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In 2012 is weer veel 
gebeurd en we heb-

ben een groot aantal 
resultaten kunnen boe-
ken. Houtwijk is een 

rustige wijk met veel groen. Er is relatief 
weinig overlast en de bewoners gaan 
prettig met elkaar om. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 17 oktober 2012 
hebben wijkgenoten aangegeven dat er 
een aantal zaken voor verbetering vat-
baar is, zoals op verschillende locaties 
achterstallig groenonderhoud en begin-
nende verloedering onder meer door 
zwerfvuil. Inmiddels hebben wij een en 
ander al doorgegeven aan wethouder 
Karsten Klein en aan medewerkers van 
het Stadsdeelkantoor. Wij hopen samen 
met hen in 2013 grote stappen voor-
waarts te kunnen maken. 

Mocht u specifieke vragen en 
opmerkingen hebben over 

Houtwijk, dan kunt u zich tot ons 
richten via onze website www.wijkbe-
raadhoutwijk.nl en per e-mail info@
wijkberaadhoutwijk.nl. Ook zijn wij 
sinds kort te volgen via de social media 
facebook/info Houtwijk en twitter. 
Meer informatie hierover is te vinden 
op onze website.

Het straatvertegenwoordigerspro-
ject begint eindelijk aan te slaan. 

De leden van de eerste club hebben 
met elkaar kennis gemaakt en heb-
ben samengewerkt aan de organisatie 
van het Bokkefort-eindejaarsfeest. Het 
doel is om verder te bouwen aan de 
onderlinge band en aan het opstarten 
van activiteiten in de directe omgeving. 
Voelt u zich ook aangetrokken tot dit 
enthousiaste vrijwilligersteam, meldt u 
zich dan bij ons aan.

Vol enthousiasme richten wij onze 
blik - samen met u - op de toe-

komst om die zaken te realiseren die 
voor onze wijk van belang zijn. Ter 
verbetering van onze betrokkenheid met 
elkaar zullen wij in 2013 rond de lang-
ste dag onze traditionele Midsummer 
Party houden. Namens het Wijkberaad 
Houtwijk wens ik u een voorspoedig en 
gezond 2013 toe.

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Verslag halfjaarlijkse
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 17 oktober 2012 
werd in Zorgcentrum Houthaghe 
de halfjaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van het Wijkberaad 
Houtwijk gehouden. Het volledige 
verslag* is te vinden op onze web-
site www.wijkberaadhoutwijk.nl
onder wijkberaad/ statutair. In dit 
artikel alvast een beknopte terugblik 
op deze bijeenkomst waar belangrij-
ke wijkzaken de revue passeerden. 
Pagina’s 4/5.

Veilig Oud en Nieuw 2012-2013
Traditiegetrouw is de jaarwisseling 
voor de politie een erg drukke tijd. 
Ook in Houtwijk is dat niet anders en 
om wanordelijkheden te voorkomen, 

Van de voorzitterVan de redactie
probeert de politie dan ook zoveel 
mogelijk op straat te zijn. Tevens 
zoekt zij nog meer de samenwerking 
met onder meer het Jongerenwerk 
en het Wijkpreventieteam, die dan 
samen met de politie extra loopron-
des maken. Pagina 8.

Aanval op armoede… De Stichting 
Voedselbank Haaglanden is één 
van de regionale voedselbanken die 
onderdeel uitmaken van een landelijk 
netwerk. Met als doelstelling iets 
doen aan verspilling van voedsel en 
tegelijkertijd een bijdrage leveren 
aan de bestrijding van armoede. 
Sinds kort is de nieuwe Loosduinse 
voedselbankuitgifte gevestigd in het 
Bokkefort. Pagina 9.

Social Sofa
Het Wijkberaad Houtwijk is van 
plan om een Social Sofa te plaatsen 
in wijkpark Bokkefort. Deze bank 
kenmerkt de socialiteit in een wijk. 
De Sofa dient gemozaïekt te worden 
en hiervoor doen wij een beroep op 
u. Wilt u graag mee doen met het 
mozaïeken, geef u dan op per e-mail: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl. Wilt u 
meer weten over Social Sofa, hoe het 
in zijn werk gaat, kijk dan op www.
socialsofa.com Meld u aan voor dit 
gezamenlijke project en leer zo uw 
medebewoners kennen.

Winteropvang daklozen
Daklozen kunnen de komende vijf 
jaar ‘s winters overnachten in de win-
teropvang aan de Zilverstraat 40. In 
dit pand van Stichting Dr. Schroeder 
van der Kolk Bedrijven is plaats voor 
maximaal 125 mensen per nacht. Deze 
extra slaapplaatsen komen bovenop de 

110 plekken in de reguliere nachtop-
vang voor daklozen. Dit staat in een 
protocol dat de gemeente Den Haag, 
Schroeder, het Leger des Heils regio 
Den Haag en de Kessler Stichting op 
7 november hebben ondertekend.

Onderscheiding voor 
Helen Franssen

Helen
Franssen
heeft zich, als 
vrijwilliger,
vanaf 2001 
actief ingezet 
als secreta-
ris van het 
Wijkberaad
Houtwijk. Ook 
is zij tot okto-

ber 2012 secretaris geweest van de 
Commissie Loosduinen. Het is niet 
zo zeer de lange periode, waarin 
ze zich dienstbaar heeft opgesteld 
voor haar wijk waarvoor we haar 
zo waarderen, als wel haar grote 
kracht als klankbord en sparring-
partner voor de andere bestuursle-
den. Daarnaast heeft ze ons geraakt 
door haar welgemeende interesse 
in het welzijn van haar collega’s 
en is ze daardoor uitgegroeid tot 
een voorbeeld voor ons allen. Als 
blijk van waardering is de Zilveren 
Wichelroede van het Wijkberaad 
Houtwijk aan haar uitgereikt.

Info Wijkberaad Houtwijk



Voorzitter Ramón Meesters stelde 
de nieuwe bestuursleden Stephan 
Bergmans en Sharda Somer voor. 
Ook deelde hij mee dat Irma 
Lindemans als bestuurslid is afge-
treden en dat Loes Gordijn het 
secretarisschap van Helen Franssen 
heeft overgenomen. Daarna kwam 
als agendapunt de goedkeuring van 
het verslag van de voorjaarsverga-
dering aan de orde. Er werden wat 
kanttekeningen geplaatst die inmid-
dels in de definitieve versie, die op 
onze website is terug te vinden, zijn 
opgenomen.

Veiligheid
Een van de sprekers was wijk-
agent Martin Taal, die onder meer 
uitgebreid aandacht besteedde aan 
‘babbeltrucs’ en aan ‘woningin-
braken’, die topprioriteit bij de 
politie hebben. Er is een speciaal 
team opgezet, dat dag en nacht 
kan worden ingezet. Hij riep de 
aanwezigen op om bij verdachte 
omstandigheden direct 112 te bel-
len. Tijdens Oud & Nieuw wordt 
het weer een drukke periode voor 
de politie. Er zal in de gaten 
gehouden worden waar vreugde-
vuren worden georganiseerd. Ook 
hierbij wordt iedereen opgeroepen 
om contact op te nemen met de 
politie, bijvoorbeeld, als bewoners 
zien dat ergens brandbare spullen 
worden opgeslagen.  

Straatvertegenwoordigers
De aanwezige bewoners werd opge-
roepen om zich aan te sluiten bij 
Wijkpreventie Houtwijk en/of om 
deze groep vrijwilligers te onder-
steunen. Ook was er aandacht voor 
het straatvertegenwoordigersproject, 
waarvoor wijkbewoners zich kun-

nen inschrijven. Het is de bedoeling 
dat de straatvertegenwoordigers 
een aantal keer per jaar samen 
komen. Nieuw bestuurslid en tevens 
straatvertegenwoordiger Stephan 
Bergmans gaf  een aantal voorbeel-
den van zijn taken, waarbij verbete-
ring van de veiligheid en leefbaar-
heid in onze wijk centraal staan.

Verbeterpunten
In augustus 2012 bracht wethouder 
Karsten Klein zijn jaarlijks werk-
bezoek aan onze wijk. Tijdens de 
bijeenkomst in het clubhuis van sv 
Houtwijk kwam onder meer naar 
voren dat de wijk een beetje rafe-
lig en oud begint te worden door 
gebrek aan onderhoud en vernieu-

wing van de openbare ruimte, het 
groen, de wegen en de fietspaden. 
Ook werd aandacht besteed aan 
actuele zaken die op de een of 
andere manier overlast veroorza-
ken. In het Houtwijkblad 3/2012 is 
hierover meer te lezen. De digitale 
versie is te vinden op onze website 
onder ‘Houtwijkblad’. Wordt ver-
volgd.

Nieuws uit stadsdeel 
Loosduinen
Pjer Wijsman, voorzitter 
Commissie Loosduinen, was 
ook uitgenodigd om enkele ‘hot 
items’ toe te lichten. De com-

Achtergrondartikel
Wijkberaad Houtwijk

Verslag halfjaarlijkse Algemene 
Op woensdag 17 oktober 2012 werd in Zorgcentrum Houthaghe 
de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Wijkberaad 

* is te vinden op onze website 
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Enkele sfeeropnamen van deze half-
jaarlijkse ledenvergadering. Op foto 
linksboven vanaf links de bestuursleden 
Yvonne Hartman, Ramon Meesters, 
Beatrix Stigter, Sharda Somer, Anton 
Hakemuller en Stephan Bergmans. Zie 
voor meer foto’s onze website.



missie, die in 2013 negentig jaar 
bestaat, is samengesteld uit zeven 
wijkorganisaties en behartigt de 
belangen van zo’n 50.000 mensen. 
Uitermate actueel zijn de bouw-
plannen van projectontwikkelaar 
Nova voor Ockenburg. Via een 
driedimensionale presentatie werd 
de bewoners duidelijk gemaakt 
wat de impact daarvan zal zijn 
en daarom heeft de Commissie 
Loosduinen bezwaren gemaakt 
en werd een handtekeningenac-
tie tegen de plannen gestart. Er 
is inmiddels ook een Werkgroep 
Ockenburg opgericht om tot een 
alternatief plan van aanpak te 
komen.  Actueel zijn eveneens de 
voortgangsplannen van Kijkduin 
Beach Resort voor de badplaats 
Kijkduin. Fortress is voornemens 
na sloop de winkels opnieuw op te 
bouwen met daarboven woningen 
in Toscaanse stijl. Zie voor de 
laatste stand van zaken http://com-
missieloosduinen.nl

Inventarisatie bewonerswensen
Het bestuur wilde graag weten wat 
de aanwezige bewoners belang-
rijk vinden in Houtwijk. Om hen 
meer te betrekken bij de plan-
nen werden vraagstukken in vijf 
groepjes (elk met een eigen kleur) 
besproken. Onder leiding van ver-
schillende bestuursleden werden 
tal van thema’s besproken. Zoals 
in de groene groep (coördinatie 
Ramon Meesters) de verloedering 
van openbare ruimtes. In de beige 
groep (Stephan Bergmans) zaken 
als veiligheid, wijkpreventie en 
overlast. In de rode groep (Sharda 
Somers) onder meer afvalverwer-
king, bestrating, vandalisme en 
activiteiten in Bokkefort. In de gele 
groep (Anton Hakemuller) vooral 
aandacht voor de Houtwijkse jeugd 
(te weinig activiteiten voor jonge-
ren, hangjongeren die overlast ver-
oorzaken en de signalering dat er 
geen jongeren op deze vergadering 
zijn).

In de blauwe groep (Yvonne 
Hartman) stond burgerparticipa-
tie centraal. Het bestuur gaat alle 
besproken thema’s evalueren en 
komt  zo spoedig mogelijk met 
voorstellen, waaraan bewoners zo 
nodig hun bijdragen kunnen gaan 
leveren.

Meer informatie
Het volledige verslag* van deze 
Algemene Ledenvergadering van 
het Wijkberaad Houtwijk is straks 
te vinden op onze website www.
wijkberaadhoutwijk.nl.  Klik eerst 
op ‘wijkberaad’ en daarna statutair.
Daar zijn ook onze jaarverslagen te 
downloaden.

• De tekst van het volledige verslag 
zal op de komende voorjaarsver-
gadering definitief worden vastge-
steld. Alle wijkbewoners hebben 
nog de mogelijkheid om correcties 
aan te laten brengen. Voor meer 
informatie: info@wijkberaadhout-
wijk.nl

Ledenvergadering 
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Waar gaat het bij Houtwijk om? 

De wijk is in de zeventiger 
jaren ontwikkeld volgens de nor-
men en idealen van toen. Dat heeft 
een Houtwijk met veel kwaliteit 
opgeleverd. De structuur is ook 
nu nog prima maar de behoeften 
en wensen veranderen. Het onder-
houd is slecht en enige aanpassing 
aan nieuwe ontwikkelingen is wel 
nodig. Wel wordt er fors geinves-

teerd in de openbare ruimte van het 
industrieterrein Zichtenburg. Daar 
wordt zgn. de Residentiekwaliteit 
gerealiseerd. Dat is heel mooi maar 
waar blijft de Residentiekwaliteit 
in Houtwijk? Investeren is nodig, 
anders moet het later tegen veel 
hogere kosten. Wel moet het slim 
gebeuren, ook om veel te doen 
tegen zo laag mogelijke kosten. Dus 
lijkt het voor de hand te liggen maar 
eens wat te gaan experimenteren en 

kijken waar het concreet 
om gaat en hoe we het 
stadsdeel en de gemeente 
mee kunnen krijgen.

Ook in andere ste-
den en wijken 

in Nederland speelt 
dezelfde problematiek 
en daar zijn al aardige 
dingen uitgeprobeerd: 
in Emmen heeft men 
een wijkontwikkelings-
maatschappij opgericht 
die door de bewoners 
het onderhoudsbudget 
laat beheren. En in Den 
Helder heeft men door 
slim nieuwbouw te ple-
gen een wijk weer nieu-
we impulsen gegeven. In 
Den Haag kan je natuur-
lijk naar de vernieu-
wingen in Morgenstond 
en Moerwijk wijzen. 
Dat zijn overigens wel 
ingrepen met hele hoge 
gemeentelijke investe-
ringen en zover zou het 
bij Houtwijk niet hoeven 
te komen als we er op 
tijd bij zijn.

Zoals al gezegd, 
gaat het om de 

inrichting van de openbare ruimte: 
de wegen, parkeervoorzieningen, 
fiets- en voetpaden, het groen en 
de speelplaatsen, de openbare ver-
lichting en dergelijke. De structuur 
met woonerven en 30 km zones 
is op zich prima maar die kan nog 
wel wat slimmer ingericht worden, 
juist om meer parkeerplaatsen te 
maken en om het groen beter te 
verdelen. De sociale veiligheid kan 
verbeterd worden door bijvoorbeeld 
nog eens goed naar de plaatsing 
van de lantaarnpalen te kijken. 
Bij het groen gaat om de staat van 
onderhoud maar vooral ook om wat 
meer kleur, andere soorten en betere 
onderhoudsmogelijkheden, ook 
door bewoners die aan de betref-
fende groenvoorzieningen wonen. 
Mogelijk kan er ook groen aan de 
omliggende particuliere eigenaren 
overgedragen worden. 

Het zal meestal gaan om kleinere 
ingrepen die de zaak verbeteren 

zonder hoge kosten. Bijvoorbeeld 
om het weghalen van overbodige 
paaltjes en, het aanpakken van de 
door de bestrating heen brekende 
boomwortels e.d. maar ook om 
nieuwe bestratingen. Daarbij is hulp 
van deskundigen op het gebied van 
stedenbouw en groeninrichting nut-
tig om onder leiding van bewoners 
van een straat of buurt om daar 
eens goed naar de problemen en de 
verbetermogelijkheden te kijken. 
De gemeente zou zo’n initiatief met 
menskracht of wat geld voor het 
inschakelen van deskundigen kun-
nen ondersteunen. Indertijd is voor 
de werkgroep Loosduinse Vaart 
net zo’n werkwijze gekozen en dat 
heeft daar toen goed gewerkt. Maar 
ook in de wijk is natuurlijk al ver-
schillende vakkennis beschikbaar 
bij inwoners die graag gebruikt zal 
worden bij het vinden van crea-
tieve oplossingen. In de J.C. van 
der Lansstraat is al een initiatief 
genomen, zie de illustratie hiernaast. 
Wordt vervolgd.

Jan Jaap de Boer

Achtergrondartikel
Slimme proefprojecten noodzakelijk 

‘Op naar een mooier Houtwijk…’
In het vorige wijkblad is al geschreven over het rafelig worden van 

-

afroep repareren van gaten in de wegen en andere gebreken maar aan 

Proefproject J.C. van der Lansstraat



7“Dit is de start en ik wil weten hoe 
het verder gaat!”, zei wethouder 
Klein tijdens de jongerenconfe-
rentie Loosduinen afgelopen sep-
tember. Donderdag 22 november 
was de wethouder in buurtcentrum 
Bokkefort in Houtwijk om van zes 
groepjes jongeren in de leeftijd van 
12-21 jaar nogmaals te horen wat 
hun wensen zijn voor hun buurt en 
vooral ook om te horen wat ze tot 
nu toe gedaan hebben om het te rea-
liseren.

Inspirerende ideeën
“Wat inspirerend om van jongeren 
te horen dat ze cupcakes gaan bak-
ken om oudere mensen daarmee te 
verblijden en wat goed dat jullie 
alles al helemaal hebben geregeld!”, 
zei wethouder Karsten Klein tegen 
Aicha, een van de jongeren met 
een goed idee voor Loosduinen. 
Sommige ideeën, zoals die van de 
cupcakes zijn al helemaal uitge-
werkt, andere wensen kosten meer 

tijd, zoals bij-
voorbeeld het 
idee van Joey 
die graag met 
een bootje door 
de sloten van 
Loosduinen wil 
varen. Dat moet 
nog verder uit-
gewerkt worden, 
maar hij moet 
toch nog even 
wachten tot 
het beter weer 
wordt. Ook de 
jongeren met 
hun wens om de basketbal- en voet-
balveldjes in het Bokkefort Park 
te verbeteren zijn nog wel even 
bezig. Zij hebben al mooie plannen 
geschreven, deze gepresenteerd aan 
het wijkberaad Houtwijk en ook aan 
de speelbeheerder van de gemeente. 
Nu moeten ze het plan verder aan-
passen en samen op zoek gaan naar 
geld. Tegelijkertijd is in Nieuw 

Waldeck een 
groep jongeren 
samen met het 
wijkberaad
Nieuw Waldeck 
goed bezig om 
een plan uit te 
werken om een 
aantal muurtjes 
bij de Mient op 

te gaan fleuren met mooie graffiti-
kunst. Dat ziet er ook veelbelovend 
uit.

Oud en nieuw feest
Wethouder Klein sprak tot slot ook 
met Murat en Damian, twee jonge 
dj’s die graag een feest in de perio-

de rond oud en nieuw willen organi-
seren. Karsten Klein vertelde dat hij 
zelf vroeger ook dj was en plaatjes 
draaide op jongerenfeestjes en wilde 
graag weten hoe deze jonge dj’s de 
organisatie aanpakken. “Er wordt 
druk overlegd met de wijkagent, 
de gemeente, het jongerenwerk, de 
brandweer. Iedereen denkt mee om 
het feest goed en vooral ook veilig 
te kunnen laten verlopen. Dat is nog 
best een hele klus”, aldus de jon-
gens.

De jongeren werken de komende 
tijd door om hun wensen te realise-
ren en krijgen hierbij hulp van het 
jongerenwerk van VOOR Welzijn 
en het opbouwwerk van Stichting 
Boog. Daarnaast zijn er allerlei 
andere vrijwilligers en professionals 
bij betrokken die de jongeren helpen 
hun wens te realiseren. 

Achtergrondartikel
Jong Houtwijk

Meer aandacht voor jongeren…
Tijdens de najaarsvergadering van het Wijkberaad (zie pagina’s 4 

dat hangjongeren die overlast veroorzaken worden aangepakt en dat 
-

eenkomsten van het wijkberaad te komen om daar hun stem te laten 

Murat en Da-
mian in gesprek 
met wethouder 
Karsten Klein 
over hun pro-
ject en over hun 
wensen en ideeen 
voor Houtwijk. 

‘Meer aandacht voor jongeren’, dat 
is voor de komende jaren een van 
de speerpunten van het Wijkberaad 
Houtwijk.



Zo wordt er extra gelet op jon-
geren die mogelijk al in de 

weer zijn met vuurwerk of met het 
verstoppen van brandbaar materi-
aal voor een  vreugdevuur. Zoals 
u waarschijnlijk wel weet zijn ille-
gale vreugdevuren in Loosduinen, 
ook tijdens de jaarwisseling, ten 
strengste verboden. Dit is natuur-
lijk niet zomaar: de kans dat een 
vuur overslaat op woningen of 
auto’s in de directe omgeving is 
niet denkbeeldig en er ontstaat stee-
vast grote schade aan het wegdek 
door de brandhaard.  Ook levert 
de opslag van brandbaar materiaal 
in, bijvoorbeeld, kelderboxen vaak 
brandgevaarlijke situaties op. “Wij 
roepen iedereen dan ook op om de 

politie te bellen als er bekend is 
waar brandbaar materiaal, moge-
lijk bedoeld voor een vreugdevuur, 
ligt opgeslagen. De politie kan dan 
tijdig zorgen voor verwijdering en 
kan de verantwoordelijke(n) er op 
aanspreken!”, benadrukken onze 
wijkagenten Martin Taal en Ruben 
van den Driest. “Ook als iemand 
weet waar mogelijk (illegaal) vuur-
werk ligt opgeslagen, horen wij dat 
graag.  Blijft u liever anoniem, bel 
dan de Meld misdaad anoniemlijn: 
0800-7000!”

Feestelijke jaarwisseling
Ook voor de wijkbewoners 
wonende in de buurt van de Dag 
Hammerskjoldstraat, nabij de 

Martin Luther Kinglaan, geldt dus 
dat het aldaar aanwezige vreugde-
vuur van de laatste jaarwisselingen 
niet langer wordt toegestaan. De 
komende jaarwisseling zal door 
permanent politietoezicht ter plaatse 
hierop  worden toegezien. Ook 
de steeds meer in opkomst zijnde 
vuurtonnen op of aan de openbare 
weg zijn verboden  en de politie 
zal dat streng in de gaten houden. 
“De laatste jaren is er tot ons grote 
genoegen een trend ontstaan dat de 
oud- en nieuwviering in Houtwijk 
steeds veiliger verloopt met minder 
incidenten en minder schade aan 
het publiek domein”, constateren 
onze wijkagenten. “Er is ons uiter-
aard alles aan gelegen om deze 
trend voort te zetten, net zo lang 
totdat de jaarwisseling in Houtwijk 
voor iedereen een feest is, zoals het 
natuurlijk ook moet zijn. Doet U 
ook mee? Wij wensen U prettige 
feestdagen en een veilige jaarwisse-
ling toe!”  
Zie ook www.denhaag.nl/ouden-
nieuw voor meer informatie. 

Ruben van den Driest en Martin Taal.

Politiebureau Loosduinen 0900-8844

Van de wijkagenten

Traditiegetrouw is de aanloop naar de jaarwisseling voor de politie en 

Tevens zoekt zij nog meer de samenwerking op met onder meer het 

Samen werken aan veiligheid  

woensdag
09.00 - 17.00 I-Shop
09.00 - 12.00 Speelgoed uitleen 

(Speel-o-Theek)
10.00 - 12.00 Koffie inloop
13.00 - 16.00 Kinderinloop
16.00 - 18.00 Jongereninloop
19.00 - 22.00  Kaartavond (klaver-

jassen / jokeren) Info
06 402 55 316

donderdag
09.00 - 17.00 I-Shop
09.30 - 11.30 Speelgoed uitleen 

(Speel-o-Theek)
10.00 - 12.00 Creatiefgroep
10.00 - 12.00 Taalles voor Marok-

kaanse vrouwen
13.00 - 15.00 Creatief middag 

(vrouwen)
15.00 - 18.00 Kinderwerk inloop 

( 4 t/m 12 jaar)

maandag
09.00 - 17.00 I-Shop
10.00 - 12.00 Engelse les (voor 

gevorderden)
13.00 - 15.00 Thee middag voor 

vrouwen
15.00 - 18.00 Kinderwerk sport en 

spel ( 4 t/m 12 jaar )
15.00 - 18.00 Meidenclub
16.00 - 18.00 Jongereninloop

dinsdag
09.00 - 17.00 I-Shop
10.00 - 11.00 Spreekuur Vestia 

(I-Shop)
10.00 - 11.00 Bureau Discriminatie
10.00 - 14.00 Kleding ruilbeurs 

(1 x per maand)
15.00 - 18.00 Kinderwerk

( 4 t/m 12 jaar )
15.00 - 18.00 Kinderwerk ( 4 t/m 12 

jaar ) meideninloop
18.00 - 21.30 Jongereninloop

15.00 - 18.00 Kinderwerk meiden 
inloop

15.30 - 17.00 Uitgifte voedselbank
19.00 - 22.00 A.A.

vrijdag
09.00 - 13.00 I-Shop
15.30 - 18.00 Kinderwerk kookclub 

(4 tm 12 jaar)
19.00 - 22.00 Bingo (1e en 3e vrij-

dag van de maand) 
Info 06 402 55 316

zaterdag
10.00 - 15.00 Rommelmarkt (1e en 

3e zaterdag van de 
maand)
Info 06 402 55 316

zondag
12.00 - 15.00 Vrij evangelische 

dienst
Voor informatie over Bokkefort 
070 397 72 48

Buurtcentrum Bokkefort

Activiteiten 2012/2013
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Wegen onder de loep

‘Ik woon aan de Leyweg’ (1)

De naam Leyweg is vermoedelijk 
afkomstig van het woord ‘lei-

dewech’ dat vroeger de benaming 
was voor een brede zijweg. West- 
en Oostcamppolders hadden elk een 
eigen molen. Ze stonden tegenover 
elkaar ongeveer ter hoogte van 
waar nu de Leyweg de Erasmusweg 
kruist. Bij de samenkomst van de 
molensloten werd een zogenaamd 
‘verlaat’ aangelegd om het voor 
schepen mogelijk te maken de pol-
ders  in en uit te varen. Op deze 
plek werd tot 1931 ook tol geheven 
om het onderhoud van de weg te 
kunnen bekostigen. Het onderhoud 
werd echter behoorlijk verwaar-
loosd zodat de Leyweg een langge-
rekte modderpoel was. Geleidelijk 

werd in de loop der eeuwen meer 
aandacht aan het wegdek besteed 
zodat het pad begaanbaar werd als 
doorgaande weg. Het duurde tot het 
begin van de 18e eeuw voordat er 
boerderijen, tuinderijen en andere 
opstallen werden gebouwd. 

De bekendste boerderijen 
waren wellicht Stadzicht, 

Nooitgedacht, ‘t Is altijd wat’ en 
Morgenstond, welke laatste zich ter 
hoogte van de huidige Hengelolaan 
bevond. Verder stond er nog de 
Leywoning. Al deze objecten zijn 
bij de stadsuitbreiding of al eerder 
verdwenen, een enkele naam is hier 
en daar nog terug te vinden.  Een 

bijzondere boerderij was 
de Hooghwerff die in 1540 
al stond geregistreerd. Niet 
alleen was haar een lang leven 
beschoren maar zij moest in de 
18e eeuw ook nog een boer-
derij met dezelfde naam naast 
zich velen. Dat werd veroor-
zaakt doordat bij vererving het 
grondgebied in tweeën werd 
gedeeld en op het afgesplitste 
stuk een nieuw huis werd 
gebouwd. In 1934 waren beide 

boerderijen verdwenen. Een leuk 
detail is dat in die jaren de bekende 
voetbalvereniging VUC op die hoog-
te gespeeld heeft. 
Wordt vervolgd.

Dries Weber

Houtwijk: straten, lanen, pleinen en wegen

Hoogheemraadschap van 5 augustus 1465 werd hij voor het eerst 

functie van verbindingsweg vanaf de Loosduinse Vaart Wegh tot diep 

Voedselbank Bokkefort

Aanval op armoede

Voorheen was de Bethelkerk het 
Loosduins uitgiftepunt met Jan 

Voois en Dies Uiterwijk als vrijwil-
ligers. De kerk gaat op 1 juli vol-
gend jaar dicht, daarom moest wor-
den gezocht naar een ander geschikt 
uitgiftepunt. Ook was er een nieuw 
team nodig, omdat de oude vrijwil-
ligers er na jaren mee gingen stop-
pen. Het nieuwe voedselbankteam 
Bokkefort bestaat uit de vrijwil-
ligers  Hans Koetsier (coördinator), 
Pietje van Evert en Ruud Bosboom. 
Bert Mulder zorgt voor de coaching.

Ophalen van voedselpakketten
In Loosduinen zijn momenteel 

vijfendertig adressen, waaronder 
negentien gezinnen met kinderen 
(in totaal 46 kinderen), die in aan-
merking komen voor het ophalen 
van voedselpakketten. Door, bij-
voorbeeld, langdurige 
armoede, maar vaak 
ook door ‘domme 
pech’. Halfjaarlijks 
wordt het inkomen 
(=bijstandsnorm)
gecontroleerd.

Inzamelingsacties
De voedselbank kan 
alles nog goed aan, 
maar de vraag is, hoe 

lang nog in verband met de toename 
van cliënten en een korter wordende 
lijst van leveranciers. Particuliere 
acties voor inzamelingen zijn dan 
ook belangrijk. Zie: www.voedsel-
bankhaaglanden.nl. De Voedselbank 
Bokkefort is open op donderdag-
middag.Telefoon 070-3931341 
- e-mail: hans.koetsier.bokkefort@
voedselbankhaaglanden.nl

Het Bokkefortteam: vanaf links 
Ruud Bosboom, Pietje van Evert en 
Hans Koetsier.

-

doelstelling iets doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een 
-
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weer wat, lange? Neem alsjeblieft 
dat gele medicijn van je in, dan 
wordt je weer rustig.”
Bram zette een flesje bij Lange Jan 
op de tafel en sloop naar zijn plek 
bij de kassa. Hij zat net op zijn 
stoel toen hij de zuigende stem van 
Gerard hoorde: “Heb je nog con-
tact gehad met je naamgenoot, die 
Moskoufiets. Het had je broer kun-
nen zijn. Je schrijft met een vork, je 
houdt een illegaal lottootje en af en 
toe sla je de kassa niet aan als we 
afrekenen.”
Dit was het moment waarop Bella 
uit haar aangepaste stoel kwam. Ze 
had een gebroken been opgelopen 
bij een ruzie met haar laatste relatie. 
De breuk was niet goed genezen en 
ze liep nu wat mank met een scheef 
gegroeide rug. Ze had niet zo veel 
medelijden meer met mannen, maar 
greep af en toe wel eens in als de 
vaste jongens in haar ogen te ver 
gingen: “Gerard, dim effe, wil je? 
Bram verdient z’n brood met elke dag 
hard werken en zal dat tot zijn ouwe 
dag moeten doen. Jij heb je af laten 
keuren op een ziekte die jezelf hebt 
uitgevonden. Maar toch loop je overal 
zwart bij te klussen. Jij bent wel de 
laatste die Bram mag aanvallen.”
De gevallen god onder de strafplei-

ters werd nu een gretig 
onderwerp voor een uitge-
breide discussie.
Lange Jan vond Eva Simek 
een lekker wijf en bood aan 
de opengevallen plek in 
haar bed op te vullen.
Gerard vond het zonde van 
de drie ton die Bram M. aan 
de fiscus kado moest geven. 
Bella had geen medelijden, 
die vent had zoveel fout 
gedaan dat hij de ellende 
over zichzelf had afgeroe-
pen.
 De deur klapte open en 
een bundel leer stapte bin-

Ze vermeed het koffiehuis uit 
principe. Haar ouders waren 

enthousiaste leden van de alcohol-
bestrijding geweest en Sjaan was 
genetisch geïnfecteerd. Dat haar 
man een redelijk gezinsinkomen 
verdiende met de verkoop van de 
door haar zo verfoeide  alcohol, had 
ze node geaccepteerd. Het optuigen 
van de kerstboom was een zware 
concessie, waarbij ze haar geweten 
motiveerde met de overweging dat 
het veelal eenzamen waren die de 
zaak van haar man bezochten. Ook 
die stumpers hadden recht op een 
sfeervolle ontvangst. Ze had ook 
graag een stalletje geplaatst maar 
nadat de beeldjes al een keer vóór 
de kerstdagen waren verdwenen, 
had ze de hoop opgegeven nog enig 
zendingswerk te kunnen verrichten. 
Lange Jan was minder enthousiast 
omdat de boom op zijn vaste plek-
kie stond: “Hoe lang blijft dat ding 
daar staan? Vroeger bij mij thuis 
ging-ie de Tweede Kerstdag al de 
straat op. Hij stond alleen maar in 
de weg.”
Bram reageerde niet, liep naar de 
boom en hing een glimmende bal 
die dreigde te vallen wat dieper tus-
sen de takken. Vanuit een andere 
hoek klonk wat gegrom: “Hebbie 

nen. Het was Rinus die zijn vrouw 
en zijn geloof opgegeven had en 
ingeruild voor een oude Harley-
Davidson. Zijn grootste gein was 
om op dat ding ’s morgens vroeg 
of ’s avonds laat door de straten te 
scheuren. Voor zo ver hij ooit vrien-
den had, kon  hij ze nu niet op één 
hand, maar slechts op één vinger 
tellen. Hij stapte naar het midden 
van de zaak:
“Welke spastische geest heeft hier 
op Rutte gestemd? Die ideeën van 
hem schelen me zeker tien liter ben-
zine in de week. Die rijke vriendjes 
van hem hebben daar geen pijn aan. 
Wij wel.”
“Neen, aan die Samson hebben we 
veel gehad. Die zit met die kapita-
listen in hetzelfde schuitje.”
Zo verwarrend als de politiek is, zo 
werd ook de discussie een slangen-
kuil van meningen.
Lange Jan rondde af met:
“Zijn er hier nog fans van die wit 
geschilderde Limburger. Die albino 
hebben ze mooi in de steek gelaten. 
Hij is de helft van zijn zeteltjes 
kwijt. ’t Is net een dronken eend, 
zoals-ie nu weer zit te kwaken. 
Neen, de enige goede Limburger 
is André Riool. Die maakt lekkere 
muziek en heeft ook nog mooie 
wijven in zijn orkest. Als je daarna 
luistert wordt je warm van binnen, 
bij die ander voel je alleen maar de 
vrieskou van zijn sacherijnigheid.”
Bram mompelde:
“Also sprach Zacharias.”
Niemand begreep het, maar Bram 
had wel meer van die mooie kreten 
overgehouden van zijn middelbare 
opleiding waar hij tot groot ver-
driet van zijn ouders, niets mee had 
gedaan.
Het werd stil in de zaak totdat er 
een bal uit de boom viel die tinke-
lend en rollend zijn weg door de 
zaak zocht. Diep onder de verwar-
ming vond-ie een plekje.
Lange Jan grinnikte:
“Nu die naalden nog!”

Dries Weber

*Vrij naar ‘Also sprach Zarathustra’,  
-

sche (1885).

Koffiehuis Bram (9)

‘Also sprach Zacharias*…’
-
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Actualiteit
Zie voor het actuele 
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In de droge zomermaanden werd er 
goed gesproeid waardoor alle plan-

ten en struiken mooi konden bloeien. 
In de nattere periode erna was er 

veel last van (naakt)slakken. 
Veel (nieuwe) beplanting 
had daarvan te lijden. Maar 
als er geen al te strenge 
winter komt, zal alles vol-
gend voorjaar opnieuw 
goed opkomen.

De samenwerking met 
Zorgcentrum Nieuw 

Berkendael verloopt heel 
goed, wekelijks komen 
cliënten meehelpen. Van 
het geld dat werd gewon-

nen met de Lenteprijs werden 
onder meer diverse soorten bollen 
gekocht, nieuwe beplanting voor 
in de bakken en planten en strui-
ken die bijen aantrekken. 

In de winterperiode zullen 
alle banken opnieuw worden 

geschilderd. Wij zijn benieuwd of 
deze winterperiode eenzelfde tafe-
reel zal laten zien als op de foto 
hiernaast: het is dan echt genieten! 
“Komt u ook eens kijken? In de 
tuin blijft er – ook ’s winters - 
altijd wel werk te doen. Dan wordt 
vooral onderhoud gepleegd aan 
de gebouwtjes (er moet o.a. een 
nieuwe vloer worden aangelegd). 
Wanneer u het leuk vindt mee te 
helpen, bent u van harte welkom. 
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 
uur zijn er vrijwilligers bezig”, 
aldus woordvoerster Riet van der 
Laan.

Wijktuin Houtwijk

Vele buurtbewoners wisten ons 
te vinden en meldden zich 

spontaan aan als vrijwilliger en/of 
donateur. Er volgden ook spon-
sorverklaringen van bedrijven en 
instellingen uit de buurt , zoals 
het HAGA ziekenhuis, Scouting 
Pepe, Volkstuinvereniging Florence 
Nightingale en Omnigroen. De 
KNHM (Koninklijke Nederlandse 
Heide Maatschappij) had eveneens 
interesse in onze plannen , hetgeen 
resulteerde in een gedegen bedrijfs-
plan.

Zoektocht
Op dinsdag 17 juli 2012 openden 
wij als BuurtBoerderij onze deu-
ren voor het publiek. Wij zijn hier 
enorm blij mee, maar blijven toch 
ook de nodige zorgen houden. Er 
moeten vaste lasten betaald worden, 

zoals voor energie, hooi en stro, 
voer en mestafvoer. Wij moeten 
dus voortdurend op zoek naar dona-
teurs en sponsors. Ook u kunt ons 
daarbij helpen door, bijvoorbeeld, 
ons initiatief onder de aandacht van 
vrienden en kennissen te brengen. 
Met veel wijkbewoners moet het 
lukken om deze BuurtBoerderij de 
komende jaren open te houden. Van 
de gemeente krijgen wij helaas geen 
enkele financiële tegemoetkoming 
meer.

Steun gezocht
Samen met ongeveer dertig vrij-
willigers doen wij ons best om de 
BuurtBoerderij open en gezellig te 
houden. Gedurende de hele winter 
is iedereen  tussen 10.00 en 15.00 
uur van harte welkom. Het is ook 
mogelijk om ons te steunen door de 

-
-

De Nijkamphoeve

‘Een veelbewogen jaar…’

handen zijnde sluiting van de boerderij onder ieders aandacht te bren-
gen en om onder de buurtbewoners een zo groot mogelijk draagvlak 

financiële adoptie van onze boerde-
rijdieren. Dit is bijvoorbeeld leuk om 
met familie of een vriendengroep te 
doen. Kijk voor alle actuele informa-
tie op www. nijkamphoeve.nl. 



Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie

Dry needling
Sport fysiotherapie

Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging

Gezondheidsproducten

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

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
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Bijna drie jaar geleden werden 
om- en nabijwonenden, waar-

onder de Houtwijkse bewoners van 
de Leyweg, opgeschrikt door een 
brief van de gemeente. In de voor-
malige kazerne van de Koninklijke 
Marechaussee zou een zogeheten 
doorstroomvoorziening komen. Een 
huis voor daklozen met behoefte 
aan maatschappelijke opvang. Zoals 
wel vaker was de gemeentelijke 
communicatie niet al te sterk, en 
dus ontstond er nogal wat onrust. 
‘Krijgen wij nu drugsverslaafden of 
alcoholisten als buren? En waarom 
juist bij ons in de buurt? Kan dat 
niet ergens anders?’ Zo maar wat 
geluiden.

Een voorlichtingsbijeenkomst nam 
de eerste maar niet alle onrust weg. 
Dat de woonvoorziening er zou 
komen, was een voldongen feit. Een 
klankbordgroep met mensen uit de 

buurt werd ingesteld en hierin leg-
den gemeenteambtenaren, maar ook 
mensen van de toekomstige beheer-
der LIMOR (een landelijke instel-
ling voor opvang en begeleiding van 
dak- en thuislozen) en van Arcade 
(de woningcorporatie die inmiddels 
eigenaar van het pand is) niet alleen 
uit wat er zou gebeuren, maar ook 
hoe en waarom. 
Angst voor verslaafden hoefden wij 
niet de hebben, het gaat om kwets-
bare mensen die tijdelijk een plek 
in de opvang nodig hebben. Het is 
de bedoeling dat zij maximaal een 
half jaar blijven. In die tijd moeten 
zij hun leven weer een beetje op de 
rit hebben gekregen en verhuizen zij 
naar een meer zelfstandige woon-
vorm. In dat half jaar worden hun 
problemen in kaart gebracht, wordt 
hulpverlening ingeschakeld en krij-
gen zij begeleiding bij het werken 
aan herstel. Leden van de klankbord-
groep hebben een bezoek aan een 

vergelijkbare voorziening gebracht 
en kwamen terug met de overtuiging 
dat voor overlast door de toekom-
stige bewoners geen angst hoefde te 
zijn. En begeleiders van LIMOR zijn 
zeven dagen per week van 8.30 tot 
22.00 uur aanwezig. Buiten die tijd 
kan de medewerker van dienst als 
dat onverhoopt nodig blijkt, binnen 
een half uur ter plaatse zijn. 

Het gebouw
Onvermijdelijke overlast voor de 
direct omwonenden is er nu wel. 
Dat hangt samen met sloop-, hei-, 
bouw- en renovatiewerkzaamheden 
en niet te vergeten de asbestsane-
ring. Als alles volgens plan verloopt 
wordt in het eerste kwartaal van 
2014 het geheel voor gebruik opge-
leverd. En wat gebeurt er allemaal? 
Aanbouwsels en bijgebouwen ver-
dwijnen. Het monumentale hoofd-
gebouw en de oude paardenstal 
blijven, maar worden opgeknapt en 
verbouwd. Er komen achtentwin-
tig zelfstandige studio’s, voor een 
deel in het oude kazernegebouw en 
voor een deel in twee nieuwe twee 
verdiepingen hoge gebouwen aan 
weerskanten van de paardenstal. In 
de stal komen een centrale keuken, 
een gemeenschappelijke woonka-

mer en kantoorruimtes. In de 
klankbordgroep is langdurig 
over het volume en het uiter-
lijk van de nieuwe woon-
blokken, maar ook over het 
verminderen van bomen en 
struiken gesproken. Met name 
bewoners van de aanpalende 
flatgebouwen maakten/maken 
zich daar grote zorgen over. 
Begrijpelijk, want het gaat 
om hun uitzicht. Niet alle zor-
gen konden worden wegge-
nomen. De tijd zal ons leren 
of Abrigo Leyweg (Abrigo 
betekent onder ander bescher-
ming, beschutting, behoeden, 
beveiliging) een verrijking of 
een verarming voor de buurt 
gaat worden. Maar voorals-
nog zie ik het niet somber in.

Andreas Dijk

“Moet een artikel in het Houtwijkblad altijd over Houtwijk gaan vroeg 

Een blik over de (wijk)grens

‘Ook voor Houtwijk belangrijk…’
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Ze waren met z’n drieën in een 
hoek gesmeten en hingen onge-

sorteerd tegen elkander. De blauw-
spar staarde nutteloos hautain naar 
zijn nog volle naaldenpracht die 
een flink stuk van de muur afdekte 
waarop jeugdige kalkers kerstloze 
gedachten voor het nageslacht had-
den vastgelegd. Mijmerend dacht hij 
terug aan de zalige dagen waarop 
hij in de hal van een indrukwekkend 
hotel de aandacht van voorname 
gasten had proberen te trekken. Nog 
zag hij de lokkende neonletters die 
knipperend in de ruimte van spiegel 
naar spiegel weerkaatsten. Hij dacht 
aan de volle vloed van klanken die 
een strijkje tijdens het honderdvijf-
tig-euro-per-couvert-diner strooide
over de gasten, die er op één avond 
de som van een “éénmalige bij-
standsuitkering” doorheen vraten. 
De blauwspar was tevreden over 
zichzelf. Hij had de Kerstgedachte 
waardig ondersteund.

Aan de voeten van de blauwspar 
lag een volwassen den in zijn 

volle tweemetervijftien lengte en 

Kerstgedachte

daarmee al een paar maal prooi van 
passerende honden. In de takken 
hingen nog dikke kluiten engelen-
haar en hier en daar een vergeten 
bal. Een mini-pyromaantje had al 
eens verlekkerd naar die ‘kanjer’ 
staan kijken maar de grote strijd 
was nog niet ontbrand en hij was 
nog te veel mini om het geweld van 
de kerstbomenjacht over zich af te 
roepen. De den vond al die belang-
stelling maar matig. Hij zwijmelde 
liever weg in de zoete herinneringen 
van het feestgewoel dat hem over-
vloedig en langdurig als middelpunt 
had aanvaard. Wel trok er nog een 
sidderige kramp langs zijn stam als 
hij terug dacht aan die dikke kerel 
die met een aansteker dreigend in 
zijn richting kwam. Nog hoorde 
hij die hysterische vrouwenstem al 
maar roepend:”Nee Nelis, nee Nelis, 
nee, nee,nee !” Nog vroeg hij zich 
af waarom ze hem naar buiten had-
den gegooid. Hij had er toch zo fier 
bij gestaan.

Tegen de stoeprand hing een stuk 
onderkruipsel uit het dennenbos. 

Nauwelijks de naam “dennenboom” 
waard, laat staan dat je er een kerst-
boom in kon herkennen.
Om de resterende naalden te tel-
len, had je echt geen geavanceerd 
rekentuig nodig. Elke interesse 
voor een dergelijk natuurproduct 
was - menselijkerwijs gesproken 
- volkomen misplaatst. En toch was 
er een moment geweest waarop 
hij werd uitverkoren boven al die 
andere dennen en sparren. Nog 
zag hij de meewarige blik van de 
groep blauwsparren, nog hoorde 
hij hun gemurmel toen de verkoper 
zei :”Moedertje, laat maar zitten 
en prettige dagen er mee.” ‘t Was 
waar, er hadden geen bellen in zijn 
takken gehangen. Maar ja, zo veel 
takken had hij toch niet. Wel hingen 
er kaarten, uitgeknipte engelen en 
klokken met “voor mijn liefste moe-
der” en “mijn liefste oma” uit tijden 
die vèr voor de aanplant van het 
boompje lagen. Maar weer jubelde 
in hem de klank van de stem die hij 
hoorde zeggen: “Heerlijk jongen, 
dat je toch nog gekomen bent.”
Toen de grote wagen kwam waarin 
de bomen achteloos werden wegge-
smeten, glimlachte alleen nog maar 
het kleine kale dennetje.

Maak kans op 
een leuke prijs

Voor het eerst in lange tijd weer 
eens een kerstpuzzel. Niet al te 

moeilijk, zodat iedereen er aan kan 
meedoen. Probeer na te gaan waar 
de foto’s hiernaast werden gemaakt 
en stuur de oplossing per e-mail 
naar redactie@wijkberaadhoutwijk.
nl. Per post kan ook: Wijkberaad 
Houtwijk, Postbus 52009, 2505 CA 
Den Haag (onder vermelding van 
‘Kerstraadsels’).

Prijzen
Uit de goede inzendingen worden 
prijswinnaars geloot, die zo kans 

of op een exemplaar van Dries 
Weber’s ‘Moord op Bokkefort’. 
Inzendingen moeten uiterlijk 15 
januari 2013 bij onze redactie bin-
nen zijn.

Kerstraadsels
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Gemeente Den Haag

U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt 
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe 
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de 
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is 
snel schoonmaken belangrijk. 

U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan 
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070. 
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet 
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname 
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een 
collectief contract heeft gesloten.

Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de 
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt 
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de 
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden. 
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een 
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Zorg en diensten
met de  hoogste
kwaliteit binnen
handbereik!

• abonnement Zeker Thuis
• persoonlijke zorg en verpleging bij u thuis
• alarmering
• wijkrestaurant
• koelverse maaltijd aan huis
• terras aan het water
• kortdurend verblijf
• activiteitencentrum
• persoonlijk advies over wonen, zorg en welzijn
• Prikpunt Rijswijkse laboratorium
• Prikpunt trombosedienst

• met een verblijfsindicatie
• mogelijkheid tot verpleeghuiszorg
• privacy is gewaarborgd
• de wens van cliënt staat voorop 
• humanistisch geestelijk raadswerk
• alle 128 appartementen met balkon
• belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Informatie over deze zorg en service bij: Wijkservicepunt
Wijndaelercentrum
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM  Den Haag
070 44 70 200
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Humanitas  Woonzorgplus Den Haag
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Werken in de zorg?
Zie onze website:
www.humanitaswoonzorgplus.nl
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Wijkberaad Houtwijk

Postbus 52009 
2505 CA Den Haag

Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17

maandag 09.00-11.30 uur 
dinsdag 12.30-14.30 uur
donderdag 12.30-14.30 uur
Telefoon: 070-440 0913

info@wijkberaadhoutwijk.nl

www.wijkberaadhoutwijk.nl

Ramon Meesters, voorzitter
Loes Gordijn, secretaris
Yvonne Hartman-van der 
Ark, penningmeester

Rachel van der Veen

info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor

Telefoon: 070-353 7900

Telefoon: 070-353 7945

Telefoon: 070-353 7920 
(Hanneke Schippers)
Contactpunt Stadsbeheer 

Telefoon: 14 070 
Informatie: www.hoeveiligis-
mijnwijk.nl

Gemeente

Telefoon: 14 070
contactcentrum@denhaag.nl
Storingen Openbare 

Telefoon: 14 070 (24 uur 
per dag)

Telefoon: 070-353 2000

Telefoon: 070-353 3777

Telefoon: 070-353 7932

Telefoon: 070-346 9565

Telefoon: 070-366 0808

Politie 
 1-1-2

Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844

Telefoon: 0800-7000

Openingstijden (08.00 tot 
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/

Telefoon: 0900-8844

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

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

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

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het vol-
gende nummer: 4 maart 2013. 
Teksten en artikelen, illustraties 
(digitale foto’s, minimaal 300 
dpi, en tekeningen) bij voorkeur 
per e-mail:  redactie@wijk-
beraadhoutwijk.nl. Papieren kopij 
naar postadres wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

Het Houtwijkblad wordt in een 
oplage van 6.500 exemplaren 
huis-aan-huis verspreid. 
Interesse in het plaatsen van een 
advertentie? Neem dan contact op 
met het Wijkberaad Houtwijk: e-
mail info@wijkberaadhoutwijk.nl
telefoon 070-4400913 

Medische hulp

Telefoon: 070-397 2746

Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken 

Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur. 
Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openings-
tijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944

Telefoon: 070-346 9669

Telefoon: 070-397 1101,

Telefoon: 070-397 2162

Telefoon: 070-397 1634,

Telefoon: 070-311 0305

Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg 

Telefoon: 070-346 7054

Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt 

Telefoon: 070-364 3818

Telefoon: 070-397 6001

Telefoon: 070-397 6001

Meldpunt Sociale 

Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15

Esther de Groen, 
Joannemie van Dijk en 
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon; 
070-397 6001

Telefoonnummer:
070-397 6001

Telefoon: 070-397 8778

Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw 

Telefoon: 070-440 3000

Telefoon: 070-754 6000

Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer 
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701

telefoon: 070-397 6001 

Telefoon: 070-353 7900

Telefoon: 070-397 6001

Telefoon: 070-360 1465

Telefoon: 070-397 6001

Telefoon: 070-330 1010

Telefoon: 070-353 7500

Telefoon: 070-397 7248

Agenda
Zie www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda
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