
2010

NR 3

29e jaargang nummer 
juli t/m september

HOUTWIJKBLAD
In principe een

kwartaal uitgave van
het Wijkberaad Houtwijk

DEADLINE NR. 4 - 29e Jaargang, woensdag 24 november (wk 47) 2010

Kopij voor het volgende nummer van het HOUTWIJKBLAD kan worden aangeleverd op het 
Redactieadres: Wijkberaad Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, K1.17, onder vermelding “kopij 
HOUTWIJKBLAD” of per E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl

Aan de 
bewoner(s)

van dit adres

VERENIGING WIJKBERAAD HOUTWIJK



2 Zorg is meer dan medicijnen

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

HartmanArk
Administratie

OPROEP VAN DE REDACTIE

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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Wethouder Karsten 
Klein bezoekt 
Houtwijk .

Eind augustus heeft wet-
houder Karsten Klein 

een bezoek gebracht aan Houtwijk. Om 

kennis te maken met onze wijk en haar 
bewoners en om te zorgen voor een 
solide basis voor een positieve samen-
werking voor de komende vier jaar. 

Klein is wethouder Jeugd, Welzijn en 
Sport en is tevens stadsdeelwethouder 
voor Loosduinen.  

Zie pagina 4 en 5.

   Van de voorzitter 
Ramon Meesters

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Beste wijkbewoner,
Sinds de vorige editie van ons wijk-
blad hebben weer tal van gebeurtenis-
sen de revue gepasseerd. Zo heeft het 
Wijkberaad Houtwijk succesvol steun 
kunnen bieden aan een aantal bezorgde 
bewoners uit de nabije omgeving van 
het voormalige woonwagenkamp. 
Voor dit terrein was een bestemmings-
plan ontwikkeld met het voorstel om 
het toekomstige verkeer behorende bij 
de 92 nieuw te bouwen woningen via 
de reeds bestaande naburige nauwe 
en drukke straten te ontsluiten. Dit 
zou voor een nog grotere verkeers-
intensiteit gaan zorgen en voor een 
verminderd woongenot van de wijkbe-
woners aldaar. Het bestemmingsplan 
werd door de Raad van State Afdeling 
Bestuursrechtspraak vernietigd op basis 
van de door onze wijkbewoners aan-
gedragen argumenten. Nu is het van 
belang oplettend af te wachten wat het 
nieuwe voorstel voor deze omgeving 
zal worden. Voor meer details verwijs 
ik u graag naar onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl.  

Er was ook feestelijk nieuws: 
Straatvereniging ‘De Erker’ bestaat 
dit jaar 25 jaar en dat werd uitbundig 
gevierd met onder meer de officiële 
opening van de door de straatbewoners 
met mozaïek betegelde ‘Social Sofa’ 
door Karsten Klein, onze nieuw geïn-
stalleerde stadsdeelwethouder voor 
Loosduinen. Ook de straatvereniging  
‘Het Kleine Hout vierde haar vijfde 
lustrum en dat werd uitbundig gevierd. 
Namens het Wijkberaad feliciteer ik 
beide straatverenigingen met hun zilve-
ren jubileum. 
Onze algemene ledenvergadering 
wordt op woensdag 27 oktober 2010 
gehouden bij Sportvereniging Houtwijk 
(voorheen RAVA). Ik wil u allen daar-
voor van harte uitnodigen.

Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters (uw voorzitter)

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Uitnodiging voor openbare Algemene Ledenvergadering  

Op woensdag 27 oktober 2010 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belang-
stellenden van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vereniging 
Wijkberaad Houtwijk. 
Locatie:  Sportvereniging Houtwijk, (voorheen genaamd RAVA Houtwijk), 
L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen van de Voorzitter 
3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van  31 maart 2009
4. Vragen(v)uurtje
5. Rondvraag

6. Pauze

7. Nieuws van onze wijkagent
8. Verenigingsmanager Sportvereniging Houtwijk en de door hen gewonnen 

Lifestyle Award 2010
9. Overigen
10. Afsluiting met gezellig hapje en drankje. 

De vergaderstukken zijn één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal van Sportvereniging Houtwijk of op aanvraag bij het Wijkberaad 
Houtwijk (zie pagina 15). Voor laatste moment aanvullingen op deze agenda 
zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl

Van de redactie
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Eind augustus heeft de recentelijk geïn-
stalleerde wethouder Karsten Klein een 
bezoek gebracht aan Houtwijk. Om ken-
nis te maken met om onze wijk en haar 
bewoners en om te zorgen voor een 
solide basis voor een positieve samen-
werking voor de komende vier jaar.
Klein is wethouder Jeugd, Welzijn en 
Sport en is tevens stadsdeelwethouder 
voor Loosduinen. Hij werd vergezeld 
door Herman Verzijden, teamleider 
Leefbaarheid en tevens plaatsvervanger 
van Harry Bovenlander, stadsdeeldi-
recteur van stadsdeel Loosduinen. Het 
initiatief voor een gesprek kwam van 
Klein en werd door het Wijkberaad 
Houtwijk met beide handen aangegre-
pen om hem kennis te laten maken met 
onze wijk in al haar facetten. De bijeen-
komst vond plaats in het Wijkcentrum 
Bokkefort. Ramon Meesters, voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk, stond tijdens 
deze eerste kennismaking uitgebreid stil 
bij de diversiteit aan buurten, waardoor 
een beeld ontstond van een wijk met 

meerdere verhalen. De nadruk lag op 
het vele groen met slootjes en de afzon-

derlijke buurten die alleen te voet of per 
fiets makkelijk zijn te door kruisen. De 
beperkte mogelijkheden om met de auto 
de wijk te doorkruisen, zorgen in het 
algemeen voor rust. 

Schaduw
Helaas heeft onze grote mooie wijk één 
gebiedje, waar het de laatste tijd stevig 
rommelt, hetgeen een schaduw werpt 
over alle mooie zaken die Houtwijk 
aan haar bewoners te bieden heeft. Het 
wijkcentrum Bokkefort is namelijk de 
laatste weken geteisterd door vanda-
lisme en criminaliteit. Zo werden er 
ruiten ingegooid en was er sprake van 
brandstichting met een brandbom die 
veel schade heeft veroorzaakt. Dit soort 
zaken is de bewoners en winkeliers van 
het nabijgelegen winkelcentrum niet in 
de koude kleren gaan zitten. Meesters 
somde een lange lijst op van activiteiten 
van winkeliers, instanties als Voor en 
Boog, corporaties, politie, wijkpreven-
tieteam en bewoners in de afgelopen 

Wethouder Karsten Klein bezoekt Houtwijk 

Wijkberaadvoorzitter Meesters geeft wethouder Klein (uiterst rechts) een beknopte toelichting op onze wijk.
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maanden om dit wijkgedeelte aange-
namer te maken. De recente aanslagen 
op het Bokkefort zijn ook een aanslag 
gebleken op de moraal van vele betrok-
kenen, die zich zo hard hebben ingezet 
en nu dreigen de handdoek in de ring 
te gooien. Het wijkberaad gaat in prin-
cipe uit van de zelfredzaamheid van de 
bewoners en is er geen voorstander van 
om voor elk probleem bij Burgemeester 
en Wethouders aan te kloppen. Maar 
voor deze situatie werd de wethouder 
specifiek gevraagd om zijn focus op dit 
stukje wijk te leggen en er voor te zor-
gen dat alle instanties gaan samenwer-
ken voor een structurele aanpak.

Aangenaam gebied
Daarna nam de wethouder het woord en 
vertelde over zijn achtergrond en over 
zijn ambitie om als bestuurder de orga-
nisaties zo te laten samenwerken dat 
Loosduinen/Houtwijk een aangenaam 
gebied blijft om te wonen. Zijn aanwe-
zigheid in onze wijk zal geen eenmalige 
actie zijn, want hij zal bijeenkomsten 
als deze vaker organiseren om bewo-
ners in de gelegenheid te stellen om 
problemen met hem te  delen. Hierna 
kregen bewoners de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Zoals over het sluip-
verkeer dat met hoge snelheid door 

de Albert Schweizerlaan rijdt en een 
gevaar vormt voor omwonenden. Over 
de overlast van zakken huisvuil (die 
door meeuwen worden open gescheurd) 
en plastic zwerfafval op bepaalde plaat-
sen. En over de problemen rondom de 
Jan Romeinstraat waar het welig tie-
rende onkruid, scheefstaande lantaarn-
palen en uitwerpselen van honden werd 
aangehaald als zaken die het aanzien 
van de straat naar beneden halen en 
waarvoor oplossingen moeten worden 
gevonden.

Bindende functie 
Verenigingsmanager Ruud Ruigrok van 
de Werve stal het hart van de wethou-
der met zijn betoog dat Sportvereniging 
Houtwijk (voorheen RAVA) haar best 
doet om niet alleen een voetbalclub te 
laten zijn, maar ook een centrum waar 
Houtwijkers op vele andere manieren 
aan hun gezondheid kunnen werken. 
Hij sloot zijn betoog af met een uitnodi-
ging aan de wethouder om eens op een 
zaterdag langs te komen, opdat hij met 
eigen ogen zou zien dat de club leeft en 
een bindende functie in de wijk heeft. 

Houtwijk op de kaart gezet
Na deze laatste vraag werd een korte 
wandeling langs een aantal plaatsen 

gemaakt, waaronder het winkelcentrum 
(met een begeleidende visie van een 
stedenbouwkundige over hoe er met een 
beperkt aantal aanpassingen een spran-
kelend centrum van gemaakt zou kun-
nen maken), het mooie Bokkefortpark, 
de Burgemeestersbuurt en via de 
Gerrit van der Veenlaan naar de Jan 
Romeinstraat. Het doel om Houtwijk 
en haar bewoners bij wethouder Klein 
op de kaart te zetten was zeker bereikt 
en zorgt voor een solide basis voor 
een positieve samenwerking voor de 
komende vier jaar. Voorzitter Ramon 
Meesters: “Het Wijkberaad Houtwijk 
wil alle aanwezige instanties, zoals de 
ambtenaren van Stadsdeel Loosduinen, 
politie, wijkpreventieteam, Stichting 
Voor, de medewerksters van de I-shop 
én de aanwezige bewoners hartelijk 
danken voor hun positieve bijdrage aan 
deze geslaagde middag!“ 

Wethouder Karsten Klein op zijn 
rondleiding door Houtwijk
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De afgelopen maanden hebben tal van 
Houtwijkbewoners met veel optimisme 
de veranderingen in het winkelcentrum 
gadegeslagen.
Zo werden er drie blauwe vlag-
gen op de kop van de toegangsweg 
Houtwijklaan/Hildo Kroplaan geplaatst 
die het publiek uitnodigen eens een 
kijkje te komen nemen. In het voorjaar 
vernieuwde en vergrootte Albert Heijn 
haar supermarkt. En in augustus werd 
de vernieuwde Drogisterij Beautystore 
Kalisvaart heropend. 

Vertrouwen
Als Vereniging Wijkberaad Houtwijk 
zijn wij blij verheugd dat ook 
Kalisvaart haar vertrouwen in Houtwijk 
herbevestigt met een grondige ver-
bouwing van haar zaak. “Natuurlijk 

geloven wij in het succes van winkel-
centrum Houtwijk!”, zegt eigenaar Fred 
Kalisvaart. “Het winkelaanbod is geva-
rieerd en biedt de Houtwijkbewoners 
alle producten voor hun dagelijkse 
behoeften. Daarin past ons assortiment 
van beautyprodukten perfect.”

Mooie aanwinst
Ook de winkeldames, die door hun 
persoonlijke en klantvriendelijke dienst-
verlening voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk zijn voor het succes 
van Kalisvaart, stralen wanneer ze over 
hun winkel praten. “Wij hadden al een 
hele mooie winkel, maar door de ver-
nieuwde indeling en het gebruik van 
moderne materialen voor het interieur, 
is de zaak weer helemaal van deze tijd. 
En we merken dat onze klanten het ook 
een fijne winkel vinden om te komen.” 

Namens het Wijkberaad overhandigde 
voorzitter Meesters bloemen aan het 
voltallige personeel en hij feliciteerde 
hen met deze mooie aanwinst voor 
Houtwijk.

Drogisterij Beautystore Kalisvaart
Feestelijke heropening vernieuwde zaak

Centrale rol voor gedrukt en digitaal Houtwijkblad
‘Allerlei wijkinformatie direct  binnen 
handbereik…‘
Het wijkberaad van Houtwijk brengt  al 
negenentwintig jaar een eigen wijkblad 
uit. Een uitgave waarvan elk kwartaal  
7.000 exemplaren worden verspreid. 
Om de wijkbewoners te informeren over 
de meest uiteenlopende actuele wijkaan-
gelegenheden. Deze gedrukte versie 

heeft een digitaal broertje op internet: 
http:/wijkberaadhoutwijk.nl. Een speci-
aal redactieteam is nu aan de slag gegaan 
om beide media te verbeteren en nog 
beter op elkaar te laten aansluiten.

In de loop der jaren is gebleken dat het 
Houtwijkblad als communicatiemid-
del zeker op prijs wordt gesteld. Ook  

voor de website blijkt belangstelling te 
bestaan, hetgeen onder meer blijkt uit het 
aantal keren (hits) dat er dagelijks een 
kijkje op wordt genomen.  Om exact te 
kunnen nagaan hoe de beide media in de 
wijk leven en of er verbeterpunten zijn, 
zal er  onder de Houtwijkers een enquête 
worden gehouden.

Wijkberaad Houtwijk feliciteert 
Kalisvaart met de geslaagde verbouwing
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SV Houtwijk is momenteel erg actief 
om het voetballen interessant te maken 
voor de jeugd in de wijk, meldt vereni-
gingsmanager Ruud Ruigrok van de 
Werve.

Afgelopen zomer heeft het bestuur een 
overeenkomst gesloten met de Haagse 
Voetbalschool Het Verschil. 
Met ingang van het seizoen 2010 – 

Voetbalclub sv Houtwijk mikt op jeugd

2011 zal deze school opleidingen gaan 
verzorgen op het Rijnveld 
Sportpark.
Onder de bezielende leiding van onder 
andere trainer Hans Kooijenga kan de 
jeugd, van mini-F tot A en getalenteerd 
tot minder getalenteerd, op zondag-
morgen werken aan techniekverbete-
ring.  Een goede techniek is immers de 
basis van alles. Iedereen kan zich bij 

Het Verschil inschrijven en hoeft hier-
voor geen lid te zijn van sv Houtwijk. 
”Uiteraard hopen we dat ook de jeugd-
leden van sv Houtwijk op deze wijze 
extra gaan werken aan hun techniek.”  
Inschrijven kan via de website van 
Het Verschil: 
www.voetbalschoolhetverschil.nl

Grote Clubactie
Ook dit jaar doet sv Houtwijk weer mee 
aan de Grote Clubactie, de jaarlijkse 
loterij waarvoor iedere vereniging in 
Nederland loten kan verkopen. Met de 
opbrengst wordt iets extra’s gedaan 
voor de eigen jeugd! Dit keer zal de 
volledige opbrengst worden gebruikt 
om de jeugdtoernooien van de vereni-
ging financieel te ondersteunen. Van 

extra activiteiten worden georganiseerd 
tijdens eigen jeugdtoernooien en de 
jeugdkampen waaraan de jeugdspelers 
in het voorjaar gaan deelnemen. Op 
11 september is de verkoop van start 
gegaan. We hopen dat bewoners van 
Houtwijk de vereniging ondersteunen 
door loten te kopen van onze jeugdspe-
lers die langs de deur zullen gaan.

Jeugd, sport, zorg én sv Houtwijk
Ieder dag valt er in de krant, op tele-
tekst of op internet wel iets te lezen 
over de zorg, sport en de jeugd in 
Nederland. Onderwerpen die ook in de 
politiek een ‘hot item’ zijn. Er wordt 
te weinig geld aan de zorg besteed, de 
jeugd moet op het rechte pad worden 
gehouden en een groot deel van de 
samenleving volgt alle ‘ins and outs’ op 
sportgebied. Onze wijk Houtwijk komen 
we echter slechts in de regionale kran-
ten tegen. Toch gebeuren er hier ook 
veel zaken die aan sport, zorg en jeugd 
zijn gerelateerd. Bij sv Houtwijk loopt 
namelijk zo’n project, dat al deze ingre-
diënten bevat. 

Samenwerking
Vorig jaar zijn de KNVB, Stichting 
Jeugdformaat en sv Houtwijk (voorheen 
Rava-Pec Combinatie) een samen-
werking aangegaan om kinderen te 
helpen die door allerlei omstandighe-
den in een lastig pakket zijn gekomen. 
Jeugdformaat is een organisatie in 
Haaglanden, die professionele hulp 

verleent aan kinderen en ouders die het 
op eigen kracht om welke reden dan 
ook (even) niet redden. De KNVB is de 
overkoepelende organisatie die er voor 
zorgt dat er op zaterdag en zondag kan 
worden gevoetbald. 
En sv Houtwijk is de voetbalvereni-
ging waar dat dan gebeurt.De KNVB 
heeft subsidie gekregen om projecten 
op te zetten om kinderen die in de pro-
blemen zitten toch aan het sporten te 
krijgen. De bond houdt toezicht op de 
voortgang van die trajecten. De rol van 
Jeugdformaat is om kinderen die onder 
genoemde doelgroep vallen aan te dra-
gen. En sv Houtwijk is de ontvangende 
club in Houtwijk die de kinderen de 
gelegenheid geeft om gewoon lekker 
met andere kinderen te kunnen voetbal-
len.

Steentje bijdragen
Heel eenvoudig is dat niet voor sv 
Houtwijk. Om de door Jeugdformaat 
aangeleverde kinderen te laten voetbal-
len, moet de vereniging er wel voor 

zorgen dat de kinderen in een prettige 
omgeving terecht komen. Daarom wor-
den er informatieavonden gehouden 
voor de trainer, de leider, de teamouder 
en de spelers van het team om die goed 
voor te lichten over het desbetreffende 
kind. Op die wijze wil sv Houtwijk 
begrip vragen voor deze kinderen. 
Want sv Houtwijk vindt dat ieder kind 
een eerlijke kans verdient.“Zo ziet u 
dat uw vereniging in uw wijk via dit 
project ook een steentje bijdraagt aan 
een (Houtwijk)maatschappij, waarin 
iedereen zich prettig kan voelen“, aldus 
Ruud Ruigrok van de Werve, vereni-
gingsmanager sv Houtwijk. 

Wilt u meer weten over dit project of 
zou u ook iets willen doen voor de 
voetballende jeugd in Houtwijk, dan 
kunt u contact opnemen per e-mail 
(r.ruigrokv.d.werve@zonnet.nl) of 
telefonisch (0614039562).”
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‘Gezondheidscentrum Houtwijk is flink 
veranderd het laatste jaar. “Niet zozeer 
het interieur of exterieur, maar er lopen 
veel andere dokters en assistentes rond. 
Het resultaat is dat de situatie weer 
stabiel is met vaste artsen en vaste aan-
spreekpunten. Kortom, een flinke ver-
andering en verbetering!“, meldt Dave 
Kakkenberg, huisarts en manager. 
“Het zal de meeste bewoners van 
Houtwijk niet ontgaan zijn dat er vorig 
jaar nogal wat wisseling van personeel 
is geweest in Gezondheidscentrum 
Houtwijk. Dit is natuurlijk erg verve-
lend voor alle patiënten, zeker als je 
telkens weer bij een andere huisarts 
een afspraak krijgt. Dit is gelukkig 
verleden tijd. Het centrum is weer sta-
biel met een vaste bezetting van vaste 
artsen, ondersteuners en assistentes. 
Het gezondheidscentrum is onder-
deel van de SHG (Stichting Haagse 
Gezondheidscentra), die in totaal acht 
gezondheidscentra en vier apotheken in 

uur gestart, speciaal voor patiënten 
met hart- en vaatziekten: de Hart- en 
Vaatcheck. De eerste patiënten hiervoor 
zijn al geweest. Naast medisch inhoude-
lijke kwaliteit kijken we ook naar orga-
nisatorische kwaliteit. Zo houden we, 
bijvoorbeeld, de telefonische wachttijd 
nauwkeurig in de gaten en mocht die te 
lang worden dan kunnen we onmiddel-
lijk hier op in springen.” 

Medische Fitness
De verhuizing van de apotheek (wegens 
ruimtegebrek) naar de overkant heeft 
het gezondheidscentrum extra ruimte 
opgeleverd. Die nu is ingericht voor 
fysiotherapie met nieuwe volwaardige 
fitnessapparatuur. Naast de normale 
behandelingen door de fysiotherapeu-
ten, is het ook mogelijk om te sporten 
onder begeleiding van een fysiothera-
peut, bijvoorbeeld, als hulp om af te 
vallen bij suikerziekte of om de conditie 
of longinhoud te verbeteren. 

Den Haag heeft. Doordat de SHG een 
grote organisatie is, kunnen we veel van 
elkaar leren en gebruiken we elkaars 
kennis.”

Kwaliteit
Gezondheidscentrum Houtwijk is, net 
als alle SHG gezondheidscentra, NHG 
geaccrediteerd (NHG=Nederlands 
Huisartsen Genootschap). “Dit bete-
kent dat er bewust aan kwaliteit wordt 
gewerkt en dat we hierop elk jaar wor-
den gecontroleerd. Iedereen kan dit 
onder andere merken aan de zorg die 
we  leveren aan patiënten met chroni-
sche ziektes, zoals diabetes, astma of 
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease, een chronische longziekte). 
Patiënten worden opgeroepen en er 
wordt regelmatig bloed geprikt of een 
longfunctietest gedaan, allemaal in het 
gezondheidscentrum. Zij hoeven hier-
voor dus niet meer naar het ziekenhuis. 
Sinds kort zijn we een nieuw spreek-

Gezondheidscentrum Houtwijk
‘Flink veranderd én verbeterd

vanaf links de huisartsen Schots, de Jong, 
el Mokadem en Kakkenberg
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Samenwerking
“In Gezondheidscentrum Houtwijk kunt 
u terecht bij uw huisarts, maar ook bij 
een diëtiste, psycholoog, orthopeda-
goog, maatschappelijk werker en fysio-
therapeut. Ook kunt u er bloed laten 
prikken en kunnen er hartfilmpjes wor-
den gemaakt. Er kan hier steeds meer 
zorg worden geleverd, u hoeft dus voor 
veel dingen niet meer naar het zieken-
huis. Kortom: vertrouwd en dichtbij“, 
benadrukt Kakkenberg. “Zoveel zorg-
verleners in één centrum heeft als 
gevolg dat er gemakkelijk overlegd 
kan worden, er is dan ook een nauwe 
samenwerking met elkaar. Ook met 
apotheek Houtwijk is dat het geval. Zo 
kijken de artsen en apothekers regelma-
tig kritisch samen naar het medicatie-
gebruik bij patiënten die veel verschil-
lende medicamenten gebruiken, om zo 
patiënten hun medicatie optimaal te 
laten benutten!” 

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden? Meer infor-
matie is verkrijgbaar aan de balie van 
het gezondheidscentrum of via website 
www.houtwijk.shg.nl. Telefonisch kan 
ook via:  070 3971101.

Ons team
DWM Kakkenberg huisarts en manager 
J de Jong huisarts
N el Mokadem huisarts
EDCM Schots huisarts

Jessica Lagerberg praktijkondersteuner
Anny Bronsvel praktijkondersteuner in opleiding

Miranda Middelburg assistente
Simone Grunewald assistente
Madelon Bontje assistente in opleiding
Alie Verbree-Stam assistente

Dominique van der Werf  fysiotherapeut
Sanne van Gerwen fysiotherapeut
Jana Gerritsma fysiotherapeut/ manueel therapeut

Dorinde van Herk diëtiste
Peter Mors SPV’er
Marian Musters psycholoog
Reshma Gajadhar orthopedagoog
Wilma Huijbrechts maatschappelijk werk
Kamalia Hamdi Stichting Wende, 
     huiselijk geweld

Alie Verbree-Stam, Anny Bronsveld, Madelon Bontje, 
Dominique van der Werf en Miranda Middelburg
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IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,

HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,

SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,

SPECIALITEIT IN HET PLAATSEN VAN DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

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

BETJE WOLFFSTRAAT 216  2533 HW  DEN HAAG,

TELEFOON 070 380 04 35

BTW NR: NL8032.43.376.B01

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? 
Bel voor nabezorging 0174-631748
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Op 7 oktober 1880 trouwde hij met Maria 
Lunsigh Tonckens die op 24 februari 
1891 overleed. Hij huwde op 4 augustus 
1892 de zuster van Maria, Etta geheten. 
Zij stierf in 1914. Uit de beide huwe-
lijken werden een zoon en een dochter 
geboren. Hij trok zich vaak terug op het 
in 1905 aangekochte buitengoed ‘De 
Darthuizerberg’ gelegen tussen Doorn en 
Leersum. Daniël overleed op 6 februari 
1927. Zijn muziekbibliotheek omvatte 
13.000 stukken waarvan vele van grote 
waarde. Het was zijn bron voor honder-
den publicaties die in tijdschriften of in 
boekvorm verschenen. Hij nam deel aan 
meerdere verenigingen en stichtingen op 
kunstgebied en werd erkend als autoriteit 
op allerlei terreinen maar vooral daar waar 
het de muziek geschiedenis betrof. Zijn 
kwaliteiten werden op 28 april 1910 geho-
noreerd met een eredoctoraat in Leiden en 
hij werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw en tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau.

In deze rubriek wordt elk 
kwartaal achtergrondin-
formatie gegeven over een 
straat- of pleinnaam in 
Houtwijk. Dit keer aan-

dacht voor de straat die vernoemd is naar 
Daniel Francois Scheurleer (1879-1927), 
firmant van het bankiershuis Scheurleer 
en Zonen.  
Daniël werd geboren op 13 november 
1855 als jongste van de drie zonen van 
Willem Scheurleer en Martine Heldewier. 
Het geslacht van de Scheurleers was 
afkomstig uit Schoonhoven en vestigde 
zich in de 17e eeuw in Den Haag. In die 
familie waren notarissen en financiële 
ambtenaren en daaruit kwamen  bankiers 
naar voren. Begin 19e eeuw werd in een 
groot huis aan het Spui het bankierskan-
toor Scheurleer en Zoonen gevestigd. 
Van 1872 tot 1875 studeerde hij aan de 
Handels-Lehrabstalt in Dresden en had 
daar het eerste serieuze contact met de 
klassieke muziek en publiceerde over 

Berlioz, Liszt en Wagner. Na zijn stu-
dietijd werd hij lid van de directie van 
zijn vaders bankierskantoor. Eenmaal 
terug in Nederland ontwikkelde hij een 
grote interesse in de muziekgeschiede-
nis en kwam daarbij in contact met een 
Haagsche kunstkring. Met bekende kun-
stenaars die in café Rohde op de hoek van 
de Gortstraat en de Kettingstraat bijeen 
kwamen onder de naam ‘het Vlondertje‘.  
Hij publiceerde steeds meer en begon 
ook met het verzamelen van allerlei bron-
materiaal en historische muziekinstru-
menten waarvan hij er elfhonderd bijeen 
kreeg in zijn woonhuis aan de Laan van 
Meerdervoor. Na zijn werd deze collectie 
aangekocht door de gemeente Den Haag. 
Hij wist zijn hobby’s te combineren met 
zijn omvangrijke dagtaak. Zo vervulde hij 
ettelijke voorzittersfuncties, zoals voor 
De Bond voor Geld- en Effectenhandel, 
de Haagse Effecten Sociëteit, de 
Haagsche Bankiersvereniging en de 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. 

Praktijk voor
Psychodynamische therapie

Jolanda de Wit
Hypnotherapeut 

Psychosomatic coach 
EMDR.

In oktober starten er weer cursussen:

11 oktober: meditatie
In 6 weken worden de beginselen van het mediteren 
uitgelegd en kennis gemaakt met verschillende soorten 
meditaties.

12 oktober: mandalatekenen
In 6 tweewekelijkse lessen wordt de basis van het 
mandalatekenen geleerd. Tekenervaring niet nodig!

Beide cursussen worden zowel in de avond als in de 
ochtend gegeven bij voldoende deelnemers. 

Voor meer informatie: 
www.hypnovlinder.nl 
of bel 06-50251490 

Praktijkadres:  Abrikozenplein 56, 2564 PH  Den Haag

‘Ik woon in de Dr D.F. Scheurleerstraat’

Sinds 2004 is in Den Haag 
zuid gevestigd de Praktijk 
voor Psychodynamische the-
rapie en Hypnotherapie van 
Jolanda de Wit. Deze therapie 

biedt uitkomst bij een groot aantal psychi-
sche en psychosomatische problemen, zoals 
angsten, depressies, burn-out, PDS, migraine 
en nog veel meer.
In balans komen
Jolanda: “Hiervoor gebruik ik diverse thera-
peutische technieken en coaching. 
Ik werk voornamelijk met hypnotherapie, 
zowel klassiek als modern. Hierbij wordt 
diepe ontspanning gecombineerd met 
gerichte aandacht. Dit kun je vergelijken 
met een trance die iedereen wel eens ervaart 
als je helemaal in een boek of een film 
verdiept bent en niets om je heen zag of 
hoorde. Deze natuurlijke trance gebruik ik 
om mensen beter in contact te laten komen 
met de diepere lagen van het bewustzijn. 
Hierdoor kom je makkelijker in contact met 
de vroegere ervaringen, emoties en belem-
merende gedachten die je leven beïnvloeden 
en vaak beperken of blokkeren. Ook kun je 
op deze manier contact maken met je inner-
lijke bronnen, zodat je weer in balans komt, 
zelfvertrouwen krijgt en weer van het leven 
kunt genieten.

Allerlei technieken
Hiervoor heb ik een hbo-beroepsop-
leiding Integrale Moderne 
Hypnotherapie en Psychodynamische 
Therapie gevolgd.  Maar ik ben ook 

geschoold in andere 
technieken zoals 
regressietherapie,
EMDR, innerlijk kind-
werk, Voice Dialogue, 
ademtherapie en ener-
giewerk.Voor meer 
informatie over deze 
technieken verwijs 
ik graag naar mijn 
website.Tevens geef 
ik cursussen, zoals 
meditatie, mandala-
tekenen en zelfwaar-
dering. Omdat ik als 
therapeut aangesloten 
ben bij de NBVH 
(Nederlandse beroeps-
vereniging voor 
Hypnotherapeuten)
wordt deze therapie 
door veel zorgverzeke-
raars geheel of gedeel-
telijk vergoed, afhan-
kelijk van uw polis.

Meer informatie
Voor meer informatie 
of om een afspraak 
te maken voor een 
intakegesprek, kunt 
u bellen met 06-
50251490. Of kijk op: 
www.hypnovlinder.nl.

Hypnotherapie helpt!
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‘VVE De Erker’ viert vijfen-
twintigjarig bestaan
In augustus 1985 werden de Erker-
woningen aan de Architect Berlagelaan, 
Architect Jan Wilsstraat, Architect 
Dudoklaan, Architect Krophollerkade 
en de Architect Oudkade opgeleverd. 
Totaal 71 woningen. Er werd meteen 
een  Vereniging van Eigenaren (VVE) 
opgericht die dit jaar feestelijkhaar vijf-
entwintigjarig bestaan  heeft gevierd.
In het begin werd er gezamenlijk inge-
kocht, zoals zonneschermen, tuinaanleg, 
schuttingen en dergelijke. Ook werd in 
de achterpaden verlichting aangebracht. 
Intussen zijn al veel van de eerste 
bewoners naar elders verhuist en zijn 
er nieuwe gezinnen gekomen. Een van 
de nieuwe bewoners heeft de vereni-
ging nieuw leven ingeblazen en heeft 
een aantal jaren geleden – samen met 
andere bewoners die wilden helpen - 
het eerste straatfeest georganiseerd. En 
ook het vijfentwintigjarig bestaan van 
de VVE  hebben ze uiteraard met zijn 
allen gevierd. Ook oud-bewoners waren 
daarvoor uitgenodigd. 

Passend cadeau
De feestcommissie, die een half jaar 
met de voorbereidingen is bezig 
geweest, heeft naast alle festiviteiten 
ook nagedacht over een gepast cadeau 
voor de wijk. Helene Marcus, secretaris 
van de VVE, kwam met het idee om 
een mozaïekbank te maken en die op 

Feest in Architectenbuurt
door een zware en langdurige regenbui, 
zodat in ijltempo alle stoelen en tafels 
moesten worden opgeruimd. Toch kon 
worden teruggekeken op een geslaagde 
viering van het 25-jarig jubileum 
van ‘Vereniging van Huiseigenaren 
De Erker’ in de Architectenbuurt te 
Houtwijk.

Feest Laan van Vredestein 
Begin september hebben bewoners 
van de Laan van Vredestein elkaar 
weer ontmoet tijdens het jaarlijkse 
straatfeest. De feestcommissie had 
weer haar best gedaan een leuk 
programma samen te stellen voor 
jong en oud. Voor de kinderen 
waren er onder meer een springkus-
sen, skelters, pingpongtafels en een 
poppenkastvoorstelling. Er stond 
ook een pannenkoekenproeverij op 
het programma en de volwassenen 
waagden zich aan een geblindeerde 
wijnproeverij. Er kon ook ouderwets 
gesjoeld worden. Wie de uitdaging 
aandurfde, kon een prijsje verdienen. 
Rond zes uur was er een buffet met 
heerlijke hapjes die iedereen had 
meegenomen. Tot in de late uurtjes 
werd gezellig gekletst rond een vuur-
korf. Wat is er leuker dan je eigen 
buren weer eens te ontmoeten tijdens 
zo’n gezellig samenzijn? 

het pleintje Berlagelaan/Dudoklaan te 
plaatsen. Met subsidie van gemeente 
Den Haag is die bank er toch gekomen. 
Begin augustus werd de kale beton-
nen bank geleverd door Socialsofa uit 
Tilburg. Simone Kappeyne, van Quaaak 
Workshops with Art, zorgde voor bege-
leiding op creatief en technisch gebied 
en een twintigtal Erker-bewoners werk-
ten, onder leiding van Janny Peters, 
praktisch iedere middag en avond met 
veel plezier aan de bank. Zo’n project 
bleek voor nog meer saamhorigheid 
in de wijk te zorgen. Donderdag 26 
augustus 2010 werd de bank vanuit een 
achtertuin door Blansjaar op het plein 
getakeld. Zaterdagmorgen 28 augustus 
2010 werd de nieuwe aanwinst door 
Wethouder Karsten Klein officieel ont-
huld.

Geslaagde viering
Het straatfeest ging die middag door 
met stoeptegel-mozaïeken en met het 
maken van een poort van bamboe 
aan de Architect Oudkade. Het Open 
Podium, georganiseerd door Kees 
van Venetië, was een groot succes. Er 
werd opgetreden door jong en oud en 
de muziek varieerde van klassiek tot 
pop. Er blijkt verrassend veel muzikaal 
talent in de wijk aanwezig te zijn. Na 
de optredens volgde een Indisch buf-
fet en kwam er zelfs nog een ijsboer 
langs. Het gezellig samenzijn op de 
avond werd helaas ruw onderbroken 
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Jongen, had ik je al iets verteld over de 
school van vroeger. 
Nou, we zaten zes dagen in de week 
op school. Van negen tot twaalf en 
van twee tot vier. Ook op zaterdag-
morgen kregen we les. Mijn ouders 
zijn vaak verhuisd en daarom heb ik 
meerdere lagere scholen bezocht. Zo 
heetten vroeger de basisscholen. Ik 
begon als kleuter op een bewaarschool 
in de Beijersstraat dat was een soort 
crêche die geleid werd door nonnen. 
Die woonden in een klooster dat er 
naast lag. Op zondag gingen ze naar 
de kerk in de Brandtstraat. Je zag dan 
zo’n twintig van die nonnetjes vanuit 
de ingang van het klooster naar buiten 
komen. Achter elkaar liepen ze  in een 
versnelde ganzenpas de kerk in. Ze had-
den voorin links (aan de vrouwenkant) 
eigen plaatsen. Nog voor het einde van 
de Mis ging het weer in een versneld 
tempo terug naar het klooster. De deur 
ging dicht en weg waren ze, net voor de 
drukte van een leegstromende kerk

In het jaar dat je zes werd, moest je 
naar de zogenaamde grote school wat 
we nu de basisschool noemen. De eer-
ste voor mij was in de Pretoriusstraat.  
In die tijd woonden vaak hele families 
in één straat. Ik had mijn grootouders 
en veel ooms en tantes in de Kockstraat 
waar ik zelf ook woonde. Op school 
kwam ik dus neefjes tegen en dat 
maakte het spelen en meer dingen een 
stuk gemakkelijker. Mijn moeder wilde 
echter  weg van de sociale controle van 
haar schoonfamilie en we verhuisden 
naar de Spakenburgsestraat. 
De dichtstbij liggende school lag in 
de Weesperstraat. Het hoofd van deze          
(inmiddels afgebroken) St Paulusschool 
was Jan Nowee die bij veel kinderen 
(nu volwassenen) bekend was als de 
schrijver van tientallen kinderboe-
ken met als toppers de boeken in de 
Arendsoogserie. Indianen en cowboys 
speelden daarin de hoofdrol met als 
rode draad dat het goede het altijd won 
van het kwade.

Na twee jaar werd de buurt bij de 
Soestdijksekade weer ingeruild voor 
de Transvaalwijk. De volgende woning 
lag in de Bothastraat met als gevolg 
dat de school op De La Reyweg de 
nieuwe basis werd waar ik verder 
aan mijn algemene ontwikkeling kon 
werken. Vroeger kenden veel scholen 
een indeling in zogenaamde A-, B- of 
C-kanten. Hierbij speelden de status en 
het inkomen van de ouders een rol. Zo 
hield men de verschillende lagen van 

de bevolking ook in het onderwijs uit 
elkaar. Ik werd ingedeeld bij de A-kant 
en kreeg daar als klasse-onderwijzers 
achtereenvolgend de heren de Jongh en 
Poldervaart. De onderwijzers hadden 
een vaste klas en konden jou voldoende 
leren in alle vakken die op je rapport 
voorkwamen. Behalve voor gymnastiek 
want daarvoor was er een afzonderlijke 
kracht die gemiddeld leniger was dan 
de soms al op  middelbare leeftijd zij-
nde collega’s. We leerden lezen van het 
bekende leesplankje van Jan Ligthart 
dat nu nog bij menigeen als curiositeit 
aan de muur hangt. Misschien heb je 
het thuis wel eens gezien. Het begint 
met: aap, noot, mies. Met losliggende 
letters moest je de woorden onder de 
plaatjes maken. Je leerde schrijven 
en met dictees werd je kennis van de 
Nederlandse taal getest. Daarbij wan-
delde de onderwijzer door de klas en 
zegde soms moeilijke zinnetjes op die 
jij al luisterende, moest opschrijven. 
Je leerde toen je taal beheersen in het 
schrijven. Nu krijg je een spreekbeurt 
en moet je leren praten. Het gevolg is 
dat er nu ontzettend veel mensen zijn 
die fouten maken bij het gebruik van 
de Nederlandse taal. Hetzelfde is met 
rekenen. Daar werd de nadruk gelegd 
op de techniek van het zelf uitvoeren 
van de meest principiële handelingen 
zoals vermenigvuldigen, delen, optellen 
en dergelijke. Nu wordt onmiddellijk 
gegrepen naar het handcomputertje en 
als dat ding niet in de buurt is, ontstaat 
er paniek. Van geschiedenis moest je 
alles leren zodat je de samenhang van 
de historische gebeurtenissen zag. Nu 
krijg je een stel hapklare brokken die 
als los zand aan elkaar hangen.  Ach, er 
is zo veel veranderd in de manier van 
onderwijs geven. Vooral de laatste tijd 
ontdekken telkens weer andere minis-
ters nog betere systemen die de verwar-
ring alleen maar groter maken. Maar 
laat ik jou niet vermoeien met mijn 
frustraties en het gewoon weer hebben 
over vroeger. Je zat in schoolbanken 
met tweeën naast elkaar. Aan de voor-
kant van het bovenblad was een gat 
waar een inktpotje in paste. Het blad 
kon je opklappen en in het vak lagen 
schoolboeken, je pen en meer van die 

dingen. De pen  was een zogenaamde 
kroontjespen. Het was een houdertje 
waarin  een taps-toelopend stukje ijzer 
met een gespleten punt. Als de letters 
op papier te dik werden, kon je het 
ding weer scherp slijpen. De onder-
wijzer die gewoon  met “meester”of 
“meneer”werd aangesproken, zetelde 
op een lessenaar die wat hoger stond 
zodat hij de klas beter kon overzien. 
De onderwijzeressen waren soms heel 
jong of oude vrijgezellen. Dat kwam 
omdat  vrouwen die trouwden niet meer 
mochten werken en geacht werden 
thuis voor het huishouden te zorgen. 
Ja, dat was in de tijd dat vrouwen geen 
eigen girorekening konden krijgen en 
als ze getrouwd waren voor veel din-
gen de toestemming van de man nodig 
hadden. In andere culturen is dat nog 
zo maar wij hebben die discriminatie 
gelukkig achter ons gelaten. Hoe zag 
zo’n schoolklas er eigenlijk uit ? Alle 
banken stonden netjes op een rijtje met 
de onderwijzer voorin en naast hem het 
grote zwarte schoolbord met een bakje 
voor de krijtjes en het borsteltje om 
alles weer weg te vegen. Aan de wan-
den hingen grote platen met meestal 
gebeurtenissen uit de vaderlandse 
geschiedenis. Niet te vergeten de grote 
potkachel in de hoek die in de winter 
het gehele lokaal moest verwarmen. 
Het was een klusje voor de conciërge 
(een soort manusje van alles) om voor 
de aanvang van de lessen alle kachels 
aan de gang te hebben. Op de openbare 
school zaten kinderen van alle gezind-
ten. Toch werd er elke week voor pro-
testante kinderen godsdienstles gegeven 
door een dominee. De katholieke en de 
zogenaamde ongelovige kinderen waren 
daarvan vrijgesteld. Dat was meestal op 
zaterdagmorgen en dan zaten zij in een 
andere klas waar werd voorgelezen uit 
spannende boeken of waar ze konden 
knutselen. Ik heb in die uren prima 
leren figuurzagen tot groot verdriet van 
mijn moeder die op het laatst niet meer 
wist waar ze al die rotzooi moest laten. 
In 1941 was het afgelopen en had ik het 
voorbereidende onderwijs afgesloten.  
Ik kon naar de MULO van de broeders  
in de Weimarstraat. Andere kinderen 
gingen naar de ambachtschool aan de 
Steijnlaan of op het Veluweplein. Er 
waren ook kinderen die al moesten 
gaan werken want in veel gezinnen was 
elke gulden van harte welkom.
Ach, ik zie dat je slaap krijgt dus nu 
vlug naar bed en morgen fit zijn, want 
jij moet ook gewoon naar school.

Dries Weber

Opa, vertel eens van vroeger (7)
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Herfst in Wijktuin 
De herfst is weer in aantocht en dat is goed te zien in de Wijktuin aan de Burgemester Hovylaan. Zeker, de afgelopen zomer 
heeft zich van de goede kant laten zien: heel veel warmte en zonneschijn. Dit betekende wel dat er vaak moest worden 
gesproeid. Maar dat is tegenwoordig geen probleem meer. Met financiële giften van o.a. Schoonmaakbedrijf Van Roon zijn 
een pomp en meerdere meters slang aangeschaft. Hiermee wordt water uit de sloot gehaald en kan de gehele tuin worden 
besproeid. Ook staan er nu watertonnen om het regenwater op te vangen. Op deze manier hoopt de vereniging geld te kunnen 
besparen.  
De Gemeente heeft in het voorjaar de groenstrook aan de fietspadkant aangepakt: oude struiken zijn verwijderd, de grond is 
‘geschoond’ en daarna zijn er hortensia’s geplant. Ook deze strook wordt door de vrijwilligers van de Wijktuin bijgehouden 
door er te sproeien en te schoffelen. Zo blijft er een mooi uitzicht op de tuin voor degenen die er voorbij lopen en fietsen. 

Enthousiaste bezoekers
Steeds meer mensen nemen de moeite om af te stappen en binnen te lopen om 
van dichtbij nog een betere indruk te krijgen op wat er groeit en bloeit in de 
tuin. Bezoekers zijn enthousiast over de variatie aan planten en bloemen. De 
vereniging ontvangt regelmatig het verzoek of planten en/of struiken die bij 
iemand in een tuin staan en door verandering ervan geen plek meer kunnen 
hebben, in de wijktuin welkom zijn. Hierop is vanzelfsprekend het antwoord 
altijd positief. Hoe meer (mooie en verschillende) planten en struiken, des te 
fraaier wordt het in de wijktuin. De herfst is voor deze ‘verplanting’ een heel 
goede periode. Het zaaigoed, o.a. de ijsbloempjes, afrikanen, lathyrus, chinese 
kers, zonnebloemen: alles heeft heel leuk gebloeid en heeft  in de zomer weder-
om weer  ‘kleur’ gegeven aan de tuin. Ook veel grotere bloemen, zoals de 
pioenroos, daglelie, flox, hortensia hebben hun bloemenpracht laten zien. Elk 
jaargetijde heeft een ‘eigen’ kleur en geur van bloeiende planten en struiken.  

In de maand juli zijn van de aalbessenstruiken enorme hoeveelheden bessen geplukt. Toen in augustus en september de vruch-
ten van de frambozen-, bramen en Japanse aalbestruiken konden worden geplukt, was dit wederom een feest. Dankzij het 
goede werk van een van de leden bij het krenten van de druivenstruiken, wordt komende maand een rijke oogst aan druiven 
verwacht.  Om u dit alles te kunnen laten zien en van uitleg te voorzien, zijn enkele leden van de Wijktuin speciaal aanwezig  
om u te ontvangen op zaterdag 16 oktober van 13.30 – 16.00 uur.

Iedereen van harte welkom
Er staan nu zoveel vaste struiken in de tuin, dat ook de komende herfst en winter een bezoek aan de tuin zeker de moeite 
waard is. De paden zijn afgezet met herfstasters; hiervan  zullen de meeste de komende weken wel heel mooi in bloei staan. 
“Ook bent u van harte welkom een bezoek te brengen aan de tuin. De vrijwilligers zijn elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 
uur met een groot aantal hier aanwezig. Op andere dagen is er altijd wel een te ‘vinden’ die er bezig is. Vindt u het ook leuk 
te werken in een tuin: kom langs en meldt u aan!”, aldus Riet van der Laan

ingezonden brieven & berichten

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

in te korten of tekstueel te wijzigen.

Oproep aan alle Houtwijkers
Jubileumviering Wijkberaad 
Houtwijk
Op 24 november 2011 bestaat het 
Wijkberaad Houtwijk 30 jaar. Het 
bestuur wil dit graag vieren met alle 
Houtwijkers. Om deze jubileumviering 
succesvol te maken, wordt het bijzonder 
op prijs gesteld als de bewoners actief 
meedenken over de te plannen festivi-
teiten.

Allerlei mogelijkheden
Het zou, bijvoorbeeld, mogelijk zijn 
om de festiviteiten te verdelen over drie 
dagen verspreid over het jaar. De dagen 
kunnen een cultureel of historisch tintje 
krijgen en er zou ook een dag voor de 
kinderen kunnen worden georganiseerd.  

Rond 24 november 2011 zou een recep-
tie kunnen plaatsvinden waaraan een 
tentoonstelling is verbonden, waarin 
met foto‘s en allerlei herinneringsma-
teriaal wordt teruggeblikt op dertig 
jaar Wijkberaad Houtwijk. Echter,alle 

andere ideeën en suggesties zijn van 
harte welkom. 

Oproep aan iedereen
Wellicht zijn er creatieve bewoners die 
zelf wat willen doen, of zijn er mensen 
die willen helpen. Zij kunnen hiervoor 
dan een speciaal formulier opvragen 
op de website http//houtwijkberaad.nl 
of in het kantoor van het Wijkberaad 
Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, kamer 
117. Telefonisch kan ook:  op woens-
dagmiddag 4400913 of per e-mail 
wijkverhoutwijk@hetnet.nl De uiterste 
inleverdatum is op 27 oktober 2010 
tijdens de jaarvergadering die gehouden 
gaat worden bij  SV Houtwijk (voor-
heen RAVA). L. van Vuurdestraat 16.
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Politie Loosduinen:  
Openingstijden bureau 
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taalen en 
Ruben van den Driest:  
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:
Evelien Peper
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: http://wijkberaadhoutwijk.nl
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:
Ramon Meesters voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana v. Hes penningmeester
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn en Debby Groen
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)
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
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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