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Van de voorzitter

Beste Houtwijkbewoner,
De tijd vliegt voorbij. Het leek nog maar gisteren toen ik u
schreef over onze bereikte resultaten in 2014 en over onze
plannen voor 2015. Maar gisteren is alweer een jaar geleden...
Ik heb het lijstje van goede voornemens van vorig jaar er even
bij gepakt om te zien wat we allemaal hebben gedaan en bereikt. En ik ben tevreden met wat wij als wijkberaad hebben
gepresteerd. We hebben namelijk succesvolle evenementen
georganiseerd, zoals het traditionele Midsummerfestival, een mooie excursie
met rondvaart bij het Loosduins museum, een voorlichtingsavond over de Provinciale Verkiezingen en een informatieavond die in het teken stond van de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook hebben we ons wijkblad
weer vier keer weten uit te brengen en hebben daarnaast ook gecommuniceerd
via onze website, Facebook (Houtwijkinfo) en Twitter en door verspreiding van
flyers. En binnenkort vieren we het eindejaarsfeest Houtwijk (zie hiernaast).
Alles waar wij zelf de controle over hebben, is uitgevoerd.
Ik las in het lijstje trouwens ook, dat ik had aangegeven dat we actiever de
ambtenaren wilden aansturen op het gebied van 'groen' en ‘infrastructuur’. Dat
hebben we gedaan, maar het oplossen van het parkeerprobleem aan de rand
van Houtwijk vordert trager dan verwacht. Er wordt voortgang geboekt, maar
het vindt wel plaats met vallen en opstaan. Af en toe lijkt het net op een processie van 'drie stappen vooruit en vervolgens twee stappen achteruit', ofwel veel
beweging, maar weinig voortgang. We verwachten echter op afzienbare termijn
concrete voorstellen voor een betere situatie.
Waar we niet op hadden gerekend, was de uitkomst van een bodemonderzoek,
waaruit blijkt dat chemicaliën in vervuilde grond vanuit de Notenbuurt door ondergrondse stromingen onze wijk zijn binnengedrongen. Een groot probleem, waarvoor de oplossing (sanering) waarschijnlijk niet op korte termijn zal worden uitgevoerd. Wij zullen ons als wijkberaad echter inspannen om deze sanering toch zo
snel mogelijk te laten beginnen.
Volgend jaar bestaat Wijkberaad Houtwijk 35 jaar. Voorwaar een goede reden
om weer tal van evenementen voor onze wijkgenoten te organiseren. Hierbij zou
het zeker helpen, als zich vrijwilligers melden, die graag met ons team willen meedoen. Afgelopen jaar hebben zich al twee nieuwe leden aangemeld (zie pagina 5).
Heeft u ook tijd en zin om mee te doen, laat ons dat dan even weten (zie colofon
op pagina 15). Ik wens u namens het voltallige wijkberaad en de redactie van het
Houtwijkblad en de Houtwijksite het allerbeste toe voor 2016.
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters, voorzitter
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Uitnodiging
Op zaterdag 19 december 2015 (van
16.30 tot 19.30 uur) wordt het eindejaarsfeest Houtwijk georganiseerd. Dat zal
plaatsvinden in Zorgcentrum Houthaghe,
Toon Dupuisstraat 10. Opnieuw een
samenwerkingsproject van Wijkberaad
Houtwijk, Zorgcentrum Houthaghe en
VÓÓR Welzijn. Alle Houtwijkers zijn
hierbij van harte welkom. Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl

Kerstoproepen
Oproep 1: Wijkberaad Houtwijk is nu druk
bezig met de organisatie van het Houtwijk
eindejaarsfeest.. Daarvoor willen wij allerlei
kerstspullen voor de verkoop hebben. In
dit verband een oproep aan eenieder om
ons op te geven of zij spullen beschikbaar
hebben of dat zij die zelf op zaterdag
19 december 2015 willen verkopen.
Oproep 2: Kinderen uit Houtwijk die een
(muziek)instrument bespelen, worden uitgenodigd om de bezoekers bij de ingang
van Zorgcentrum Houthaghe (binnen) te
verwelkomen met kerstliedjes. Ze spelen
niet samen, maar achter elkaar, dus vooraf samen oefenen hoeft niet.
Meer informatie: 06-14953864 Loes
Gordijn/Wijkberaad Houtwijk en
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Bijzondere wijkgenoten
In Houtwijk blijken tal van wijkgenoten te
wonen die ooit iets bijzonders hebben gedaan. Zo maakte Paul Buijtelaar, voorzitter
van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout,
ons opmerkzaam op drie speciale Houtwijkers: bergbeklimmer René de Bos,
atlete Joke Bijleveld en musicus/zanger
Bas Muijs(zie het artikel op pagina 8).
Heeft u ook tips over bijzondere wijkgenoten, laat ons dat dan even weten:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Meer informatie
www.wijkberaadhoutwijk.nl

!
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Algemene Najaarsledenvergadering

‘Hoe staat het ervoor met Houtwijk...’
Op woensdag 7 oktober 2015
werd in Zorgcentrum Houthaghe
de najaarsledenvergadering van
de vereniging Wijkberaad Houtwijk gehouden. Er kwamen weer
tal van actuele Houtwijkzaken
aan de orde waarmee de wijkgenoten direct of indirect te maken
kunnen hebben. In dit artikel een
beknopte terugblik hierop en een
impressie van de huidige stand
van zaken.

Parkeerbeleid/problematiek
Wijkberaad Houtwijk heeft contact
gehad met de gemeente Den Haag
over de parkeerproblemen in Houtwijk Noord. Helaas stagneert onze
samenwerking met de verantwoordelijke ambtenaren. De problemen
met het parkeren bij het ziekenhuis
blijven voorlopig nog bestaan, totdat
daar twee nieuwe parkeergarages
beschikbaar zijn (2018). In de Raoul
Wallenbergstraat is inmiddels een
‘kraagregeling’ (betaald parkeren)
ingesteld en het lijkt gewenst om dat
ook voor Houtwijk Noord te doen.

!

Bodemvervuiling
De grond onder de oude Gammavestiging in Loosduinen is zwaar
vervuild. Een projectontwikkelaar
heeft de opdracht gekregen om dit
gebied binnen vier jaar schoon te
maken. Ook is geconstateerd dat
het grondwater onder Houtwijk tot
aan de Laan van de Mensenrechten
is vervuild. Deze vervuiling zou niet
schadelijk zijn. Samen met de
Notenbuurt, en met inschakeling van
enkele gemeenteraadsleden, wordt
eraan gewerkt om alle gegevens
boven tafel te krijgen.

Bebouwing Oude Haagweg
Er worden op de Oude Haagweg
twee torens van negen verdiepingen
gebouwd. Met een parkeergarage,
waarin niet voor iedereen plaats is.
De gemeente staat parkeren op
straat toe (gaat ten koste van acht
parkeerplaatsen). Er zijn geen parkeerplaatsen voor bezoekers. Het
wijkberaad heeft tevergeefs bezwaar aangetekend tegen deze
beschikking. Inmiddels is dit
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bezwaar ongegrond verklaard.
Na uitgebreid overleg is besloten
hiertegen niet in beroep te gaan.

Afvalcontainers (Oracs)
In 2014 is de gemeente Den Haag
begonnen om ondergrondse restafvalcontainers (Oracs) in Meer en
Bosch te plaatsen. Langzamerhand
zal ook heel Loosduinen worden
voorzien: op dit moment worden
ze geplaatst in het Loosduins centrum. In 2016 staat Houtwijk in de
planning. Voor die tijd zal er dan
nog een voorlichtingsbijeenkomst
worden gehouden. De plaatsing
van Oracs: binnen 150 meter van
de woningen.

Gebiedsprogramma
In het gebiedsprogramma 20162019 zijn de plannen opgenomen
voor groenvoorziening, veiligheid,
wegenbeleid, bebouwing, aanpak
werkeloosheid, parkeerbeleid en
leefbaarheid. De groenvisie voor
Houtwijk is nog niet goedgekeurd.
Wel blijft overeind dat gezonde

!
bomen niet worden gekapt, maar
eventueel wel gesnoeid kunnen
worden. Op onze website is het
volledige programma te vinden met
alle prioriteiten voor Houtwijk voor
de periode van 2016-2019.

Inbraakpreventie
Inbraakpreventie blijft een uiterst
actueel thema in onze wijk. Onze
wijkagenten Martin Taal en Ruben
van den Driest hameren er steeds
weer op dat criminelen op allerlei
manieren moet worden duidelijk
gemaakt dat Houtwijkers op het
gebied van inbraakpreventie
absoluut niet zitten te snurken.
Zoals ook blijkt uit de uitgebreide
aandacht voor de invoering van
BuurtWhatsapps in de strijd tegen
inbrekers. Zie pagina 14 van dit
Houtwijkblad.

Visie Loosduinse Vaart
De ‘Visie Loosduinse Vaart’ is nog
steeds een actueel thema. Dit jaren
geleden door een speciale projectgroep ontwikkelde plan voor de
inrichting van de Oude Haagweg
werd onlangs in een ietwat aangepaste vorm opnieuw aangeboden

aan de gemeenteraad. Dit initiatief
van burgers wordt gerespecteerd,
maar niet alles kan gehonoreerd
worden. De commissie Loosduinen en Wijkberaad Houtwijk blijven de voortgang van dit project
nauwgezet in de gaten houden.

Groenvoorziening
Loosduinen/Houtwijk krijgt een
nieuwe groenbeheerder. Lydia
Buwalda gaat een andere functie
vervullen en haar taken zullen
worden overgenomen door Fred
Appeldooren. De aanpak van het
groen van Loosduinen, dus ook
van Houtwijk, blijft een actueel
thema omdat heel veel bewoners
steeds met veel vragen blijken te
zitten. Zie in dit verband ook voorstel Wijkberaad Houtwijk om het
thema ‘Groenvoorziening’ gezamenlijk op te pakken (pagina 15).

Houtwijkergernissen
Tijdens de najaarsledenvergadering kwam ook het thema ‘Houtwijkergernissen’ en de praktische aanpak daarvan aan de orde. Tal van
wijkgenoten ergeren zich groen en
geel aan zwerfvuil, aan honden-

poep, aan parkeerproblemen, aan
vandalisme, aan graffiti en ga zo
maar door. In dit verband ziet Wijkberaad Houtwijk het als een grote
uitdaging om ook in 2016 samen
met de wijkgenoten er alles aan te
doen om Houtwijk leefbaarder te
maken en te houden. Zie ook de
pagina’s 6 en 7.

Najaarsledenvergadering
Het volledige (conceptverslag) van
deze Algemene Najaarsledenvergadering is te vinden op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl.
Klik eerst op ‘Wijkberaad Houtwijk’,
en daarna op ‘Verslaggeving’. Het
verslag zal tijdens de voorjaarsvergadering 2016 ter goedkeuring
aan de leden worden voorgelegd.

Belangrijke data 2016
Belangrijke
data in 2016
voor ons
Wijkberaad
Houtwijk en
voor alle
leden zijn te vinden via het menu
‘Agenda’ op onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Even voorstellen...

Twee nieuwe redactieleden
Corry du Burck (69) en Rob Brink
(63) zijn sinds kort lid van het
redactieteam van het Houtwijkblad en de Houtwijksite. Rob is
tevens aspirant-bestuurslid van
Wijkberaad Houtwijk .
Corry: “Ik woon sinds 1987 in Houtwijk. In 2008 stopte ik met werken
en dacht me toen in allerlei bezigheden te storten. Slechts twee heb

ik daadwerkelijk uitgevoerd: ik teken
én schilder. Tijdens ledenvergaderingen van het Houtwijkberaad werden wijkgenoten herhaaldelijk opgeroepen voor bestuursfuncties. Ik heb me toen
aangemeld als redactielid van het
Houtwijkblad. Het lijkt me leuk en
ook nuttig me meer te verdiepen in
wat er speelt in de wijk en hoe één
en ander naar de bewoners gecommuniceerd wordt. Ik wil hier graag
mijn bijdragen aan leveren, en
gezien mijn secretariële achtergrond, zal dat zeker lukken!”!
Rob: “Als voormalig communicatieadviseur is dit voor mij een soort
‘terugkomen’. In de jaren zeventig
was ik namelijk al betrokken bij de
oprichting van Wijkberaad Leyenburg en bij de ontwikkeling van een
eigen wijkkrant, destijds ‘Leefbaar
Leyenburg’ geheten (‘what’s in a
name?’). Ik hoop de komende tijd
onder meer via het Houtwijkblad en
de Houtwijksite een goede bijdrage

!
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te kunnen gaan leveren aan diezelfde leefbaarheid, maar dan in Houtwijk, waarin ik inmiddels zo’n kleine
dertig jaar woon.”
Redactieteam
Het huidige redactieteam voor het
Houtwijkblad en de Houtwijksite:
Cees Willemse, Ramon Meesters,
Rob Brink en Corry du Burck.
Marcel Dullaart is webmaster.

!
Onze grote uitdaging voor 2016

Samen gaan wij Houtwijk leefbaar houden...
Zoals gemeld in het vorige Houtwijkblad ergeren tal van wijkgenoten zich groen en geel aan
zwerfvuil, aan hondenpoep, aan
parkeerproblemen, aan vandalisme, aan graffiti en ga zo maar
door. In dit verband ziet Wijkberaad Houtwijk het als een grote
uitdaging om ook in 2016 samen
met de wijkgenoten er alles aan
te doen om Houtwijk leefbaarder
te maken en te houden.
Op onze Facebook-pagina Houtwijkinfo zorgden dit soort ergernissen in de afgelopen maanden
opnieuw voor pittige discussies.
Ter opfrissing een kleine greep uit
de vele incidenten: kapotgeslagen
ruiten dit keer in de bakkerszaak in
het winkelcentrum Houtwijk (1), her
en der door hardleerse baasjes
niet opgeruimde hondendrollen (2),
nog veel meer kauwgomresten
en sigarettenpeuken (3) en smerige
graffiti over fraaie muurschilderingen (4), zoals aan de Laan van
Vrede-stein. Ook ontving Wijkberaad Houtwijk tal van e-mailtjes,

!

waarvan er een viertal in de rubriek
‘Lezerspost’ van het Houtwijkblad
3/2015 werd opgenomen.

Lezerspost
In onze rubriek ‘Lezerspost’ kwamen mailtjes aan de orde van wijkgenoten die zich beklaagden over
vervallen plantenbakken en geluidsoverlast in winkelcentrum Houtwijk,
over een ‘rommelige’ rommelmarkt
in Wijkcentrum Bokkefort en over
de kaalslag natuurlijke vegetatie in
de Q.A. Nederpelstraat. Hierover
heeft Wijkberaad Houtwijk contact
opgenomen met de betrokken
instanties en het blijkt nu dat de
afhandeling van dit soort meldingen
vaak toch best lastig is. Zo is van
de verwaarloosde plantenbakken
niet duidelijk wie daarover eigenlijk
het beheer heeft (iedereen wijst
naar elkaar), blijkt de mate van
geluidsoverlast subjectief (op basis
van de melding van één persoon)
te noemen, is de melding over de
‘rommelige’ rommelmarkt nooit
direct, maar pas ‘via/via’ bij de
beheerder terecht gekomen en
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blijkt pure miscommunicatie de
oorzaak van kaalslag natuurlijke
vegetatie. Om een en ander in
goede banen te leiden zullen wij
voortaan dit soort bijdragen aan
onze rubriek Lezerspost - in het
kader van ‘hoor en wederhoor’ vooraf eerst met de direct-betrokkenen afstemmen. Om zo, indien
nodig, tot een genuanceerd plan
van aanpak te komen, dat dan in
de praktische uitvoering een breder draagvlak kan hebben.

Aanpakken
Hoe wij het ook wenden of keren,
juist nu is het belangrijk dat nog
meer wijkgenoten de handen uit
de mouwen steken om samen
Houtwijk leefbaarder te maken
en te houden. We moeten er met
z’n allen voortdurend mee bezig
blijven. Alleen dan is de kans
groter dat er oplossingen worden
gevonden. Ook de politie en
andere gemeentelijke instanties
zullen hierbij een sturende rol
moeten gaan spelen, net als
Wijkberaad Houtwijk.

Samen houden wij onze wijk leefbaar…
Doet u ook mee?
Bestuursleden
Wilt u meedoen als bestuurslid?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen - en die wat tijd kunnen vrijmaken –
kunnen zich als bestuurslid aanmelden. Onder
meer om samen allerlei wijkgerelateerde
problemen op te lossen.

Vrijwilligers
Wilt u meedoen als vrijwiliger?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen, maar geen bestuursfuncties ambiëren,
kunnen zich als vrijwilliger aanmelden. Bijvoorbeeld, als wijkpreventer in het Houtwijkpreventieteam.

Of anders…
Wilt u op een andere wijze meedoen?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart
toedragen, maar die dat liever op geheel eigen
wijze willen doen, kunnen hun wijkideeën kenbaar maken aan het bestuur. Ook zij zijn
van harte welkom!

Communicatie
Onze doelstellingen: Het
bevorderen van het woonen leefmilieu in Houtwijk en
het behartigen van de
belangen van de bewoners.
Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter.

.
Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl
e-mail: info@wijkberaadhoutwijk.nl

Houtwijkse junioren

Veteranen zetten jeugd op nieuw spoor
Wellicht heeft u al via Twitter ontdekt dat het trainingsprogramma
SoldierFit in Houtwijk is beland.
Of heeft u het misschien al live in
het Bokkefortpark gezien?
“Soldier, waar gaat dat over?”, denkt
u nu misschien. Bokkefortjeugd en

andere jongeren uit Loosduinen
ondergaan in acht sessies een

positieve mentaliteitsverandering.
Twee ex-militairen zetten hen - onze
toekomst - op een nieuw spoor.
Niet vrijblijvend
Een jeugdtraject waarin wederzijds
respect, vertrouwen, communicatie,
leiderschap, doorzettingsvermogen
en kameraadschap centraal staan. Het is een
no-nonsense fysieke
en mentale training, die
zeker niet vrijblijvend is.
Onze jeugd komt fitter,
sterker, bewuster en zelfverzekerder uit dit traject.
Voor sommige jongeren
biedt alleen al dit traject
veel perspectief voor hun
toekomst. Want nu verkrijgen ze de competenties die ze nodig hebben
voor werk of voor een eventuele
(vervolg)opleiding.

Houtwijkse senioren
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Onvoldoende
Voor enkele deelnemers bleek de
wekelijkse training niet voldoende.
Zij riepen zelf om meer en maakten
gebruik van het aanbod om op zaterdag in en om het Malieveld en
Haagse Bos aan te sluiten bij een
algemeen bootcamp van SoldierFit. Het project is bijna afgerond
en ziet er hoopvol uit.

Koninkrijksrap
Nog even terug naar de vorige uitgave van het Houtwijkblad waarin
wij het hadden over de Koninkrijksrap en onze talentvolle jeugd. Na
het succes op het Loosduinse
Hoofdplein (heeft u de clip op
YouTube al gezien?) volgden er
meer optredens. Ook werden zij
uitgenodigd voor het stadsontbijt
vorige maand met het college van
B&W in Brasserie Ockenburg.

!
Straten, lanen, pleinen, wegen

‘Ik woon op het Architect Margadanterf...’
Dirk Antonie Nicolaas Margadant
werd geboren in Den Haag op 22
februari 1849 als zoon van de
timmerman Dirk Antonie Margadant en diens vrouw Elisabeth
Johanna Beeker. Over zijn jeugd
en opleiding is weinig bekend.
Hij komt pas in beeld als hij in 1870
in dienst treedt bij de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij,
die in 1839 was opgericht om het
railvervoer in het westen van het
land te exploiteren. De eerste
spoorlijn werd aangelegd tussen
Amsterdam en Haarlem. Een
belangrijk onderdeel van het
lijnennet waren de stations. Het is
de bouw daarvan waarop Dirk
Margadant zijn stempel heeft
gedrukt. Hoe zijn opleiding tot

architect is verlopen, is niet te achterhalen, maar wel is bekend dat hij
in 1880 als hoofdarchitect van de
HIJSM werd gesignaleerd.

Inspiratie
In de navolgende jaren ontwierp hij
stations in de neoclassicistische stijl
die hij geleidelijk liet overvloeien in
een vorm die geïnspireerd was op
Berlage en de Jugendstil. Hij was de
man van onder andere het station
Haarlem en Den Haag Hollands
Spoor. Hier werd tevens het begin
gemaakt van de zogenoemde
perroneilanden met tunnels. In de rij
van kleine stations die hij tekende
waren bijvoorbeeld IJmuiden, Santpoort-Zuid, Bloemendaal en Lisse.
Ook was hij betrokken bij de bouw
van de stations in Amersfoort,

Zandvoort en Delft. Omdat hij voornamelijk in het circuit van zijn werkgever bleef, had zijn naam niet zo'n
prominente plaats in de kringen van
zijn collega-architecten. Hierdoor
wordt het waarschijnlijk mede veroorzaakt, dat van zijn privéleven
bijna niets te vinden is. Hij overleed
op 26 oktober 1915 in Amsterdam.
Dries Weber

Wijkpreventie

.

Politiepaarden in Houtwijk

wedstrijden en ME-optredens en
niet te vergeten de speciale ceremoniële taken, zoals op Prinsjesdag. In Houtwijk richtten de agenten te paard zich vooral op de aanpak van allerlei vormen van overlast. Zo spraken zij, indien dat
noodzakelijk was, hangjongeren
aan op hun gedrag, reikten in het
winkelcentrum bekeuringen uit aan
fietsers en scooterrijders en zagen
toe op de handhaving van het
hondenaanlijngebod.

Handhaving

Gedurende de zomermaanden
kon het zomaar gebeuren dat in
Houtwijk politiepaarden uw pad
kruisten. Tijdens een ‘pilot’ werd
namelijk gekeken wat zij onder
meer zouden kunnen bijdragen
aan de aanpak van kleinschaligere wijkproblematiek.

!

Het team Bereden Politie bestaat
uit achttien ruiters, twee instructeurs
en een ploegchef. Door de dienst
wordt aan iedere ruiter een vast
paard toegewezen waarmee de
voorkomende werkzaamheden
worden verricht. Het gaat hierbij om
de reguliere surveillance, begeleiding van optochten en demonstraties, ondersteuning bij voetbal-
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“Deze pilot is goed bevallen en
het is de bedoeling dat de bereden
politie, die haar basis hier vlakbij
heeft, zo nu en dan door het park
de omgeving blijft surveilleren. Dit
moet dan wel binnen de dienst mogelijk zijn. Het team valt namelijk
onder de Landelijke Eenheid en is
in het hele land actief”, meldt een
politiewoordvoerster. ”De paarden
worden vooral ingezet tijdens
grootschalige evenementen en
werken daarnaast op de koopen stapavonden in stadscentra.
In woonwijken worden zij verder
eigenlijk zelden ingezet.”

!

!
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Koffiehuis Bram (21)

‘De binnensluipende winter...’
Het was druk bij Bram. Het weer had het
gure karakter dat je bij het binnen sluipen
van de winter mocht verwachten. Niet
alleen de koffie, maar ook de erwtensoep
en de warme bal waren favoriet. Bram had
ooit gepoogd zijn vrouw te verleiden om
bij hem in de zaak wat hand- en spandiensten te verlenen, maar zij had een principieel bezwaar tegen alcohol en wilde geen
deel uitmaken van een circuit waarin dat
spul werd aangeboden.
Het verwijt dat zij voor het dagelijkse overleven en ook voor haar modehobby kon
profiteren van de baten van het koffiehuis,
kon geen deuk slaan in haar rechtlijnige
opvattingen. Principes moeten incidenteel
aangepast kunnen worden als de praktijk
ze onuitvoerbaar maken maar daar was
ze nog lang niet aan toe.
Lange Jan keek grinnikend naar Bram:
"Waarom komt je dochter je niet helpen.
Het is een lekker ding en ik zie haar liever
dan jou met je sacherijnige gezicht." Bram
kon het niet laten te reageren: "Ze vindt dit
werk beneden haar waardigheid, maar ze
vreet er wel van."
Gerrit vond dat hij ook een duit in het zakje
moest doen: "Ik had er ook zo een. Ik had
een poos een bloemenstal op de markt die
goed liep. Toen m'n eerste vrouw de benen
nam, vroeg ik m'n dochter of zij op haar
plaats in de kraam wilde komen. Dat wilde
ze niet, omdat ze dan door haar klasgenoten herkend zou worden. Ik heb toen
een weduwvrouwtje aangenomen. Dat
heb ik goed gedaan, want het is nu mijn
tweede wijfie."

In de hoek was wat gerommel en Bram zag
dat Lamme Kees moeizaam overeind kwam.
Kees had zijn naam te danken aan een
dronken automobilist die hem van zijn fiets
had afgereden waarna de mobiliteit van het
slachtoffer danig was beperkt. Het ongeluk
had hem sacherijnig gemaakt en zijn vrouw
weggejaagd.
Bram wist hoe Kees over het vrouwvolk dacht
en vreesde weer een litanie van fouten waarmee het vrouwelijk geslacht was behept. En
ja hoor, daar kwam-ie: "Willen jullie weten
wat ik van die wijven denk?"

“Een vrouw is veel meer dan
alleen maar vlees...”
Op dat moment ging de deur open en stapte
Bella binnen. Zij was een vrouw die het respect had van de vaste jongens en niet in het
minst om wat ze in haar huwelijk mee had
moeten maken met een sadist van een vent.
Zij ving net de uitdaging van Kees op en liep
rechtstreeks op hem af: "Kees, ik heb geen
enkel verstand van voetballen en jij niet van
vrouwen. Maar als je toch je mond niet kan
houden, herinner ik me nog wel een paar
dingen over je gedrag in jouw huwelijk..."
Kees haalde zijn schouders op en zakte
afgebluft terug in zijn stoel. Er viel even
een stilte in de zaak waarbij het opviel dat
sommige mannen zaten te grinniken en
anderen wat zuinig keken.
Maar het woord ‘voetballen’ was gevallen en
plots had Bram zo'n twintig bondscoaches

binnen. Het heetst waren de onderwerpen
over het falen van het Nederlands elftal, het
onvermogen van de vaderlandse clubs om
iets te betekenen op het Europese toneel en
ook ADO werd uitgebreid doorgelicht. De
lokale trots ging drastisch onder het fileermes, waarbij de Chinese inbreng gruwelijk
werd weggediscrimineerd. Als die Wang zijn
vuistjes op zijn van loempia's vet geworden
knip hield, zou het nooit meer goed komen
met de club. Lange Jan sloot de trager wordende opwinding af met de vraag: "Weten
jullie wat ADO betekent?" Hij liet zich de
clou niet ontnemen en voor iemand kon
reageren, kwam hij zelf al met het antwoord: “Afgang Door Onvermogen.”
Bella had zich nadrukkelijk buiten de
discussies gehouden en was in een druk
gesprek gewikkeld met een klant die ze
‘De Krant’ noemde. Een bijnaam die hij
verdiend had omdat-ie elke morgen naar
de Openbare Bibliotheek ging en alle
kranten doorworstelde die in de rekken te
vinden waren. De informatie die hij daar
moest ontberen, zocht hij thuis op internet.
De man kreeg van de vaste jongens niet
zo veel aandacht, omdat hij het in gesprekken altijd beter wist en de jongens geen
kans gaf hun ongefundeerde kritiek op
van alles en nog wat te spuien. De man
bloeide nu volledig op en vooral omdat
Bella welwillend naar hem luisterde.
Bram zag dat kleine stukje sociaal werk,
keek naar zijn andere klanten en dacht:
"Ja jongens, een vrouw is veel meer dan
alleen maar vlees..."
Dries Weber

Sport in Houtwijk

Jeugdherfstkamp weer geslaagd...
De goede observeerder zag
tijdens de herfstvakantie een
bruisend Rijnveldpark Sportpark,
hier in het hart van Houtwijk.
Traditioneel organiseerde de activiteitencommissie van sv Houtwijk
namelijk de jaarlijkse herfstkampen
voor de jeugdafdeling van de club.
De maandag en dinsdag waren
gereserveerd voor de E- en F-jeugd.
Op de woensdag en donderdag was
de D-jeugd aan de beurt. De organisatie en begeleiding waren opnieuw
uitstekend in handen van de jeugdcommissie, die werd ondersteund
door de A- en B-jeugdspelers en
stagiaires van het Haagse ROC
Mondriaan.
Er werden onder meer een
onderling voetbaltoernooi
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georganiseerd en
een voetbalvijfkamp
met de onderdelen:
Jeu de Boules voetbal, penalty schieten,
bowling voetbal, latje
schieten en dribbelbaan. Er werd ook
een uitstapje naar
het Bowlingcentrum
Ockenburg gemaakt.
De avonden werden
gevuld met allerlei
spelletjes en ook met darten. ’s
Nachts werd er in de club (niet al te
veel) geslapen...
Van al die activiteiten krijg je
natuurlijk honger. Die werd gestild
door een prima keukenploeg, die de
tips en adviezen van Wilfred Genee
(Vullen of Voeden) deze week even
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was ‘vergeten’. Pannenkoeken en
patat voerden de boventoon, naast
natuurlijk wel een verantwoord ontbijt en lunch. De leiding kon weer
terugkijken op een geslaagde week.
Kom ook eens kijken bij deze leuke
en enige Houtwijkse voetbalclub.
.........................

.www.svhoutwijk.nl

!
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Wijktuin Houtwijk

Wachten op koudere tijden…
Ook in de afgelopen maanden
hebben onze vrijwilligers weer
hard gewerkt in de wijktuin.
Er werd een zijwand van de
gereedschapsruimte vervangen,
eerder dit jaar de gehele achterwand. Dit was erg hard nodig om
de portocabin, waarin alle tuingereedschappen zijn opgeslagen, te
kunnen behouden. Dankzij het
fraaie weer waren de frambozen-,
bramen- en druivenoogsten heel
goed. In de afgelopen weken was
goed te zien dat het herfst was:
enorm veel bladafval. Veel ervan
is inmiddels met harken of met de
bladblazer verwijderd. De temperaturen bleven goed, zodat tot ver
in november wekelijks op de dinsdagmiddag kon worden gewerkt.
Nu is het wachten op koudere
tijden, waarin het onderhoud aan
de beurt komt. De tafel en banken
hebben dringend een opknapbeurt

nodig. Een deel
van de paden is
voorzien van
houten randen
en daartussen
komen (stoep)
tegels te liggen,
waardoor het
onderhoud gemakkelijker gaat
worden. In het
andere deel
komen in het
voorjaar weer
de houtsnippers. Ook in de
winterperiode worden plannen
gemaakt voor de aanschaf van
nieuwe planten, wordt de plek
bedacht voor de voorjaarsbollen
en wordt bekeken met welke
planten de bloembakken in het
voorjaar kunnen worden gevuld.
Hobbytuinders (leden van de
vereniging aan de andere kant
van het pad) zijn ook druk bezig

hun tuin winterklaar te maken.
Maar de tuinliefhebbers kijken
eigenlijk al weer verlangend uit
naar het voorjaar.
Nieuwgierig naar wat er in de
wijktuin en in de hobbytuintjes
gebeurt? Neem dan een kijkje op
www.wijktuinhoutwijk.nl. Of kom
gerust een keertje langs. U kunt
ons ook bellen: 06-24816074.
Riet van der Laan, secretaris

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Genieten van winterse rust…
De dagen worden steeds korter,
vandaar dat De Nijkamphoeve
momenteel geopend is van 9.00
tot 16.00 uur. Ons theehuisje is
om dezelfde reden gesloten en
gaat op 1 april 2016 weer open.
Het najaar is een goede tijd om
te werken aan verbeteringen van
de boerderij. Zo hebben we een
betere trap aangelegd naar de
hooizolder, een langgekoesterde
wens, omdat de oude steile ladder
moeilijk begaanbaar was. De
buitenruimte van de varkensstal is
bestraat dankzij aannemersbedrijf
HABO, dat zowel stratenmakers
als gratis materiaal beschikbaar
stelde. De beheerders en
assistent-beheerders zijn sinds
september op cursus om nog
meer kennis te vergaren over de
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omgang met de dieren. Mede
dankzij Fonds 1818 krijgen de
vrijwilligers twintig donderdagochtenden les van een docent
van de Lentiz Onderwijs-groep.
De boerderij is op deze dagen
vanaf 12 uur geopend (zie
www.nijkamphoeve.nl voor de
data). In de vakantie zijn wij wel
open op donderdagochtend
24/12 , maar tijdens Kerst en
Oud en Nieuw zal De Nijkamphoeve gesloten zijn.
De eerste activiteit in het
nieuwe jaar is de workshop
Plezier met je huisdier (over de
hond) op woensdag 13 januari
van 14 tot 15 uur. De inschrijving
voor deze eerste gratis workshop
uit een serie van tien is sinds 2
december geopend voor kinderen
van 7 tot 10 jaar. Ook al is
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het misschien koud, het blijft
heerlijk om De Nijkamphoeve
te bezoeken en te genieten van
de dieren en van de rust en de
mooie natuur op en rond de

boerderij. Informatie:
www.nijkamphoeve.nl
Irene Castenmiller
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Op naar een veilig Houtwijk

Buurtwhatsapp schrikt inbrekers af
Inbrekers mijden massaal buurten
waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte
personen. In Tilburg, waar duizenden inwoners zijn aangesloten bij
een whatsapp-buurtwacht, leidt
het tot een halvering van het
aantal inbraken.
Er is nog geen exacte informatie
over hoeveel buurtwhatsapps er al
actief zijn in Den Haag of wat dichter
bij huis in Loosduinen/Houtwijk. Wel
is bekend dat er sinds vorig jaar in
ieder geval in Houtwijk al een whatsapp-alarm operationeel is in de J.C.
van der Lansstraat en een deel van
de Q.A. Nederpelstraat. “Het staat
eenieder natuurlijk helemaal vrij om
met buren, straatgenoten of wijkgenoten een buurt-whatsapp te formeren om elkaar te informeren over
verdachte omstandigheden, zoals
inbraken. Wij zijn daar zeker niet op
tegen en krijgen sowieso een warm
gevoel bij elk burgerinitiatief dat de
veiligheid of leefbaarheid dient”,
melden onze wijkagenten Martin
Taal en Ruben van den Driest.
“Maar er zijn zeker ook valkuilen,
waardoor het middel erger dan

de kwaal dreigt te worden. Persoonlijk zien wij het ontstaan van
dergelijke groepswhatsapps in Houtwijk best wel zitten, mits wij - en de
gemeente - daar dan vanaf het
begin bij betrokken worden. Graag
willen wij dan weten wie er in zo’n
app deelnemers zijn en wie de
beheerder is. Ook willen wij de deelnemers dan vooraf voorlichten over

een zo juist en efficiënt mogelijk
gebruik ervan en de ‘do’s and
don’ts’ extra benadrukken. Voor de
goede orde moeten wij er wel op
wijzen dat wijkagenten niet kunnen
worden toegevoegd aan dit soort
groepswhatsapps!”
Ruben van den Driest en Martin Taal,
Wijkagenten Houtwijk 0900-8844.

Hoezo oppassen met vuurwerk...?
Tip van de politie voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal
vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Goedgekeurd
vuurwerk is altijd voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier
gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie zich daaraan houdt,
maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf 16
jaar op 29, 30 en 31 december worden gekocht. Afsteken mag uitsluitend tussen
31 december 2015 (vanaf 18.00 uur) en 1 januari 2016 (tot 02.00). uur. Als u
weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, bel dan de
anonieme tiplijn 0800-7000. Heeft u overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.

Licht aan. Voorkom inbraak!
De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking
met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met een
actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de woning.
Hierbij krijgen de 'hotspots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken,
voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en
buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van
licht. Preventietips vindt u op http://politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112.
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Subsidies voor burgerinitiatieven

Als u in 2016 diverse activiteiten in uw straat of omgeving wilt organiseren, dan kan er bij de gemeente Den Haag een subsidie worden aangevraagd. Voor een straatfeest is dit € 750,00 en voor andere activiteiten,
zoals een perk groen reorganiseren, ligt het aan de aanvraag hoeveel de
gemeente hieraan wil bijdragen. Het is in verschillende gedeelten van de
wijk al gelukt om iets leuks te gaan doen dat beloond wordt met een
subsidie. Deze aanvragen kunnen bij de gemeente worden ingediend.
De uitbetaling van de toegezegde subsidies loopt via Wijkberaad Houtwijk. Denk er eens over na met uw buren of zo’n activiteit in uw straat kan
plaatsvinden. Meer informatie: info@wijkberaadhoutwijk.nl.

Griezelen in Houtwijk

In veel wijken in Den Haag organiseerden allerlei bedrijven, instellingen en buurtorganisaties
eind oktober een ‘Trick or Treat’
of Halloweenfeest. Ook in een
deel van Houtwijk is dit leuk
griezelige feestje inmiddels een
begrip geworden. Het blijkt daar
iets verbroederends teweeg te
brengen. Buurtbewoners versieren hun huizen en tuinen, gaan
gezamelijk iets organiseren en
komen hierdoor meer met elkaar
in contact. "Ik woon hier al een
aantal jaren en zei hooguit gedag
tegen mijn buren, maar sinds hier
in de straat Halloween gevierd
wordt, hebben we hele verhalen
met elkaar!”, aldus een
enthousiaste deelnemer. Meer
informatie is te vinden op:
www.houtwijk-halloween.nl/ en op Facebook (www.facebook.com/Happyhalloweenhoutwijk). Wordt ongetwijfeld vervolgd in 2016.

Groene voorjaarsschoonmaak in Houtwijk

In het voorjaar wil Wijkberaad Houtwijk de groenverloedering in de wijk
aanpakken. Door een grote voorjaarschoonmaak te houden samen met
mensen uit verschillende delen van de wijk. Als u een perkje of een berm
in uw omgeving een betere toekomst gunt, meldt u zich dan aan om mee
te doen. Op basis daarvan kan het wijkberaad nagaan hoeveel bewoners
zich willen inzetten voor een schone en mooie omgeving. Ook kinderen
zijn van harte welkom om mee te helpen. Er zal voor het nodige gereedschap worden gezorgd. “U kunt zich aanmelden via het mailadres van het
secretariaat: info@wijkberaadhoutwijk.nl”, meldt bestuurslid Yvonne
Hartman-van der Ark. Zie ook www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
Bezoek op afspraak
Telefoon: 070-4400913
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Houtwijkblad
Kopij inleveren voor volgende
uitgave: 8 februari 2016:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren:
telefonisch of per e-mail
zie onder Wijkberaad Houtwijk
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag
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Úw zelfredzaamheid in de zorg

Door de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
hebben veel burgers vragen over wat dit voor hen betekent. Het doel van
de Wmo is dat gemeenten er voor zorgen, dat mensen zo lang mogelijk
thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar de
Wmo is daarbij niet per se nodig om dit te realiseren. Zorgcentrum Houthaghe en Wijkberaad Houtwijk organiseerden begin september 2015 een
speciale informatie-avond over tal van handige producten en vormen van
dienstverlening. Zie onze website voor meer informatie hierover.
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