 
van Gelderlaan 260 tel 070 397 72 
48 of met Andrea Cornets de Groot, 
coördinator Burenhulpcentrale 
in de Henneberg  e-mail:
a.cornetsdegroot@voorwelzijn.nl   
tel: 06 1410 3141
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Stand van zaken: “Wij hebben 

een (druk bezochte) kennisma-
kingsdag gehouden voor de wijk en 
hebben op dit moment al 150 dona-
teurs, vele vrijwilligers en toezeg-
gingen voor (financiële) boerderij-
dieradopties. Er worden momenteel 
gesprekken gevoerd met: alle omlig-
gende scholen voor het verkrijgen 
van intentieverklaringen voor lessen 

natuureducatie, met alle omlig-
gende winkeliers/winkelcentra en 
bedrijven voor het verkrijgen van 
financiële steun, met alle wonings-
tichtingen, met de ANWB en de  
Stichting Mooi. De Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) heeft Arcadis opdracht 
gegeven voor het schrijven van ons 
ondernemingsplan.

Samenwerking
Er zijn plannen voor samenwer-
king met scoutinggroep Pepe , 
Omnigroen en asinotherapie.
Er zijn ook goede contacten met 
Michel Rogier (CDA), Joris 
Weismuller (HSP) en Gerard 
Verspui (PvdA). Bovendien staat 
het  Wijkberaad Houtwijk vierkant 
achter onze plannen!”, benadrukt 
Jolanda. “ 
Ook moeten wij de Raad van 
Bestuur van het HAGA ziekenhuis 
overtuigen van het belang van het 
behoud van deze stadsboerderij voor 
het HAGA ziekenhuis en benadruk-
ken dat deze stadsboerderij en het 
omliggende park een belangrijke 
positie invloed heeft zijn op het 
welzijn van patienten, personeel 
en bezoekers en in de toekomst de 
bewoners van de Zorgboulevard.”  

Belangrijke partner
“Het HAGA ziekenhuis is voor ons 
een hele belangrijke partner in het 
behoud van deze stadsboerderij, 
maar andersom kan het HAGA zie-
kenhuis zich gaan onderscheiden 
met niet alleen de beste zorg maar 
met in haar achtertuin een mooie 
groene omgeving waar mens en dier 
elkaar treffen!”, aldus Jolanda. 
Zie ook www.nijkamphoeve-moet-
blijven.nl/a

Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Behoud stadsboerderij centraal…
Vanuit de politiek is duidelijk aangegeven dat de voorkeur bij overna-
me van de stadsboerderij duidelijk uitgaat naar een groep vrijwilligers 
cq. wijkbewoners. “Wij als stichting Vrienden van de Nijkamphoeve 
passen (als wij de financiering voor 5 jaar rond krijgen) precies in het 
plaatje wat de gemeente voor ogen heeft: Een naadloos aansluitende 
overdracht met het behoud van het huidige karakter en huidige publie-
ke vrije toegangelijkheid. De nu aanwezige dieren hoeven dan niet ver-
huisd te worden.”, meldt secretaris Jolanda Smit-Ligthart.

Korte berichten
Fietsen voor kankeronderzoek 
Drie Houtwijkers, Marcel Dullaart 
(webmaster Houtwijksite), zijn vrouw 
Patty en hun zoon Rick, gaan in juni 
in Frankrijk meerdere malen de Alpe 

d’Huez beklimmen. Om geld bij-
een te fietsen voor onderzoek naar 
kanker. “Eigenlijk staat ons leven 
steeds meer in het teken van Alpe 
d’HuZes. Minimaal drie keer in de 
week trainen, maar ook met allerlei 
acties om sponsorgeld bijeen te bren-
gen”, meldt Marcel.” Zoals in januari 
het inzamelen van lege statiegeldflessen 
door de Montessorischool Houtwijk. 
Ook Stadsboerderij de Nijkamphoeve 
hield zo’n actie. Verder organiseerde 
Haag Atletiek in februari een sponsor-
loop waaraan meer dan honderd atleten 
deelnamen. En op 21 april 2012 stelt 
het Hofstad Lyceum de ‘Octogoon’ 
beschikbaar voor een ‘Benen-Fiets
Feest’. Met onder meer Band-iT en 

dj Dick!” Zie ook hun website: www.
team4better.nl.

Hans Oostrum Fotografie 
zoekt Creatieven!
Hans Oostrum Fotografie wil meer 
samenwerken met creatieven. Nu de 
verbouwing van hun fotostudio in de 
Q.A. Nederpelstraat is afgerond, zoe-
ken zij ‘kruisbestuiving’ met vormge-
vers, webdesigers en tekstschrijvers. 
Geinteresseerden kunnen een modern 
kantoor van ~21m2. huren + een geza-
menlijke ruimte van ~26 m2 met pan-
try, sanitair en zitgedeelte. Meer infor-
matie:  bel 070-3464620 of  e-mail  via 
info@hansoostrumfotografie.nl.
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Social media
Het Wijkberaad Houtwijk heeft nu ook zijn eigen 
Facebookpagina ‘Houtwijk info’.  Deze pagina heeft als doel 
om Houtwijkers te informeren over dagelijkse gebeurtenissen 
in de wijk. Er is veel interactie, want iedereen kan reageren 
op berichten en op de antwoorden daarop. Sinds kort zijn ook 
onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van den Driest ‘social 
media’-minded: zij zijn namelijk te volgen via twitter 
@WijkagHoutwijk.

Agenda
18.04.2012 Algemene Ledenvergadering Wijkberaad 

Houtwijk

19.04.2012 Lancering project ‘Houtwijkse straatvertegen-
woordiging’

02.06.2012 Braderie winkelcentrum Houtwijk (kraampjes en 
kinderactiviteiten)

17.06.2012 Einddatum tentoonstelling Kraayenstein, 
Loosduins museum 

20.06.2012 Midsummer BBQ Wijkberaad Houtwijk

08.09.2012 Braderie winkelcentrum Houtwijk (kraampjes, 
antiek en curiosa)

Korte berichten
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Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009, 
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor: 
maandag 09.00-11.30 uur 
dinsdag 12.30-14.30 uur
donderdag 12.30-14.30 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana van Hes, penning-
meester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900
Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920 
(H. Bovenlander)
Contactpunt Stadsbeheer 
en Handhavingsteam:
Telefoon: 14 070 
Informatie: www.mijnwijk-
veilig.nu

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@dsb.den-
haag.nl
Storingen Openbare 
Verlichting:
Telefoon: 14 070 (24 uur 
per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 2000
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

Politie 
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (08.00 tot 
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-8844

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken 
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur. 

Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openings-
tijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944

Dokterstelefoon:
Telefoon: 070-346 9669
Gezondheidscentrum:
Telefoon: 070-397 1101,
Receptenlijn:
Telefoon: 070-397 2162
Spoed:
Telefoon: 070-397 1634,
Tandarts (spoed): 
Telefoon: 070-311 0305
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg 
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 7054
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt 
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001
Meldpunt Sociale 
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en 
Joannemie van Dijk
De Henneberg, telefoon; 
070-397 6001

Ouderenadviseur:
Evelien Peper
Telefoon: 070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw 
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer 
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701
Mantelzorgconsulente:
Linda Edelenbos - telefoon: 
070-397 6001: 
Maandag 09.00-16.00 uur.
De Henneberg, Tramstraat 15
Sociaal Raadsman: 
Telefoon: 070-353 7900
De Henneberg: 
Telefoon: 070-397 6001
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-360 1465
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 1010
Den Haag Op Maat: 
Telefoon: 070-353 7500
I-Shop Houtwijk: 
Telefoon: 070-397 7248

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

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

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Telefoon: 0174-631748

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het volgen-
de nummer: 4 juni 2012. Teksten 
en artikelen, illustraties (digitale 
foto’s, minimaal 300 dpi, en teke-
ningen) bij voorkeur per e-mail:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.
nl. Papieren kopij naar postadres 
wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

Het Houtwijkblad wordt in een 
oplage van 6.500 exemplaren 
huis-aan-huis verspreid. 
Interesse in het plaatsen van een 
advertentie? Neem dan contact op 
met Beatrix Stigter Telefoon: 
06-13393429 e-mail:
beatrix.stigter@gmail.com



uw droomhuis
binnen handbereik

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag  -  Telefoon: (070) 368 94 96
Fax: (070) 325 40 70  -  Internet: www.belderbos.nl  -  E-mail: info@belderbos.nl
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