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onderdeel van de St. Haagse Gezondheidscentra

Zorg is meer dan medicijnen
Toon Dupuisstraat 4, 2552 SB Den Haag
telefoon 070 - 3972746
Open op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

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 nu
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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 ervarin-
gen over of in de wijk opgedaan. De stukjes moeten wel een relatie hebben met Houtwijk, vanuit of  over de mensen 
die er wonen. Foto’s (duidelijke) zijn ook heel welkom. De kopij uitgetypt of in leesbaar handschrift 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”.
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      Van de voorzitter 
 P. Wijsman

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Wijkbewoners,
Wat een aanhef, maar het is wel de 
bedoeling om u allen aan te spreken. 
Zoals u misschien weet, is het krijgen 
van vrijwilligers om bijv. in een bestuur 
zitting te nemen erg moeilijk. Dit bete-
kent, dat het bijna onmogelijk voor uw 
bestuur is geworden om de hele wijk, 
een kleine 15.000 mensen groot, te 
helpen en te ondersteuning met de wijk-
problemen.

Daarom doen wij een verzoek op u 
om mee te denken om dit probleem op 
te lossen. Wij als bestuur hebben het 
idee om veel meer in projecten te gaan 
werken en bepaalde problemen in buur-
tjes en straten te beschouwen als een 
project.
Het voordeel hiervan is dat het concre-
ter kan worden en een eindig project is. 
Dit betekent voor u dat als u deelneemt, 
dit vaak voor een korte periode is en 
heel duidelijk terug slaat op uw buurtje 
of straat.
Natuurlijk hebben wij u hierbij nog 
steeds nodig en we hopen ook dat 
u zich voor dit soort projecten wilt  
inzetten.

Vaak zijn het projecten, die met vei-
ligheid, verkeerszaken of overlast te 
maken hebben en daarom zal de wijk-
agent hierbij ook een grote rol kun-
nen/willen spelen als ondersteuner. Het 
voordeel hierbij is, dat we meteen de 
officiële kaders erbij betrekken!
Ik doe dus een oproep aan U, dat als we 
een project hebben, we dit graag naar 
de buurt terug willen brengen met uw 
medewerking op de ‘werkvloer’.

Hoe komt u aan de informatie en hoe 
weet u, dat er bepaalde projecten gaan-
de zijn?
We zullen u natuurlijk middels ons 
beroemde wijkblad zoveel mogelijk 
informeren, maar aangezien dit maar 
4x per jaar verschijnt, zullen we steeds 
meer gebruik gaan maken van onze 
website.
We gaan de website upgraden of ‘pim-
pen’, zoals dat in moderne termen 
genoemd wordt. Hierbij hebben we ook 
uw ideeën nodig en natuurlijk kunt u 
ons een mailtje sturen met uw op- en 
aanmerkingen, met uw suggesties.

We gaan vaker een korte enquête hou-
den, zodat u ook op die manier kunt 
aangeven hoe u over bepaalde zaken 
denkt en wat u precies wilt.

Uw mening is van belang en telt 
zeker; alleen moet u deze wel geven 
middels de geëigende middelen! 

Wat is er nog meer aan de gang tijdens 
dit zomernummer. 
Velen van u zijn al op vakantie, gaan 
op vakantie of zullen binnen kort gaan 
en daarom is het belangrijk, dat u 
extra alert bent om zaken, waarvan u 
denkt:”Dit klopt niet”!
Bel gerust het algemene politienummer 
en doe een melding; als u anoniem wilt 
blijven, kunt u het nummer dat daarvoor 
is, gebruiken en anders maakt u gewoon 
gebruik van het alarmnummer!!!!
Houd uw zaakjes op orde en laat niet 
duidelijk blijken, dat u er niet bent. 
Sein evt. de wijkagent in, dat u vertrekt 
en hij kan een extra oogje in het zeil 
houden. Belangrijk is ook om elkaar als 
buren hierbij te steunen; kortom.......
Ziet u iets ongewoons, vreemd of nog 
vreemder dan.....onderneem actie.......
Voorkomen is beter dan genezen en van 
vakantie terugkomen en zien dat het 
huis ‘leeg’ is.

Kort ander nieuws:
We zijn nog steeds bezig met de 
zendmast en we hebben dit naar een 
ander niveau getild. Het ligt nu bij 
het Europese hof en we proberen daar 
verder ons gelijk te halen. Dit zal een 
lange weg worden; eentje voor de lange 
adem, maar we geven niet op.
Financieel betekent dit het nodige voor 
uw wijkberaad en daarom vragen wij 
ook uw steun, ook uw financiële steun. 
Hoe en wat kunt u nader opvragen bij 
ons secretariaat.

We hebben weer een lid van het LOC, 
de Loosduinse Ouderen Commissie, 
in ons midden mogen begroeten en dit 
is erg belangrijk voor het wijkberaad. 
Op die manier hebben we een link met 
‘ouderen-zaken’!

De aanpalende zaken: 
De totale ontwikkeling van het HAGA 
project ligt een beetje op zijn gat. Er 
zijn allerlei deel ontwikkelingen. Het 
Sophia-revalidatie ziekenhuis komt in 
ieder geval niet naar het HAGA terrein.
Daarnaast gaat men wel verder met de 
ontwikkeling ter verkrijging van aard-
warmte, die een deel van zuidwest Den 
Haag moet gaan verwarmen.
De Gamma aan de Oude Haagweg 
en het hele terrein van Giezeman en 

daarachter zou ontwikkeld worden tot 
een groot woongebied. Dit is wederom 
terug verwezen naar de tekentafel en 
het is zelfs mogelijk, dat hier nog meer 
vertraging bij wordt opgelopen, omdat 
Gamma mogelijk niet weg wil!
De dak-en thuislozenopvang voor het 
ZKD gebied, de voorbereidingen hier-
voor, gaan in gestaag tempo verder.
Het ZKD gebied heeft een miljoenen 
impuls van de gemeente ontvangen om 
dit gebied te gaan opknappen. Veel zal 
worden besteed aan de infrastructuur: 
verbetering wegennet, groen voorzie-
ningen en het opknappen middels schil-
derwerk etc. 
Daarnaast probeert men het ZKD 
gebied wederom aantrekkelijk te 
maken, zodat nieuwe bedrijven dit ter-
rein kiezen als hun werkterrein.
Het ‘kamp” aan de Escamplaan heeft 
in het nieuws gestaan, doordat in de 
‘trekkerskrant’ gevraagd werd om met 
caravan naar dit terrein te komen om 
de overgebleven bewoners moreel te 
steunen in hun strijd tegen definitieve 
uitzetting. De zaak ligt nog steeds bij 
de rechter en eerdaags wordt een defini-
tieve uitspraak verwacht.

Zo ziet u; er gebeurt van alles in onze 
wijk en daarom is het ook zo belang-
rijk, dat U als wijkbewoners hierbij 
betrokken blijft.
We hebben uw hulp nodig en misschien 
is het een goede tijd om dit te beslissen, 
wanneer u uitgerust teruggekomen van 
vakantie bedenkt:”Wat kan ik voor 
mijn straat, buurtje of wijk beteke-
nen en laat ik iets gaan doen”!

Namens mijn bestuur wens ik u een 
prettige vakantie en een behouden 
terugvaart

Met groet
P.Wijsman

Voorzitter Houtwijk.

Geen
HOUTWIJKBLAD 

ontvangen? 

Bel voor nabezorging 

0174-631748
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Mag ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Beatrix Stigter en sinds de laatste ledenvergadering 

maak ik deel uit van het bestuur van wijkberaad Houtwijk.

Sinds 2002 woon ik in Houtwijk. Ik kwam daar min of meer toe-

vallig terecht omdat ik hier vrij snel een flat kon huren. Inmiddels 

heb ik die flat gekocht en ben ik gehecht geraakt aan de wijk.  Mijn 

twee kinderen wonen al niet meer thuis, ik deel mijn flat met een 

hond en met drie katten. 
Dankzij mijn hond wandel ik veel rond in de wijk. Wat mij erg 

bevalt is het vele groen in de wijk. Overal bomen en watertjes.  En 

ik ben heel blij met het kleinschalige winkelcentrum in de wijk. 

Lekker knus en toch alles bij de hand. Ik doe daar vaak mijn bood-

schappen, ook bij de kleine winkeltjes omdat die juist het winkel-

centrum zo gezellig maken.

De zendmast vind ik minder geslaagd. Natuurlijk heb ik ook 

gewoon draadloos internet en een mobieltje. Maar sinds ik in het 

bestuur van het wijkberaad zit ben ik me eens gaan verdiepen in 

stralingsgevaar en alles wat daar mee samen hangt. Zo langzamer-

hand wordt daar steeds meer over bekend en wordt steeds duide-

lijker dat de gevaren behoorlijk groot zijn. Dus van mij mag die 

zendmast wel weg.
Werken doe ik ook. Ik werk bij de gemeente, bij de Dienst 

Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.  Veel jaren gaf 

ik leiding aan bijstandsconsulenten. Tegenwoordig zit ik bij de 

Werkenafdelingen. Ik werk nu bij Mama Mia, een voorziening 

waarbij we moeders met kinderen leren om opvoeding en zorg te 

combineren met een traject richting scholing en werk. 

Wat valt er verder nog te vertellen, mijn politieke kleur is links.

En als u nu nog meer van mij wilt weten komt u dan vooral naar 

de ledenvergadering dan kunt u mij nog beter leren kennen. U 

begrijpt, sinds ik zelf in het bestuur zit vind ik het heel belangrijk 

dat alle bewoners naar de ledenvergaderingen komen. Het is ten-

slotte onze wijk en we moet er met zijn allen voor zorgen dat het 

een mooie wijk blijft.

Nieuw? 
Niet nieuw in Houtwijk, wel in het wijkberaad. In Houtwijk woon ik, Rini van Rooij, al sinds 1982. In de wijk waar ik daarvoor woonde was ik onder andere actief in het wijkberaad. In Houtwijk had ik daar destijds geen tijd meer voor.  Enige tijd na mijn pensionering werd ik, in 2006, lid van de Loosduinse Ouderen Commissie (LOC). Deze commissie komt op verschillende manieren op voor de belangen van ouderen in Loosduinen. Zij werkt nauw samen met de ouderenconsulenten van de stichting Vóór. De leden van de LOC komen onder andere uit de verschillende wijken van Loosduinen, de meeste als vertegenwoor-diger van de wijkberaden, sommige, net als ik, op persoonlijke titel. Toen de vertegenwoordiger van het wijkberaad Houtwijk zijn werk-zaamheden enige tijd geleden stopte, ging de LOC graag in op mijn suggestie dat ik het wijkberaad zou benaderen met de vraag of ik het contact tussen LOC en wijkberaad zou kunnen verzorgen. Het wijkberaad bleek daar geen bezwaar tegen te hebben. En zo ben ik dus, als oudere, nieuw in het wijkberaad. Vanzelfsprekend gaat mijn interesse niet alleen uit naar alles wat ouderen betreft, maar het meeste gewicht zal daar uiteraard wel op liggen. 

Rini van Rooij

Jongsleden werd mij gevraagd om zitting 
te nemen in het algemeen bestuur van het 
Wijkberaad Houtwijk en rees de vraag bij 
enkelen om mijzelf voor te stellen. Nu leek 
het Wijkblad mij een goed instrument en 
medium voor dit doel.
Welnu, mijn naam is Yvonne de Zwart, 49 
jaar jong en sedert bijna 20 jaar woonachtig 
in Houtwijk.
Met veel plezier heb ik tot op heden nabij 
het Florence Nightingale park gewoond en 
in deze omgeving mijn, inmiddels volwas-
sen, zonen grootgebracht. Nu Sara, op een 
haar na, voor de deur staat heb ik wat meer 
tijd om mij in te zetten voor eigen woon- en 
leefomgeving.
Het zittende team lijkt mij heel enthousiast, 
ervaren en betrokken bij de Wijk. Met name 
deze direct opvallende aspecten en de lange 
duur van de bestuurssamenstelling heeft mij 
niet lang laten twijfelen om van deze groep 
deel uit te willen maken. Ja, en natuurlijk is 
ook het gastvrije ontvangst door de dames 
van de administratieve ondersteuning, Loes 
en Debby, debet geweest aan mijn besluit.
Sinds 30 jaar ben ik gemeenteambtenaar. 
Geen “stoffige”ambtenaar, maar ik heb 
wel via verschillende functies bij de Dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsproj
ecten te Den Haag, wijkervaring kunnen 
opdoen in verschillende gebieden. Sommige 
ervaringen waren ook heel ‘bijzonder’ te 
noemen, maar ik had ze werkelijk geen van 
allen willen missen. De laatste jaren heb 
ik mij, ja…… alweer als ambtenaar, met 
beleidsadvies bezig gehouden voor B&W 
in de stadsregio van Rotterdam. Vanuit het 
beleidsonderdeel Jeugd en Gezin heb ik 
regelmatig te maken met de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ontwikkeling) en is het 
deelnemen van wijkbijeenkomsten mij dan 
ook niet geheel vreemd.
Ik hoop de komende tijd een effectieve 
bijdrage te kunnen leveren aan het wijk-
bestuur. Zo niet, dan zult u mij geruisloos 
via de achterdeur weer zien verdwijnen, 
maar aan mijn enthousiasme en inzet zal het 
zeker niet liggen.
Ik hoop werkelijk dat de wijkbijeenkom-
sten nog vaker en nog meer bezocht zullen 
worden. Immers wonen wij in dezelfde 
wijk en is een goede participatie van ons 
allen onontbeerlijk voor het hebben van een 
wijk met daadkracht en het ontplooien van 
initiatieven. Samen leven en samen wonen 
doen wijk met elkander en zijn we hier ook 
samen verantwoordelijk voor. Het bestuur 
kan dit niet zonder U.
Met een vriendelijk groet en heel, heel 
graag tot de eerstvolgende bijeenkomst.

Yvonne de Zwart.
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BELANGRIJKE MEDEDELING.
De volgende najaarsvergadering zal worden gehouden op 15 oktober 2009 om 20.00 uur

Lijn 2 
Er is een ‘voorzichtig’plan om tramlijn 2 mogelijk aan het einde van 2010 of aan het begin van 2011 te laten rijden als 
Randstadsrail. Dit betekent dat er nogal wat werkzaamheden zullen moeten worden verricht zowel aan de perrons als aan de 
elektriciteitsmasten. Over eventuele wijzigingen in halteplaatsen is ons nog niets bekend. We wachten af tot nadere defini-
tieve berichtgevingen.

Wilt u ook ongewenste graffiti of posters van uw pand laten verwijderen door de gemeente Den Haag? Dat kan snel en goed-
koop via de graffiti-schoonmaakregeling voor pandeigenaren en huurders van particulier eigendom. In ruil voor een kleine 
bijdrage laat de gemeente uw huis onbeperkt en zonder meerkosten schoonmaken door een gecertificeerd schoonmaakbedrijf.
Haagse huiseigenaren kunnen ook collectief meedoen aan de graffiti-schoonmaakregeling. Door zich te verenigen en zich col-
lectief aan te melden. De winkeliersvereniging of buurtvereniging sluit dan met de gemeente Den Haag een voordelige over-
eenkomst op maat.
Interesse gewekt. Neem voor meer informatie contact op met Meldpunt Graffiti. Bel 070-3534605 of mail naar 
meldpuntfraffiti@bsd.denhaag.nl. Meer informatie vindt u ook op www.denhaag.nl/graffiti.

Kijkduin
Zoals u misschien al hebt gelezen en de gemeentelijke berichtgevingen hebt gevolgd, gaat er heel wat gebeuren in Kijkduin. 
Men was van mening dat Kijkduin zo langzamerhand zijn aantrekkingskracht begon te verliezen en teloorgang wil men voor-
komen. Het plan tot vernieuwing moet leiden tot een stijlvolle familiebadplaats met meer recreatieve voorzieningen, meer 
woningen en een groot aaneengesloten groengebied. De wandel- en fietspaden zullen worden opgeknapt en uitgebreid en par-
keermogelijkheden komen ondergronds. De verwachting is dat het Masterplan Kijkduin in oktober 2009 zal worden bespro-
ken in de gemeenteraad. Omdat de veranderingen en uitbreiding van Kijkduin met grote waarschijnlijkheid effect zal uitoefe-
nen op drukte en parkeermogelijkheden in Loosduinen/Houtwijk, zal het Wijkberaad er aandacht aan blijven besteden.

Van  Wijkpreventie Houtwijk ontvingen wij het volgende bericht.

In de afgelopen 5 jaar heeft Wijkpreventie Houtwijk zich ingezet voor een veilige en leefbare woonomgeving.
Er is in deze jaren veel werk verzet.
Houtwijk bezit twee wijkparken Bokkefort en het Kleine Hout, deze worden van elkaar gescheiden door de Houtwijklaan. 
Zeker voor deze parken heeft wijkpreventie Houtwijk zich ingezet en veel resultaat bereikt.
Denk aan de Playgrounds in beide parken, speelvoorzieningen voor de kleineren enz.
Toch mankeerde het nog aan een skatebaan in het Kleine Hout. Een elfjarige jongen maakt daar Hans de Bruin (coördinator 
Wijkpreventie Houtwijk) op attent. Deze jongeman vond de voorziening in Bokkefort voor het noordelijke deel van Houtwijk 
echter een gevaarlijke onderneming voor jonge kinderen. Ze moeten dan toch de zeer drukke Houtwijklaan oversteken.
Het was dan ook een enorme verrassing toen bleek dat de jongen al 120 handtekeningen had verzameld om het verzoek tot 
het plaatsen van een skatebaan  kracht bij te zetten. 
Het wijkpreventieteam heeft zich evenals het Wijkberaad Houtwijk dan ook vierkant achter dit verzoek gezet en aandacht 
gevraagd bij het Stadsdeelkantoor voor deze voorziening.

De jongen  Tim Caprino  verdient dan ook niets dan lof.
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Een wijkbewoner heeft de oproep van 
de redactie om ook eens iets in het wijk-
blad te publiceren, beantwoordt met het 
volgende artikel. (een samenvatting).

De inhoud van uw blad wordt altijd met 
interesse gelezen. Er staan leuke ver-
halen in, maar wonende aan de Lippe 
Biesterfeldweg heb ik niet veel aan dit 
blad.
De bewoner vindt dat alle artikelen toe-
gespitst zijn op Houtwijk Centrum.
Hij heeft dan ook het gevoel dat de wijk 
ten zuiden vanaf de Burg. Hovylaan 
beter bij Loosduinen Centrum hoort en 
is georiënteerd dan aan Houtwijk.
1. 90% van de bewoners in dit stukje 
wijk koopt in Loosduinen Centrum, 
helemaal nu er een Albert Hein is 
gevestigd.
2. Waarom wordt de Loosduinse apo-
theek aan de Loosduinse Hoofdstraat 
en de apotheek Korenaer niet genoemd 
onder de belangrijke adressen.
3. Wie kent wijkagent M. Taal. Hij niet. 
Zou hij langs de Lippe Biesterfeldweg 
en de Ru Parrestraat de wijk in lopen, 
dan had hij moeten zien dat de auto’s 
regelmatig bij de tramhalte Loosduinse 

DEBAT HOUTWIJK
Hoofdstraat op de parkeerplaats bij de 
geel geblokte stoeprand geparkeerd 
worden.
4. Wat betreft de daklozenopvang. 
Uitgaande dat een ieder het best vindt 
zolang het maar niet bij hem in de buurt 
is. Laten we blij zijn dat het daar is. 
Alleen de controle op ongeregeldheden 
zal door bewoners en toezicht van over-
heden moeten geschieden.
5. Opruimplicht, laat me niet lachen. 
Wij, als bewoners op de hoek van 
de Lippe Biesterfeldweg hoek Ru 
Parrestraat zien dagelijks dat de meeste 
hondenbezitters ’s morgens vroeg of 
laat in de avond nooit zien wat hun 
hond doet. Zeg er iets van, dan heb je 
ruzie. Maar eerlijk is eerlijk, t.o.v. vorig 
jaar is het een stuk minder.
6. Ook wethouder Norder kan zijn 
goedkeuring niet wegdragen. Hij stelt 
voor hem in zee, 20 mijl uit de kust een 
toren met een vuurtoren er op te geven 
en dat gebouw dan Noorderlicht te noe-
men. 
7. Als laatste wijst hij er op dat hij voor 
het toenmalige bestuur een situatie-
schets heeft gemaakt en persoonlijk toe-
gelicht van de situatie bij de halte van 

lijn 2. Men steekt voor de stilstaande 
tram over, kijkt naar rechts richting stad 
of daar verkeer aankomt en steekt over.
Maar het gebeurt dagelijks dat de 
stilstaande tram links inhaalt, ook de 
vluchtheuvel links voorbijgaat om zijn 
weg te vervolgen. Bijna ongelukken 
zijn er meerdere malen geweest, maar 
gelukkig geen gewonden. Na het ver-
vangen van de rails is er een doorge-
trokken streep aangebracht. Hij vraagt 
zich af of het niet wenselijk zou zijn om 
aan beide zijden van de vluchtheuvel 
een bord met pijl (rechts passeren) aan 
te brengen.
Tevens denkt hij dat  hier een 
schone taak voor het Wijkberaad is 
weggelegd.(Toentertijd heeft het wijk-
beraad dit onder de aandacht gebracht 
van de gemeente).
7. Hij vraagt het wijkberaad om 
medewerking voor het neerzetten van 
een flitspaal ter hoogte van de Ru 
Parrestraat. Er worden hier snelheden 
gereden van meer dan 80 km.

Welke bewoner voelt zich geroepen om 
hier op te reageren of zelf een stukje te 
schrijven.
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Zondag 24 mei 2009 

Een rustige zondagmiddag in Houtwijk. 
Kinderen spelen in de zon in het 
Bokkefort Park, ouders zitten er op een 
bankje naar te kijken. 

Ondertussen is het in het wijkcen-
trum een drukte van belang. Er wordt 
gesleept met stoelen, een muziekinstal-
latie wordt aangesloten,drinken wordt 
koud gezet. De jongerenwerkers van 
VOOR Welzijn en opbouwwerkers van 
Stichting Boog zijn bezig met de voor-
bereidingen op het debat tussen jonge-
ren en politie. 
In december 2008 heeft een eerste debat 
plaatsgevonden waarbij de jongeren 
die rondom het Bokkefort Park wonen 
in discussie gingen met de wijkagent 
Martin Taal en zijn collega Hans 
Jansen. Tijdens dit debat is er voorna-
melijk gesproken over het aankomende 
oud en nieuw en over de werkwijze 
van de politie en het gedrag van de jon-
geren. Voornamelijk het zich constant 
moeten legitimeren was een hot item 
voor de jongeren. 
Door beide partijen is dit debat als posi-
tief ervaren. Dit was de reden om een 
half jaar later opnieuw met elkaar in 
discussie te gaan. 
Ondanks het prachtige weer liep het 
Bokkefort vol met jongeren uit de 
buurt. De wijkagenten namen plaats 
in een panel samen met twee jongeren 

Badr Oufkir en Nordin Bhougizou. Elke 
stelling werd ingeleid door de jongeren-
werker Mounir, waarna het panel er zijn 
zegje over deed. Hierna kon de zaal, 
waar ongeveer dertig jongeren zaten, 
erop reageren. 
Er kwamen verschillende stellin-
gen voorbij zoals ‘De jongeren van 
Houtwijk staan volledig achter de werk-
wijze en denkwijze van de politie in 
loosduinen.’, ‘Het lukt mij als jongere 
niet om een escalerende situatie met de 
politie te voorkomen.’, ‘Na het vorige 
debat is de relatie tussen jongeren en 
politie sterk verbeterd.’. 
Aan de tafel van het panel werd stevig 
gediscussieerd. Jongeren en politie 
waren het niet over alles eens maar er 
werd met wederzijds respect gesproken 
en goed naar elkaar geluisterd. Martin 
Taal begon met het maken van een 
compliment aan de jongeren, omdat 
het het laatste half jaar relatief rustig is 
geweest in de buurt. De jongeren zelf 
zeiden ook te merken dat ze minder 
politie zien en het idee hebben minder 
gecontroleerd te worden. 
Hierna is gesproken over de houding 
die politie naar jongeren toe heeft en 
andersom. Hoe komt het over op een 
jongere als hij aangesproken wordt met 
‘Hé 
jij, blijf staan!’ en hoe voelt de politie 
zich als ze één jongere aanspreken en 
vijf jongens gaan zich ermee bemoeien. 
De jongeren zeggen veel verschil te 

Debat jongeren en
politie in wijkcentrum het Bokkefort

merken in de manier waarop de wijk-
agenten hen aanspreken en de manier 
waarop sommige bikers en surveillanten 
dat doen. De wijkagenten legden uit dat 
niet elke surveillant of biker even erva-
ren is en dat de situatie er ook 
niet altijd naar is om eerst in discussie 
te gaan voordat men tot actie over-
gaat. De wijkagenten staan echter wel 
altijd open voor een gesprek wanneer 
jongeren opmerkingen hebben over de 
behandeling door politie. Ook de jon-
gerenwerkers van VOOR Welzijn of 
de opbouwwerkers van Boog kunnen 
jongeren hierin ondersteunen wanneer 
nodig. 

Tussen de stellingen door was er een 
optreden van de rapgroep DHC uit 
Houtwijk met 3 zelfgeschreven num-
mers. 
Naar aanleiding van een volgende 
stelling werd er gesproken over het je 
‘bemoeien’ met een gesprek tussen een 
agent en één van je vrienden. Voor jon-
geren is het lastig wanneer één van de 
jongens die tot jouw vrienden behoort 
door de politie wordt aangesproken, 
helemaal wanneer dit naar jouw idee 
onterecht is. Voor de politie is het las-
tig om met meerdere jongeren tegelijk 
de discussie aan te gaan op straat. De 
discussie hierover haalde verschillende 
situaties die eerder voorgevallen zijn 
naar boven, waarover met elkaar verder 
gepraat werd. Tot een echte oplossing 
kwam het niet, maar door er met 
elkaar over te praten is er meer begrip 
voor elkaar ontstaan. 
De discussies deze middag hebben er 
voor gezorgd dat de dialoog tussen 
politie en jongeren in Houtwijk voort-
gang vindt. Het streven is om over een 
half jaar opnieuw met elkaar in debat 
te gaan en er dan ook geïnteresseerde 
buurtbewoners bij te betrekken. 

Het debat is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van Staedion. 

Jeroen van Barneveld Anne Hans 
Mounir el Omari Hans Meuwese 

VOOR Welzijn Stichting Boog
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RAVA IN 
HOUTWIJK
RAVA Houtwijk zit in een 

turbulente periode. 
Het eerste team probeert uit 
een diep dal te klauteren. De 

eerste zeven wedstrijden 
waren puntloos en RAVA 
Houtwijk hing troosteloos 

onderaan in haar afdeling. Na 
een trainerswisseling is er sprake 

van een opleving die uiteindelijk 
moet leiden tot handhaving in de derde 
klasse. Op bestuurlijk niveau werkt men 
aan de samenstelling van een nieuw col-
lege dat de club verder moet brengen in 
de toekomst. Heden ten dage wordt het 
steeds moeilijker om een vereniging aan 
te passen aan de eisen die daaraan in de 
huidige maatschappelijk structuur worden 
gesteld. Daarnaast in de bereidheid om 
vrijwilligerswerk te verrichten dusdanig 
tanende dat cruciale werkzaamheden in 
het verenigingsleven blijven liggen en 
clubs ontwrichten.
Veel voetbalclubs (en niet alleen voetbal-
clubs) benaderen een kritieke zone waarbij 
overleven het enige doel is. Voorspelbaar 
is de verdwijning van vele clubs in de 
komende jaren. 
Een andere ontwikkeling wordt gevormd 
door de besprekingen die gaande zijn met 
een zaterdagvereniging die op haar hui-
dige complex nog maar weinig toekomst 
heeft. Het is het beeld van de toekomst 
dat meerdere clubs ondanks naam of faam 
samen gedreven worden om te trachten 
de voetbalsport in eigen herkenbare kring 
overeind te houden.
RAVA Houtwijk zou daar een centrale rol 
in kunnen vervullen. Immers, het is een 
middelgrote club met 450 leden waarvan 
250 jeugdleden (20 teams). Juist door die 
jonge achterban wordt de waarde van de 
vereniging bepaald. De club heeft een 
prominente plaats in de wijk en men mag 
verwachten dat vanuit diezelfde wijk ook 
een bijdrage wordt geleverd om RAVA 
Houtwijk gezond te houden. Daarom wil 
ik deze column gebruiken als een oproep 
naar de bewoners van Houtwijk.
Wij herhalen het zo graag:
RAVA Houtwijk is de club voor de wijk. 
Niet alleen de jeugd vindt een plekje vlak 
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 hebben. Auto’s thuislaten en gezellig 
aan de 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 waarbinnen het goed toeven is.

Bezoek onze website 
www.ravahoutwijk.nl en blijf op de hoog-
te van Uw buurtvereniging. 

Dries Weber

Er zat een man op een bankje van een park dat ooit een parel in de wijk was 
geweest. Nu lag er een plank van het bankje los en meeuwen hadden het gedeelte-
lijk een andere kleur gegeven. De afvalbak die er naast stond was overvol en werd 
links en rechts geflankeerd door zakken vuil en losse rotzooi. Lege bierblikjes en 
wijnflessen van een merk waarvoor elke druif zich zou schamen. Hondenstront 
verbeterde de geur niet en in een bosje achter hem hing een smerig condoom in de 
takken.
De man zat er zoals hij daar al jaren had gezeten. De verpaupering was aan hem 
voorbij gegaan en sinds hij alleen was, bleef de plek trekken en hield hem soezend 
in herinneringen. 
Er passeerde een vrouw met een hond. Ze knikten naar elkaar, een groet zonder 
gevoelens.
Het dier liep los, tilde ergens zijn poot op en kwam snuffelend terug naar de bank. 
De man duwde hem met zijn voet weg. De vrouw riep een naam en de hond hup-
pelde door.
Een jongeman kwam slenterend over het pad dat ooit geasfalteerd was maar vaak 
gemeden werd door de scheuren en gaten. 
“Mag ik naast U komen zitten?”
De man knikte:
“De bank is van de gemeente en van iedereen. Ga zitten als je wilt maar denk er 
om de plank ligt een beetje los.”
De jongeman ging voorzichtig zitten, maakte een rugzak los en zette die tussen 
zijn benen.
Hij leunde traag achterover tot hij de leuning voelde. Dat zat tenminste vast.
Beiden keken recht voor zich uit en er hing even een stilte. 
De jongeman begon voorzichtig:
“Bent U hier bekend?”
“Dat zou ik wel zeggen, ja. Ik woon al meer dan zestig jaar in deze buurt.”
“We hebben hier vroeger ook gewoond. Mijn ouders zijn echter gescheiden en ik 
ben met mijn moeder meegegaan. Mijn vader is hier blijven wonen. Mijn moeder 
is allang dood maar mijn vader is een half jaar geleden pas gestorven. Hij had het 
de laatste tijd vaak over de wijk maar vooral over het park.”
“Ja, we gaan allemaal de pijp uit, ook in deze wijk.”
“Mijn vader kon zo lyrisch praten over het park. Over de eenden in de vijver. Hij 
nam mij vaak mee om die beesten te voeren. Zijn er nog eenden in de vijver?”
“Er drijft van alles in de vijver maar in elk geval geen eenden meer.”
“Ik herinner mij een speeltuin. Het was een feest als ik daar naartoe mocht.”
De man wees mistroostig naar een plek die ergens aan de overkant van het pad lag.
“Ik heb er mijn kinderen ook laten spelen maar de kinderen van nu kunnen dat niet 
meer.
Ze hebben de boel praktisch afgebroken en de gemeente doet er niets aan. Heeft 
geen zin. Ze ruimen de rotzooi niet eens op.”
“Wat is dat jammer, hè!”
“Ach, jammer, jammer. Ze krijgen wat ze verdienen. Wie was jouw vader?”
“Mijn vader heette Chris van Dam. Ze noemden hem Rooie Chris. Hij had het-
zelfde haar als ik.”
De man keek voor het eerst naar het hoofd van zijn buurman, dat bekroond werd 
met een warrige hoop diep-donker-rood haar.
“Je lijkt op je vader.”
“Hebt U mijn vader dan gekend?”
“Jouw vader is getrouwd met het meisje waarmee ik verloofd was. Hij heeft haar 
van me afgepikt en later gewoon weer aan de kant geschoven. Je had mijn zoon 
kunnen zijn .”
De man stond op, keek nog even naar de jongen en liep zonder wat te zeggen weg.
Er bleef een jongeman achter op het bankje in het park.

Dries Weber

ER ZAT EEN MAN OP EEN BANKJE
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Na het lezen van het stuk van de schrij-
ver Dries Weber over deze mooie en 
bijzondere oude weg in Loosduinen en 
na de oproep om zelf iets te schrijven, 
heb ik het toetsenbord gepakt met dit 
resultaat!
Even voorstellen: een geboren en geto-
gen Peenbuiker. Wat was het toen druk 
op de Houtweg, je kon hier makkelijk 
spelen.
Ik ben uit het bouwjaar 1966. Mijn 
vader woont al bijna 50 jaar in mijn 
geboortehuis dat zonder te verhuizen 
van straatnaam veranderde: Houtweg, 
Kapelaan Meereboerweg en nu is het 
Burgemeester Hovylaan. Van mijn 
jeugd weet ik nog wel van de tuinde-
rijen in de omgeving. De sloop van de 
tuinbouw was volop bezig.
Toen dit complex gesloopt werd, kon ik 
hier leuk spelen tussen al die rommel. 
Vooral het vuur steken van oud sloop-
hout gebeurde hier vaak. We hadden 
ruimte zat want je kon toen kijken tot 
aan de Meppelweg.

Bij ons op de hoek (Burgemeester 
Hovylaan/Kapelaan Meereboerweg) zat 
vroeger een café, volgens mij was de 
naam Hassan. Omdat ik er als buurjon-
gen naast woonde, kwamen we hier nog 
wel eens binnen. Niet voor de alcohol 
maar voor de pinda-automaat. Hierin 
moest je een dubbeltje gooien en met 
een draaiknop kreeg je een handje vol 
pinda’s. Ook moest dit café wel eens 
bevoorraad worden. Dat was een hele 
attractie. Onder het café was een berg-
ruimte/kelder welke toegankelijk was 

HOUTWEG (L) deel �
door middel van een schuin aflopende 
helling. De vaten bier rolden hierover 
naar beneden. Ook kratjes met andere 
drank gingen zo naar beneden de kelder 
in. Dit ging wel eens mis en dat was 
dus wel een spektakel.
Ook goede herinneringen heb ik aan 
de eierenboer (meneer Zonneveld). 
Hij kwam wekelijks door de straat met 
zijn lichtgroene Mercedes en een ach-
tervak vol met eieren. Het was altijd 
op een vaste dag en als kind wist ik 
precies wanneer. Ik stond vaak met 
mijn moeder aan de deur en kreeg soms 
een “Kneusje” als hij die had. Een 
“Kneusje” is een ei dat gebroken of 
beschadigd was. Ik kreeg het ei gratis 
van hem en deze werd dezelfde avond 
gebakken.
In deze tijd reed bakker van de Bergh 
ook door onze straat. Veel levensmid-
delen werden toen nog gratis door 
verschillende leveranciers bezorgd. 
Als Kees de bakker goed gemutst was, 
mocht je een eind meerijden de wijk in 
en als je Kees een beetje hielp met het 
pakken van brood e.d. kreeg je aan het 
eind van het ritje een krentenbol of een 
puntje.
Mijn lagere school stond in de 
Luxemburgstraat. Vanuit de Houtweg 
had je natuurlijk een mooie route via 
het veilingterrein naar school. De 
Loosduinse veiling heb ik niet mee-
gemaakt want in 1970 ging deze door 
middel van een fusie over naar Poeldijk. 
De bebouwing bleef wel bestaan en 
werd nog lang gebruikt. In het veiling-
gebouw was een kleine dierenveiling of 

op zijn Loosduins “de konijnenveiling”. 
Het was vrijdagavond altijd een drukte 
en er was veel te beleven. Als je nog 
wat centen had, kon je een lootje kopen 
voor de verloting om een prijs te win-
nen. Toen had ik al met loterijen geen 
geluk. 
Een ander doel van het gebouw was 
een uitdeelpost voor de krant. Ik ben 
hier begonnen als bezorger van het 
dagblad Het Binnenhof. Later kreeg je 
als bezorger de Haagsche Courant erbij 
om rond te brengen. Vooral met oud en 
nieuw was het leuk wat betreft de ver-
dienste, ik heb zo mijn eerste brommer, 
een Puch maxi, bij elkaar gespaard. Het 
bezorgen ging toen wel een stuk sneller.
Om nog even op de veiling terug te 
komen, langs het water liep toen nog 
een soort jaagpad, de vroegere veiling-
schuiten hadden geen motor en moesten 
geboomd en voorgetrokken worden. 
Over deze paden langs de Haagvaart 
liep ik naar school.
Tegenover de begraafplaats lag een 
soort aanlegeiland voor de wachtende 
schuiten. Dit was alleen via het water 
te bereiken, voor ons de sport om een 
oude boot te zoeken in de buurt of 
een vlot te bouwen dan kon je naar dit 
eiland varen. In de winter kon je na 
strenge vorst (toen had je nog winters) 
om het eiland schaatsen.

Een ander stuk van de Houtweg ligt 
tussen de Vinkenlaan en de Leyweg. 
Achter het voetbalveld van BTC was 
een volkstuincomplex, mijn opa had 
hier een tuintje. Ik ging vaak kijken of 
mijn opa op de tuin was. Hij had hier 
zelfs een druivenkasje, vooral als er 
gevoetbald werd, kwam ik daar. Niet 
voor de voetbal maar voor de kantine, 
je kocht er snoep of een flesje fris. Mijn 
eerste zakje chips heb ik daar gekocht.
Een stuk verder had je de kruising 
Houtweg/Laan van der Kroft. Daar 
lag een stukje land van boer Hegie 
met koeien en andere dieren. We 
speelden vaak rondom dit terrein en 
dat vond Hegie goed. De boer kenden 
we goed want hij had een winkeltje 
nabij de Westerstraat (nu ongeveer de 
Bosmanstraat) in Loosduinen. Elke vrij-
dag ging mijn vader of mijn broer naar 
deze winkel. Je kon er namelijk melk 
kopen. Met een grote emmer met deksel 
werd hier melk gehaald. Dit moest één 
dag in de koelkast staan. De volgende 
dag werd eerst de room van boven afge-
schept en hierna kon de melk worden 
gebruikt.

Oproep aan de lezers, wie durft 
en schrijft Houtweg deel 3?
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Wat opviel in de winkelcentrum gebieden is het bord waarop aan-
gegeven staat dat  politie op de fiets door het gebied surveilleert. 
Het zijn de bikers van het bureau Loosduinen die snel door de wijk 
fietsen en extra aandacht hebben voor knelpunten. Je hoort ze niet 
aankomen en staan ineens voor je. Erg wendbaar indien achterom-
metjes aandacht nodig hebben. Bikers in Houtwijk…..van harte 
welkom.

HOUTWIJK LEEFT

Waar eens het touw circus stond staat alleen nog de piste. De 
touwen zijn verwijderd en gaan plaats maken voor grote blok-
ken met daar klim mogelijkheden. Waarschijnlijk deze zomer nog 
zal de nieuwe situatie gerealiseerd zijn. Nu al is te zien dat er een 
soort werkvloer gemaakt is. Het terrein achter het gemaal van het 
Vinkenlaantje wordt nog aantrekkelijker voor jongeren. Hou het 
maar in de gaten en neem ook je step, rolschaats of skateboard mee. 
Je kan je lekker uitleven daar.

Rava Houtwijk is er weer beter en mooier op geworden. Het gehele 
terrein tussen veld en kantine is opnieuw bestraat. Alles ligt er weer 
keurig netjes bij. Buiten een mooie kantine een vol kunstgras veld 
en een half kunst en echt grasveld is nu ook de bestrating vervan-
gen. Ook de fietsenstalling ziet er prima uit. Vaders en moeders ga 
eens met uw kinderen kijken. Wellicht kunnen uw kinderen gaan 
voetballen bij Rava. De gehele accommodatie schreeuwt gastvrij-
heid en sportiviteit uit. Welkom.

De houtsnippers onder de speeltoestellen zijn vervangen door 
schoon zand met daarop een laag tegels. Op de laag tegels ligt nu 
een mooi groen val dempende laag. Daar waar nu op de foto nog 
veel zang ligt zie je in het Bokkefortpark dat er een nieuwe groene 
valdempende laag op de grond ligt. Het zit er allemaal perfect uit. 
Mochten de kleintjes vallen dan zullen ze hopelijk door de nieuw 
aangebrachte laag minder snel letsel oplopen. Ziet u dat er iets niet 
klopt aan de speeltoestellen belt u dan  naar 14070 dan zal u zeker 
goed geholpen worden
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HOUTWIJK LEEFT

Geachte dames en  heren,
Onlangs liep ik zoals 
gewoonlijk door het 
Houtwijkpark
Daar zag ik ongeveer ter 
hoogte van het strand-
je een toiletpot neer 
gedumpt.
En ik dacht voor dat ik 
me weer eens ging  
ergeren, ik maak er maar 
een cynische grap van.

De ooievaar door een raam met de tekst dat er een kindje gebracht 
was zie je vaker in Houtwijk. Op de Dr.C.Hofstede de Grooterf  
kwamen we deze Winnie the Pooh tegen. Erg origineel. Als je zo 
om je heen kijkt in Houtwijk kom je best leuke dingen tegen. We 
weten niet of er een jongen of een meisje geboren is maar het kind-
je is van harte welkom in Houtwijk.

De doorgang van de Hofstede de Groot erf naar de Escamplaan / 
Houtwijklaan is al een tijd een doorn in het oog van vele bewoners. 
Op de foto is te zien dat de bestrating is verwijderd. Inmiddels is 
de doorgang verleden tijd. Het stadsdeel Loosduinen heeft mede op 
aangeven van de wijkagent de doorgang beplant en weer helemaal 
opgeknapt. Net voor de doorgang is immers een andere doorgang 
naar de Houtwijklaan. Volgend jaar zal de beplanting nog hoger 
zijn en weten we niet beter alsof de natuur ook daar zijn gang gaat.

Ruud Pot (cynisch)

Ruud Pot, op zich geen slechte vent,
allen hij was zo gierig als een krent.

Z’n vrouw wilde het huis wat renoveren.
Maar Ruud voelde er niet voor,

om alles nu met bezemen te keren.
De plee zag er niet uit,

kijk zei z’n vrouw:
Daar ook nog een gebroken ruit. 
Ein-de-lijk kwam Ruud op gang.

Met een sleutel en een tang.
Om de pleepot los te maken.

‘t waren echt geen dagelijkse zaken.
Na veel moeite was ‘t gevaarte los.

Op ‘t gezicht had hij een blos.
Maar nu moest hij dat ding nog kwijt.

En dat moest toch zeker met beleid.
Want er was hem reeds vermeld,

dat het poen ging kosten bij de belt.
Plots kreeg Ruud een (goed) idee.
En hij zei ik neem de pleepot mee.

Dan kan ik hem in ’t park wel ergens 
gooien.

Want ze zullen mij niet rooien.
Zo gezegd en zo gedaan,

maar terstond kwam daar een diender 
aan.

En maakte zich ontzettend boos.
Riep hem toe:

Wil je wel gauw verdwijnen met die 
doos.

Ruud schrok vreeslijk van die vent.
Maar zette snel de pot wat overend.

En zei: Luister nou even,
ik ga bij de belt geen vijftig euro geven.

Het zal je maar gebeuren!
Ik wordt genoodzaakt hier mijn pot  

te pl......
Maar heb ik dat niet slim bedacht?
Wildplassers worden nu niet meer  

verwacht!
Ok... zei de agent.

En dacht: ’t is toch een sociale vent.
Ja die man had toch gelijk.

En zo ging toen de brave diender
wel weer naar een andere wijk...

F. van Dijk
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Nieuw Brochure Vóór Welzijn
Vanaf heden kunt u bij de buurtcentra in uw wijk (bijvoorbeeld De Henneberg, Tramstraat 15 en Bokke-
fort, Dr. H.E. van Gelderlaan 260-262) de seizoensbrochure voor 2009-2010 van Vóór Welzijn afhalen.
In deze brochure staat het totale aanbod van activiteiten, cursussen en diensten  voor alle bewoners van 
het stadsdeel Loosduinen. Ook kunt u bij ons terecht voor informatie en advies.
Vóór Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Segbroek, Loosduinen, Haagse Hout en Leidschenveen en 
Ypenburg.
Het complete welzijnsaanbod van het nieuwe seizoen is ook te vinden op de website 
www.voorwelzijn.nl.

Joannemie van Dijk, De Henneberg, Tramstraat 1�, ���1 TT Den Haag, Tel. ����001

Opa, was voetballen vroeger 
leuker dan nu?

Jochie, toen ik nog een jongen was, 
ging het heel anders. Je moest twaalf 
jaar oud zijn als je wilde beginnen. Ik 
was lid van een katholieke vereniging 
en kende al mijn voetballende vriendjes 
vanuit de kerk. Mijn vader kocht mijn 
spullen bij Meevers en Scholte, een 
zaak die voor in het Westeinde lag. De 
huisjes daar zijn indertijd afgebroken 
voor de nieuwbouw van het ziekenhuis.
Je had voetbalschoenen met stalen 
neuzen daar kon je hard mee schop-
pen maar je begrijpt wel dat als je een 
tegenstander raakte, dat behoorlijk zeer 
deed. Daarom droegen we ook schenen-
dekkers. Dat waren in linnen verpakte 
bamboerietjes die best een schok op 
konden vangen. Onder je schoenen 
zaten dopjes die gemaakt waren van een 
paar laagjes leer die met drie spijkers 
vastgeslagen werden . Als er een laagje 
afgesleten was, kwamen de spijkers 
bloot en dan liep er wel eens iemand 
een krasje op. Wij droegen oranje shirt-

jes en je moest eens 
weten hoeveel kleu-
ren oranje er zijn. Je 
moest je eigen spullen 
kopen maar er waren 
ook jongens die met 
een gebreid shirtje 
rondliepen. 
Je spullen deed je 
in rieten koffers 
met leren riemen er 
omheen. 
De voetballen beston-
den uit twee delen, 
een binnenbal die je 
op kon blazen en een 
buitenbal die dicht 

gemaakt werd met een veter. Als je de 
bal verkeerd op je hoofd kreeg, name-
lijk bij de knop van de veter, was dat 

echt niet lekker. Veel jongens wilden 
daarom niet koppen en zeker omdat je 
als voetballer in de lagere elftallen oude 
ballen kreeg. De buitenballen bestond 
uit stukjes leer die aan elkaar genaaid 
waren. Als ze stuk gingen, konden ze 
gemaakt worden en gingen zo langer 
mee. 
De voetbalvelden waren van gewoon 
gras en de doelen waren van houten 
palen. Achter het doel lag een brede, 
wit geschilderde plank. Dan kon je zien 
in welke richting je moest schoppen en 
als je scoorde was het ketsen van de bal 
op die plank een leuk gehoor.
Sommige clubs hadden een groot com-
plex met echte velden maar er waren 
ook kleine clubs die op stukken gras-
land moesten spelen waar doordeweeks 
de koeien liepen. Je begrijpt dat er dan 
hier en daar wat lag. Koeienvlaaien die 
zo veel als mogelijk van te voren wer-
den weggeschept. Soms gebeurde het 
dat een bal in die smurrie terecht kwam. 
Dan was niet iedereen zo enthousiast 
om te koppen of het ding vast te pak-
ken. Langs bijna alle velden lag een 
sloot en het hengelen naar ballen was 
een sport die je er bij leerde.
Douches waren er niet, alleen wasbak-
ken. Water kwam uit de sloot dat opge-
pompt werd naar een tank die op het 
kleedgebouw stond. Meestal stonk het 
behoorlijk en was het frisser je zweet 
maar gewoon op te laten drogen. Heel 
vaak hoorde je de kreet “POMPEN” als 
de tank leeg was en de kranen alleen 
maar druppelden.
Clubgebouwen waren er niet. Soms 
was er alleen een houten keetje waarin 
je limonade en koeken kon kopen. En 
niet te vergeten kauwgum. De senioren 
kwamen vaak samen in een buurtcafé 
en dan kon het er heel gezellig toe gaan.
In mijn tijd werd je niet met de auto 
weggebracht. Het was lopen of fietsen. 
Je verzamelde op een vaste plek en ging 

OPA, VERTEL EENS VAN VROEGER �
samen weg. Zo ben ik vaak naar het 
Westland gereden of naar Wassenaar. 
Als er jongens waren zonder fiets, kro-
pen die achterop een bagagedrager. De 
straten waren toen veel rustiger, dus dat 
kon wel. Het was een goeie warming-
up. Warmlopen hoefde niet meer.
Je kreeg elke week een krantje dat soms 
maar uit één velletje bestond. Maar 
ruimte was niet nodig want er waren 
in een vereniging niet zoveel elftallen. 
De bezorging werd gedaan door leden 
of junioren die daar een kleine vergoe-
ding voor kregen. Als je ergens moest 
invallen, kreeg je op het laatste moment 
een kaartje in de bus waarop ook stond 
op welke plaats je in het elftal moest 
spelen. De secretaris of de wedstrijd-
secretaris bracht die rond. Soms was er 
winkelier in de buurt die als clubcen-
trum fungeerde en waar je de laatste 
informatie kon krijgen. Om te weten of 
wedstrijden mogelijk afgekeurd waren, 
moest je kijken op afkeuringslijsten 
die veelal bij sigarenboeren in de buurt 
voor het raam hingen. Als de wedstrijd 
niet door ging was er een gaatje geprikt 
voor de naam en het nummer van je 
team. 
Je voetbalwereld was klein. Geen tele-
visie waarop je je helden kon bewon-
deren. Het waren namen met plaatjes. 
Voor hoger voetbal gingen we naar 
ADO, verder kwam je niet. Voor een 
kwartje had je een plekje in de zoge-
naamde kippenren. Een lange afgeslo-
ten kooi achter een van de doelen. De 
brandweer zou daar tegenwoordig geen 
genoegen mee nemen. 

Tja jongen, er is veel veranderd.

Een volgende keer vertel ik je meer, ga 
nu maar slapen.

Dries Weber
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HartmanArk
Administratie

J.Boezerstraat 36
2552 DJ Den Haag
Telefoon: 06-22484423
Fax: 08-42287635
Email: yvonne.hartmanark@planet.nl

Voor wat: 
boekhouding, salarissen en belastingen
Voor wie: 
MKB, starters en particulieren

Uw sportieve activiteit is onze zorg!
HALO JOBBING is u graag van dienst met
sportdagen, sportcursussen en sportbemiddeling.

www.halojobbing.nl
t.070–404 31 62 ...Omdat sport belangrijk is!

Denk aan onze adverteerders

1�

MANOS VERDES
Joost van der Spek

Albert Schweitzerlaan 169
2552 PG Den Haag

06 245 90 761
info@manosverdes.nl
www.manosverdes.nl
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De gemeente bracht onlangs een her-
inrichtingsplan uit om de La Reyweg te 
verbeteren
De straat krijgt fietspaden en weer 
bomen. Met name ook de kruising met 
de Dierenselaan en de Steijnlaan wordt 
voor de fietsers verbeterd. Het kruis-
punt krijgt een rotonde.
Als je over dat kruispunt fiets valt op 
dat komend van de Dierenselaan naar 
de Steijnlaan de weg  een stuk omhoog 
gaat. Wie de geschiedenis van de La 
Reyweg kent verbaast zich hier niet 
over.De grens van Loosduinen met Den 
Haag liep vroeger tot de La Reyweg, 
toen geheten De La Reykade  Daar liep 
vroeger een vaart die in verbinding 
stond met het water van de Moerweg.

Op de foto 
(onder) is 
duidelijk te 
zien dat de 
Steijnlaan ( 
bebouwing) 
hoger ligt. 
De vaart is 
inmiddels 
het plantsoen 
geworden. 
Deze bomen 
zijn ook 
goed te zien.  Wie nu van Houtwijk 
naar de stad fietst zal de bebouwing 
nog wel herkennen. Op de plaats van 
het bruggetje komt straks een rotonde. 
De bomenrij is ook duidelijk te zien 

op een foto 
gemaakt op de 
hoek van de 
Loosduinsekade 
en De  
La Reyweg.

Op de foto uit 
1931 (boven) is 
te zien hoe de 
Loosduinsekade 
werd doorge-
trokken vanaf de 
Paul Krugerlaan 
naar de Apel-
doornselaan. Dit 

om de nog te bouwen wijk Oostbroek 
te ontsluiten. Wie vanaf Loosduinen 
komt fietsen en bij Maasbach voor het 
verkeerslicht moet wachten herkent 
nog de panden die staan er namelijk 
nog. 
Ik ben benieuwd hoe de vernieuwde 
De La Reyweg eruit komt te zien.  Na 
een vaart met een fraaie bomenrij, toen 
een plantsoen ( met in de oorlog loop-
graven) en nu hopelijk weer een fraaie 
bomenrij. Het is wel te hopen dat de 
herkenbare niveauverschil blijft.

In een volgende bijdrage zal ik iets 
schrijven over het kasteel Westerbeek 
dat op de hoek van de La Reyweg en 
de Loosduinsekade was gelegen.

Wil Bianchi

De la Reykade (vanaf 1930 De la Reyweg) bij de Steijnlaan; in 
1904 werd de Moerweg gedeeltelijk herdoopt in De La Reykade 
Bron: gemeentearchief

Wat mag je zeggen en wat niet, wat is 
belediging en wat valt onder het recht 
van een vrije meningsuiting. Onder de 
mom van die vrijheid wil men de grens 
verleggen waarbinnen het mogelijk 
blijft elkaar te beledigen, uit te dagen 
of anderszins te kwetsen. De zaak is op 
scherp gesteld nadat een kamerlid een 
minister uitmaakte voor “flapdrol”. Een 
andere politicus stortte zich op deze 
materie en de reactie in den lande was 
gevarieerd, soms gemotiveerd, soms 
emotioneel.

Maar waar gaat het over. 
Hoe onschuldig een woord ook lijkt, 
het gebruik in bepaalde situaties heeft 
de intentie om iemand te irriteren of 
te beledigen of het nu met het woord 
“flapdrol” of “pannenkoek” is. Het is 
een kwestie van normen en waarden en 
heeft niets te maken met vrijheid van 
meningsuiting. 

Men kan beweren dat er geen god in 
welke vorm dan ook bestaat, men kan 
de Holocaust in twijfel trekken en daar-
mee grote groepen mensen kwetsen 
maar dat kan een mening zijn die op 
basis van studie, informatie, overtui-
ging of anderszins is gevormd. 

Het kan irriterend zijn, niet in over-
eenstemming met bewezen feiten, niet 
strokend met een overtuiging of een 
geloof, misleidend of belachelijk maar 
dat kan allemaal want iedereen heeft 
het recht op een mening ook al is die 
strijdig met die van anderen maar dat 
heeft niets te maken met de intentie 
om een persoon te kwetsen in woord 
of daad. Die dingen moeten gescheiden 
blijven en niet samen geveegd worden 
onder een noemer die nooit duidelijk 
gespecificeerd kan worden en verschil-
lend geïnterpreteerd zal worden door 
eenieder die er mee te maken heeft.

Een ander aspect is de kreet haatzaai-
end. Hoe krap of hoe rekbaar is dat 
begrip. Waar het bij de ene ijskoud 
passeert, kan het bij de ander oproepen 
tot fanatieke emoties. Waar een teke-
ning of een tekst ergens op de wereld 
gebruikt wordt om chaotische rellen 
te creëren, zou dit elders tot beper-
kingen moeten leiden. Een onverteer-
bare benadering. Emotionele reacties 
gedragen door geloofsovertuigingen 
waarbij vooral de geestelijke leiders 
en voorgangers voorop gaan, zijn juist 
de bronnen van haat. Angstaanjagend, 
onoverbrugbaar.

Maar als we dicht bij huis blijven waar 
een gekozen volksvertegenwoordiger 
zich verlaagt tot het niveau van een 
ordinaire scheldpartij, gaan we binnen 
onze benadering van normen en waar-
den de verkeerde kant op.

Dries Weber

De La Reyweg

VRIJHEID VAN MENINGSUITING
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Den Haag investeert miljoenen 
in verouderd bedrijventerrein

Bedrijventerrein Zichtenburg- 
Kerketuinen-Dekkershoek is over tien 
jaar een modern, groen en overzich-
telijk bedrijventerrein met voldoende 
parkeerplaatsen en aparte fietspaden. 
In drie fases zullen 12 straten van het 
bedrijventerrein worden geherstructu-
reerd en opnieuw ingericht. In totaal 
zal het de gemeente ongeveer 14 mil-
joen euro gaan kosten om ervoor te zor-
gen dat het bedrijventerrein zich weer 
kan meten met moderne bedrijventerrei-
nen op andere plaatsen in het land.

De eerste fase start begin 2010 in de 
delen Zichtenburg en Kerketuinen. 
Voor deze eerste fase ligt vijf miljoen 
euro klaar. Dit geld is bij elkaar gelegd 
door de Europese Unie, de provincie 
Zuid Holland en de gemeente Den 
Haag. Met dit geld gaat de gemeente de 
drie belangrijkste toegangswegen van 
het bedrijventerrein (Zichtenburglaan, 

Kerketuinen en het korte deel van De 
Werf) opnieuw aanleggen en inrichten 
volgens de standaard Residentie kwali-
teit die ook in de rest van de stad wordt 
gebruikt. Nieuwe verlichting, straat-
meubilair en bestrating moeten gaan 
zorgen voor een uniforme en betere 
uitstraling. Maar de opknapbeurt bestaat 
niet alleen uit uiterlijke ingrepen. 
Gemeente en ondernemers bekijken 
samen kritisch de breedte en indeling 
van de straten (straatprofielen) en draai-
cirkels en - indien nodig - worden deze 
aangepast voor een betere toegankelijk-
heid.

Zuinig op werkgelegenheid
Wethouder Kool van Sociale Zaken, 
Werkgelegenheid en Economie is blij 
dat begin volgend jaar met de uitvoe-
ring van de plannen kan worden begon-
nen. “Met ruim 7.000 arbeidsplaatsen is 
het bedrijventerrein zeer belangrijk voor 
de werkgelegenheid in Den Haag. Daar 
moeten we zuinig op zijn. Met deze 
investering verwacht ik een succesvolle 

toekomst voor de bedrijven op het ter-
rein te kunnen garanderen. Verder hoop 
ik dat de gemeentelijke investeringen 
zullen leiden tot investeringen van 
ondernemers in het gebied en dat het 
ook nieuwe bedrijven zal aantrekken.” 

Bomen en groen
Honderdvijftig extra parkeerplaatsen 
en de aanleg van bomen en groen in 
de middenbermen moeten het beeld 
van her en der in het gras geparkeerde 
auto’s laten verdwijnen. De vernieuwde 
Zichtenburglaan wordt verder voorzien 
van vrijliggende fietspaden. 

Totale investering
De ontwerpen voor de twee vervolgfa-
ses moeten nog verder worden uitge-
werkt. Pas dan zal ook duidelijk worden 
hoe groot de totale investering van de 
gemeente in het gebied zal zijn. De 
plannen zijn een uitvloeisel van de in 
2005 vastgestelde Bedrijventerreinenstr
ategie Den Haag 2005-2020. 

Bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-
Dekkershoek krijgt fikse opknapbeurt

Wilt u ook ongewenste graffiti of posters van uw pand laten verwijderen door de gemeente Den Haag? Dat kan snel 
en goedkoop via de graffiti-schoonmaakregeling voor pandeigenaren en huurders van particulier eigendom. In ruil 
voor een kleine eigen bijdrage laat de gemeente uw huis onbeperkt en zonder meerkosten schoonmaken door een 
gecertificeerd schoonmaakbedrijf.

Haagse huiseigenaren kunnen ook collectief meedoen aan de graffiti-schoonmaakregeling. Door zich te verenigen en zich 
collectief aan te melden. De winkeliersvereniging of buurtvereniging sluit dan met de gemeente Den Haag een voordelige 
overeenkomst op maat.

Interesse gewekt? Neem voor meer informatie contact op met Meldpunt Graffiti. Bel 070-3534605 of mail naar 
meldpuntgraffiti@bsd.denhaag.nl. Meer informatie vindt u ook op www.denhaag.nl/graffiti.  
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Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft was de tweede burgemees-
ter van Loosduinen na de verzelfstandiging in 1811. Zijn 
voorganger, Franc van der Goes, heeft die functie uitgeoe-
fend van 30 november 1811 tot 6 januari 1813. De redenen 
waarom deze zich uit het ambt heeft teruggetrokken, zijn nog 
steeds niet duidelijk maar het gaf het gemeenteraadslid Hooft 
de mogelijkheid zich aan te bieden als opvolger.
Gerrit werd geboren op 24 mei 1779 als zoon van Gerrit 
Pieter Hendriksz. Hooft in Den Haag en telg uit een rijk 
Amsterdams regentengeslacht. Een welgesteld man dus.
De jonge Gerrit studeerde van 1797 tot 1802 Romeins-
hedendaags recht aan de Hogeschool in Leiden en ver-
wierf de titel van meester in de rechten. Daarna ging hij in 
Loosduinen rentenieren. Hij werd in 1811 lid van de muni-
cipale raad (gemeenteraad) van Loosduinen. Toen de functie 
van burgemeester (maire) vrij kwam, zag Hooft zijn kans en 
solliciteerde met succes. 
Gerrit was een opportunist want toen de Prins van Oranje op 
30 november 1813 op het strand van Scheveningen landde, 
was hij gauw vergeten dat hij eerder trouw en gehoorzaam-
heid aan Napoleon had gezworen en stond te popelen om 
zijn  aanhankelijkheid aan de Prins te betuigen.
Het heeft hem geen windeieren gelegd want hij werd door 
de latere Koning Willem I rijkelijk beloond door het gunnen 
van allerlei baantjes of de support daarin.
Als burgemeester van Loosduinen heeft hij weinig opwin-
dends gedaan. Toen per 1 januari  1817 Poeldijk en 
Kwintsheul naar de gemeente Monster overgingen en het 
inwonertal van Loosduinen bijna gehalveerd werd tot zo’n 
1450 inwoners was voor Gerrit de gein eraf en nam per 1 
april 1817 ontslag.

Daarna sprong hij als een vlo over de carrièreladder zoals uit 
het onderstaande lijstje blijkt:
1822 – 1851 = lid van de Haagse Gemeenteraad
1826 – 1843 = wethouder van ’s-Gravenhage
1843 – 1858 = burgemeester van ’s-Gravenhage
1814 – 1837 = hoogheemraad van het Hoogheemraadschap 
Delfland
1837 – 1853 = Dijkgraaf
1814 – 1858 = buitengewoon lid van de Tweede Kamer
Als reserve-officier schopte hij het tot luitenant-kolonel van 
het 2e Bataljon Landstorm van Naaldwijk. Daarnaast werd 
hij op 20 februari 1816 in de adelstand verheven. Als jonk-
heer was hij tevens Ambachtsheer van Woudenberg en Heer 
van Geerenstein en Groene Woude.
Aan het einde van zijn loopbanen kreeg hij het Groot-
Officierskruis van den Eikenkroon omgehangen terwijl hij al 
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw was.
Gerrit Hooft trouwde in 1808 met Gijsbertina Heeneman 
uit Den Brielle. Zij overleed in 1860. Ze kregen samen vijf 
zonen en vier dochters. 
Gerrit heeft in zijn Loosduinse periode op Oud-Rosenburg 
gewoond. We vonden hem later op de Kleine Groenmarkt bij 
de Grote Kerk en ook op de buitenplaats Zuidhoorn, gelegen 
tegenover de Hoornbrug in Rijswijk.
Op 23 januari 1872 overleed Jonkheer Gerrit Lodewijk 
Hendrik Hooft op 92-jarige leeftijd.
Zowel in Loosduinen als in Den Haag zijn straten naar hem 
vernoemd, in de Haagse Schildersbuurt de Hooftskade en in 
Loosduinen de Burgemeester Hooftstraat.

Dries Weber

IK WOON IN DE BURGEMEESTER HOOFTSTRAAT.
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Politie Loosduinen:   
Openingstijden bureau  
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taal:   
0900 88 44

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
Geopend. tot 22.00 uur.

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

Belangrijke adressen en telefoonnummers
Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA  Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13, 
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
Drs. K.A. Hakemulder penningmeester
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:  
14070  
Informatie: www.mijnwijkveilig.nu

GEMEENTE

Storingen Openbare Verlichting:  
24 uur per dag 14070 alle storingen
Stadhuis 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

Noodnummer 112
Géén spoed, wel politie:   
0900  88 44
Jij KENT DE DADER
MAAR DE DADER
KENT JOU OOK?
MELD MISDAAD ANONIEM:   
0800 7000

Verpleeghuis Houtwijk:  
397 21 21
Verpleeghuis Nieuw Berkendael:  
440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe: 
070-754 60 00
Zorgknooppunt Loosduinen:  
888 18 88
Wijkbus Viool:  
397 87 78

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
Op Maat: 353 75 00
I-Shop Houtwijk 397 72 48

DIENST STADSBEHEER

Klachten over slecht wegdek, overhangend 
groen, los liggende stoeptegels of glas op de 
weg ect, etc, meld dit dan op het algemene 
nummer van Dienst Stadsbeheer
14070
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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Kenners van deze kunst

Verkopen is een kunst
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