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Van de voorzitter

Ramon Meesters

Beste wijkgenoot,

Bestuursnieuws Ramon Meesters
Bestuurssamenstelling

Als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk prijs ik me
gelukkig met het team van bestuurs- en redactieleden,
dat zoveel goed werk voor elkaar krijgt voor onze wijk.
Voor iedereen is het vrijwilligerswerk. We doen ‘het' er
gewoon bij, maar het resultaat is van hoog niveau. Als
makelaar heb ik het de laatste tijd extra druk, want de
markt trekt weer aan, en dan is het fijn te merken dat
Wijkberaad Houtwijk gewoon door gaat.
We hebben in de afgelopen maanden erg veel activiteiten uitgevoerd.
Zo was er onze Algemene Ledenvergadering, waar we Femke BeelooPlanken als nieuw bestuurslid mochten verwelkomen. Zij was al uitermate
actief als redactielid, en zal dat ook blijven. Als bestuurslid zal ze zich met
name richten op de contacten met jongeren, in de puberende leeftijdsklasse. Tijdens de bijeenkomst werd een studie gepresenteerd van een
mogelijke invulling van het Azivo-gebouw. En Michael Delneij presenteerde zich als nieuwe voorzitter van ons wijkpreventieteam. Ook onze
wijkagenten gaven acte de présence met een veiligheidsupdate.
Om eenieder zich thuis, of welkom, te laten voelen in de wijk, zijn
we vijf zaterdagen achter elkaar met een Amerikaanse schoolbus van
De Uithof in de wijk aanwezig geweest, om wijkgenoten kennis te laten
maken met verenigingen in de omgeving. Zo hebben we een bezoek
gebracht aan Manege De Wildhoef, Scouting Rimboejagers en Bibliotheek Nieuw Waldeck. Bijzondere dank gaat uit naar een aantal muzikanten van muziekvereniging KNK (Kunst naar Kracht), die vele zaterdagen onze activiteiten hebben omlijst met mooie muziek. Het thema
van ons project was ‘WELKOM IN DE WIJK, samen doen maakt het
verschil’. Wat mij betreft is het een thema, dat we nooit meer los zullen
laten, omdat het in essentie aangeeft hoe wij als buren samen moeten
leven. In het Houtwijkblad vindt u trouwens voorbeelden van buurtinitiatieven, zoals van de groep bewoners die een verpauperd plantsoen in de
openbare ruimte aanpakken. Zij maken het verschil door het samen te
doen! En met steun van ons Stadsdeelkantoor Loosduinen.
Wijkberaad Houtwijk is een project opgestart om samen met wijkbewoners onze wijk structureel in kaart te brengen op het gebied van - onder
meer – groenonderhoud, bestrating, straatmeubilair en speelomgeving.
Om een beeld te schetsen van het huidige niveau en van een realistisch
ambitieniveau, zoals wij het dus graag willen hebben. Dit document wordt
met vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor besproken, vooral ook
om die taal te gebruiken, waarmee zij verder kunnen om met de juiste
onderbouwing middelen in te kunnen zetten. Ook zal het document worden gebruikt om de (zakelijke) aandacht te krijgen van raadsleden en wethouders. Immers, een en ander zal extra investeringen gaan vergen.
Maar als je als wijk hard werkt, dan mag je ook af en toe best eens
een feestje houden om het goede resultaat te vieren. Daarom organiseren we op 17 juni 2017, samen met Zorgcentrum Houthaghe, onze
traditionele midsummerparty. Deze keer staat die in het teken van ’The
Caribbean’. Het belooft een zwoele dag te worden met salsa-, bachataen merenguemuziek. Wij hopen u daar te verwelkomen en onder het
genot van een longdrink bij te praten over het verleden en om plannen
te maken voor de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
Ramon Meesters

Tijdens onze voorjaarsledenvergadering in maart 2017 stemden de aanwezige leden in met zowel de herbenoeming van alle herkiesbare bestuursleden, als met de benoeming
van het nieuwe bestuurslid Femke
Beeloo, die sinds 2016 ook redactielid is. Het bestuur van Wijkberaad
Houtwijk bestaat nu uit de volgende
personen: Ramon Meesters (voorzitter), Yvonne Hartman (penningmeester), Loes Gordijn (secretaris)
en de bestuursleden Stephan Bergmans, Femke Beeloo-Planken, Danny Boers en Gesina Versteeg. Voor
de kascontrolecommissie 2017 hebben wijkgenoten Marjolein Minks
en Bas van Nugteren zich als lid
aangemeld.

Een jaarlijkse traditie…

Op zaterdag 17 juni 2017 organiseert
Zorgcentrum Houthaghe samen met
Wijkberaad Houtwijk de jaarlijkse
Midsummerparty. Alle Houtwijkers
zijn van harte welkom. Het thema is
dit keer: ‘Caribbean’. Vanaf 12.00 uur
kunt u onze creatieve markt bezoeken, genieten van optredens van o.a.
het Gouwe Ouwe koor en een djembé band. Er zijn hapjes, drankjes, een
loterij (met aantrekkelijke prijzen) en
kinderactiviteiten. Iedereen is van
harte welkom. Toegang gratis. Op
onze website volgt een terugblik in
woord en in beeld.

Laatste nieuws
Zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl
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Wijkberaad Houtwijk

Voortgang actuele thema’s in 2017
Op woensdag 29 maart 2017
werd in Zorgcentrum Houthaghe
onze redelijk bezochte voorjaarsledenvergadering gehouden. Tal
van actuele Houtwijkzaken passeerden de revue. In dit artikel
enkele tussenstanden.

Onderzoek winkelcentrum
In het Wijkprogramma 2016-2019
staat als een van de prioriteiten de
verbetering van winkelcentrum
Houtwijk. In opdracht van Stadsdeelkantoor Loosduinen heeft Harry
de Boer, student uit Groningen,
hiervoor in februari 2017 in samenwerking met ons wijkberaad een
speciaal onderzoek gedaan. Zijn
rapport is te vinden op onze website
(www.wijkberaadhoutwijk.nl).

Bewonersparticipatie
Wijkberaad Houtwijk doet er ook dit
jaar alles aan om onze wijk leefbaarder te maken. Grotere participatie van bewoners is daarbij essentieel. Enkele recente voorbeelden daarvan zijn in dit blad te

vinden op pagina 5 (de artikelen
‘Actie Welkom in Houtwijk’ en ‘Projectgroep Onderhoud openbare
ruimte’ en op pagina 6 en 7 (Groenproject bij Koos Meindertsschool).

Inbraakpreventie
Op het gebied van inbraakpreventie
zijn er momenteel geen al te grote
zorgen, meldde onze wijkagent
Martin Taal. De criminaliteitscijfers
zijn gedaald en de inbraakcijfers
zijn gehalveerd, mede dankzij de
inzet van de WhatsAppgroepen
Buurtpreventie. Wel moeten wij er
op attent zijn dat nachtelijke inbraken weliswaar ‘uit’ zijn, maar dat er
nu meer overdag wordt ingebroken.

Onderhoud openbare ruimte
Samen met het Stadsdeelkantoor
Loosduinen gaat Wijkberaad Houtwijk in 2017 in kaart brengen waar
extra onderhoud van de openbare
ruimte gewenst is. Een speciale
projectgroep gebruikt daarbij het
succesvolle ‘format’ (werkdocument) van Nieuw-Waldeck.
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Zie voor de laatste stand van zaken
het artikel op pagina 5 (Speciale
projectgroep operationeel).

Azivo-Gebouw
Wijkberaad Houtwijk heeft - met
steun van Stadsdeelkantoor Loosduinen en samen met de Van Herk
Groep - een studie laten uitvoeren
naar de mogelijkheden voor een
nieuwe invulling van het Azivo-gebouw, aan de Oude Haagweg. Zie
onze website voor het eindresultaat
(presentatie heren Slijp en Van de
Wetering).

Verslaggeving
Het volledige (concept)verslag van
deze Algemene Voorjaarsledenvergadering en het Jaarverslag 2016
zijn te vinden op onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Goedkeuring verslag tijdens de najaarsledenvergadering in oktober 2017.
Wijkberaad Houtwijk vertegenwoordigt ruim
12.000 wijkbewoners, In de afbeelding hieronder is te zien met wat voor zaken het
bestuur zich zoal bezig houdt.

Onderhoud openbare ruimte

Speciale projectgroep operationeel
Samen met het Stadsdeelkantoor
Loosduinen gaat Wijkberaad
Houtwijk in 2017 in kaart brengen, waar extra onderhoud van
de openbare ruimte gewenst is.
Een tussenstand.
Begin mei vond de eerste bijeenkomst van de projectgroep Onderhoud openbare ruimte plaats. “We
hebben tijdens deze kennismakingsbijeenkomst een goede start
gemaakt. De vrijwilligers die zich
speciaal hiervoor hebben aangemeld gaan de komende maanden
werken aan de problemen met de
openbare ruimte. Hiervoor is nu de
basis gelegd”, zegt projectleider
Danny Boers. “In eerste instantie
hebben we nu de indeling van de
problematiek in onderdelen gedaan.
Per onderdeel zijn hiervoor ook al
de nodige leden en liefhebbers
benoemd. Dit zijn Richard Westmaas en Herman van Roomen voor
de onderdelen Spelen en Sociale
Veiligheid, Paul Buijtelaar en Rien
Wiegers voor het onderdeel Groen,

Rien Wiegers en Rene van de Vliet
voor Verkeer en Marjolein Minks en
Danny Boers voor Onderhoud Algemeen. We gaan de komende tijd
besteden aan de inventarisatie van
de problemen. Hiervoor gaan we de
straat op. Tegelijk zoeken we

contact met beheerders en halen
we kennis op bij andere wijkberaden en bewonersverenigingen.
Later zullen wij hiervoor waarschijnlijk ook een beroep gaan doen op
de wijkbewoners.”

Actie: Welkom in Houtwijk

‘Kennismaking met onze wijkverenigingen…’

Hoe maken wij Houtwijk zo vriendelijk dat iedereen er zich welkom kan voelen. Tijdens onze
najaarsledenvergadering 2016
kwam deze vraagstelling uitge-

breid aan de orde. Op basis daarvan is een speciale werkgroep
van Wijkberaad Houtwijk aan de
slag gegaan om aan een en ander
een creatieve invulling te geven.
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Een voorbeeld daarvan is de speciale actie ‘Welkom in Houtwijk’ om
nieuwe bewoners, maar ook mensen die vereenzamen, kennis te
laten maken met onze vele wijkverenigingen. Eind april reed de
Amerikaanse schoolbus van ‘De
Uithof’ voor het eerst door Houtwijk
naar het wijkcentrum Bokkefort.
“Met deze bus hebben wij tot eind
mei met wijkbewoners vijf rondritten
gemaakt om hen op een laagdrempelige manier in contact te brengen
met de verenigingen in de buurt!”,
verduidelijkt Ramon Meesters.
“Het was alles bij elkaar een lange
en avontuurlijke reis, die we samen
met bewoners hebben gemaakt om
er voor te zorgen dat iedereen zich
hier welkom voelt”, vult projectleider
Gesina Versteeg aan. Zie voor
meer informatie het verslag en de
fotoreportage op onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Groenprojecten in Houtwijk
Bewoners slaan handen ineen…

Verpauperd plantsoen verandert in bloemenzee…
Buurtbewoners ergerden zich al
jarenlang aan de verpauperde
groenvoorziening in de plantsoenen in de buurt van de Koos
Meindertsschool. In dit verband
werden via de nieuwe buurtapp
nextdoor.nl - op initiatief van wijkgenote Ilona Olie - vrijwilligers
opgeroepen om hieraan zelf
daadwerkelijk iets te gaan doen.
In dit artikel een terugblik op een
geslaagd ‘groen’ burgerinitiatief.
“Al een tijdje ergerde ik mij aan de
rotzooi in dit stukje park en aan het
gebrekkige groenonderhoud. Ik heb
de milieubeheerder daarover gebeld
om te vragen wat de gemeente hierbij kan betekenen. Het antwoord was
kort: twee keer per jaar worden het

het eiland en de plantsoenen onderhouden. Alleen bij incidenten vindt er
extra onderhoud plaats!”, vertelt
Ilona. ”Vooral zomers vormt dit stuk
een grote ergernis door het torenhoge onkruid, vooral brandnetels.
Volgens de beheerder komt dit onder meer door de vele hondenpoep.
Daarom heb ik via onze buurtapp
nextdoor.nl buurtgenoten opgeroepen
om gezamenlijk dit groenproject
onder handen te nemen. Naar aanleiding daarvan hebben twaalf personen zich aangemeld om te komen
meehelpen!”

Ervaringen
“Op zaterdag 15 april zijn wij met een
eerste groep van zo’n acht enthousiastelingen aan de slag gegaan en

D
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op zaterdag 13 mei met een tweede
groep van vier personen”, somt
initiatiefneemster Ilona op. “Met man
en macht hebben wij veel onkruid
weggehaald en bloemenzaad
uitgestrooid. Als het een beetje mee
zit, dan staat er straks een pracht aan
veldbloemen, die vlinders en bijen
gaan aantrekken!” Vooral het verwijderen van de brandnetels was een
hele klus. “Ons streven is om de
smalle paden, vooral bij de ingang
van de kleuterschool, vrij te maken
van die gemene, groene en vooral
stekelige brandnetels. Bij volwassenen komen die prikkelende planten
tot hun midden, bij de kleintjes tot op
gezichtshoogte!”, signaleert Rinus
Jongmans, een van de enthousiaste
vrijwilligers.

rie van de
twaalf
vrijwilligers
in beeld:
(vanaf
links:
Rinus
Jongmans,
Marianne
van der
Splinter en
initiatiefne

“Dankzij het initiatief van Ilona zijn er
inmiddels al aardig wat plaagplanten
verwijderd, maar we zijn er nog niet
en gaan nog wel even door!”

Rol gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag staan positief tegen dit soort ‘groene’ burgerinitiatieven. “Wij omarmen participatie
altijd in de vorm van samenwerking
en het ter beschikking stellen van,
bijvoorbeeld, gereedschap en andere
benodigdheden!”, meldt groenbeheerder Fred Appeldooren. “Ook helpen
wij bij het afvoeren van tuinafval en
adviseren wij over het herplanten van
vegetatie!” De gemeentelijke keuze

Een terugblik op
een geslaagd
‘groen’ burgerinitiatief
in Houtwijk
om slechts twee keer per jaar een
onderhoudsronde te houden heeft te
maken met het beschikbare budget.
“Als burgers een deel van die werkzaamheden willen overnemen, dan
valt dat alleen maar toe te juichen.
Lastig daarbij is wel dat bewoners,
vaak met de beste bedoelingen, zelf
allerlei struiken (vaak overgebleven
uit eigen tuin) gaan herplanten.
Tijdens de gemeentelijke onderhoudswerkzaamheden moeten die
weer worden verwijderd, tot onbegrip
van de betrokkenen. Wij proberen
dan wel duidelijk te maken dat dit
soort beplanting niet past in het
gemeentelijke groenbeleid!”

Input Wijkberaad Houtwijk
Ook Wijkberaad Houtwijk moedigt dit
soort burgerinitiatieven aan, omdat in
de praktijk kleinschalige, in plaats van
grootschalige, projecten uitermate
effectief blijken te zijn. De directe
betrokkenheid van de deelnemers
speelt daarbij een belangrijke rol.
“Als wijkberaad zijn wij groot voorstander van de spontane ‘groen’acties die her en der in de wijk
plaatsvinden!”, benadrukt Ramon
Meesters (voorzitter). “De aanpak

van het groen van Loosduinen/Houtwijk blijft een actueel thema, omdat
heel veel bewoners steeds met veel
vragen blijken te zitten. Daarom hebben wij vorig jaar bij de gemeente
Den Haag structureel meer aandacht
(en nog meergeld) gevraagd voor het
groenonderhoud in onze wijk. Dat
extra geld is echt nodig!”

Verpaupering
Het is algemeen bekend en erkend,
dat het groen in Loosduinen door gebrek aan financiële middelen onvoldoende goed kan worden onderhouden. Juist, omdat Loosduinen zo’n
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groen stadsdeel is, leidt een niet
optimaal groenonderhoud van de
buitenruimte tot verpaupering van
een heel stadsdeel!”

Aanmelding projecten
Iedereen die in Houtwijk een dergelijk
groenproject wil opstarten wordt
geadviseerd om daarvoor contact op
te nemen met groenbeheerder Fred
Appeldooren Stadsdeel Loosduinen:
mobiel: 06-50662169 of per e-mail:
fred.appeldooren@denhaag.nl.
Cees Willemse (tekst/foto’s)

Jongeren Bokkefort

Mounir el Omari / Andreas Dijk

Jeugd in beweging
Loosduinen Leeft, maar dat wist
u natuurlijk al! Op zondag 2 juli
2017 ’s middags manifesteert
zich dat op alle terreinen van
sv Houtwijk. Een groot sportevenement voor en door de jeugd.
Het idee hiervoor kwam van onze
wijkagenten, die vervolgens de
uitvoering in handen legden van
onder meer de Bokkefortjeugd.
Participanten zijn verder sv Houtwijk, stadsdeel Loosduinen,
Streetsport en VÓÓR Welzijn.

Wat gebeurt er?
Er zullen allerlei sportieve activiteiten op het programma staan. Enkele voorbeelden daarvan zijn een
klimbaan, een stormbaan, een survivalparcours en vanzelfsprekend
een voetbaltoernooi voor verschillende leeftijdscategorieën. Voor de
deelnemers zal worden gezorgd
voor een gezonde lunch.

Beloning
Volgens onze gewaardeerde wijkagenten verdient de Houtwijkse
jeugd een beloning voor hun positieve inzet in onze wijk. Dit evenement is die beloning. Het is welis-

waar een activiteit voor en door de
jeugd, maar ouders, grootouders en
vrienden zijn van harte welkom.
Zie voor het laatste nieuws de
website van Wijkberaad Houtwijk:
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Buurthuis van de toekomst (sv Houtwijk)

Ed Jacobs

Buurthuis van de Toekomst gaat steeds meer leven…
van start gegaan met sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding.

Open dag
Op zondag 2 juli 2017 wordt een
Open Dag voor de jeugd van Houtwijk georganiseerd worden (zie het
artikel hierboven). Er staat ook een
bijzonder optreden op het programma. Zie voor het programma onze
flyer of kijk op: www.svhoutwijk.nl.

Toegankelijkheid

Het Buurthuis van de Toekomst
in sv Houtwijk begint meer en
meer gestalte te krijgen. Een impressie van de eerste activiteiten.
Onder de naam ‘BIT Appel’ (BIT
staat voor Buurt Interventie Team)

vinden er maandelijks bijeenkomsten plaats. Deze staan onder leiding van wijkagenten Martin Taal en
Ruben van der Driest met als deelnemers de buurtpreventieteams en
buurt Whatsappgroepen in Loosduinen. Verder is VÓÓR Welzijn
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Punt van aandacht blijft de toegankelijkheid van het buurthuis. Hiervan zal later dit jaar werk worden
gemaakt (personenlift). Hierbij kan
het buurthuis wel wat hulp gebruiken van een bouwkundig deskundige. Niet alleen voor de lift, maar
zeker ook om te kijken of het buurthuis kan worden omgetoverd tot het
meest duurzame van Den Haag.
Denk je daarbij te kunnen helpen?
Bel dan even met Ed Jacobs (mobiel: 06-22980973) of mail naar
ejacobs@kpnplanet.nl.

Politie Loosduinen

Onze wijkagenten ook op Nextdoor.nl
Onze wijkagenten Martin Taal en
Ruben van den Driest zijn actief
op verschillende social media,
zoals Facebook en Twitter. Sinds
kort zitten zij ook op de buurtapp
Nextdoor.
Nextdoor, sinds enkele jaren actief
in ons land, is een gratis en besloten app voor een betere buurt. ”Dit
medium gaan wij alleen gebruiken
om berichten te sturen over wat wij
doen en wat er speelt in Loosdui-

nen en Houtwijk. Het is voor ons
dus geen communicatieplatform dat
vierentwintig uur per dag wordt
uitgelezen. Want, we willen en
moeten ook in de wijk aanwezig
zijn!”, lichten onze wijkagenten toe.
Politiecoördinator Patrick de Brabander benadrukt dat op dit moment nog steeds gebruik wordt
gemaakt van de WhatsApps Buurtpreventie als er zich verdachte
situaties voordoen. “U moet hierbij
denken aan, bijvoorbeeld, op

heterdaad betrapte inbrekers,
vermissingen, oproep van getuigen
en zo. Het is voor ons helaas nog
niet organisatorisch mogelijk om op
Nextdoor.nl direct heterdaadberichten te plaatsen en te monitoren. Wij
zien wel dat deze app een nuttige
toevoeging zal kunnen worden!”
Meer informatie is te vinden op de
speciale website over dit thema::
www.alerteburen.nl .

Veiligheidstips

Geef babbeltrucs geen kans…
Er zijn tal van signalen dat er
sprake is van een toenemend
aantal babbeltrucs met vooral
slachtoffers onder ouderen. De
gemeente wil deze groep meer
bewust maken van de risico’s.
In dat kader werden wij gewezen op
het programma van TV West ‘Nog
lang niet versleten’, met als presentator Fred Zuiderwijk, waarin het
item babbeltrucs aan de orde
kwam. Dit programma-item is tot
stand gekomen in samenwerking
met de gemeente Den Haag en de
politie. De volledige link naar
www.omroepwest.nl is te vinden op
onze website. Overigens, voor de
aanpak van babbeltrucs verstrekt

de gemeente Den Haag gratis
deurspionnen en kierstandhouders
aan iedere Hagenaar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan
kunt u dat aanvragen via website:
www.denhaag.nl/gratisdeurspion of
www.denhaag.nl/gratiskierstandhou
der. Het wordt ook gratis gemonteerd via de gemeente Den Haag.
“We beseffen dat een kierstandhouder en deurspion niet de oplossing zijn voor het tegengaan van
babbeltrucs, omdat de trucs ook
plaatsvinden in, bijvoorbeeld,
winkelcentra. Deurspion en kierstandhouders kunnen wel een
bijdrage leveren aan het voorkomen ervan”, aldus Edwin Berg,
Team Preventie.

Wijkpreventie Houtwijk

Modernisering preventieteam in volle gang
Onze nieuwe coördinator Michael
Delneij is volop in de weer met de
modernisering van Wijkpreventie
Houtwijk. Daarbij moesten eerst
allerlei financiële en organisatorische zaken goed op een rij
worden gezet.
In zijn presentatie tijdens onze
Algemene Voorjaarsledenvergadering had hij in die richting al een
tipje van de sluier opgelicht. “We
waren al enige tijd bezig met het

wijkberaad en met de vorige
coördinator om het team te moderniseren. De afgelopen weken zijn
wij daarbij echter tegen wat obstakels aangelopen die eerst uit de
weg moesten worden geruimd,
voordat we verder konden. Het
voert in het kader van dit stuk te ver
om hierop dieper in te gaan!”, zegt
Michael. “Wel kan ik melden dat wij
qua organisatie nu een paar stappen vooruit hebben gedaan. We
kunnen ons nu nog meer gaan fo-
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cussen op onze werkzaamheden en
op het aanhalen van de contacten
met politie, woningcorporaties,
winkeliersvereniging en naburige
preventieteams. Ondanks alle
perikelen toch een prettig bericht:
twee nieuwe vrijwilligers hebben
zich inmiddels aangemeld voor ons
team!” In de volgende uitgaven van
het Houtwijkblad zal Michael steeds
rapporteren over de voortgang van
Wijkpreventie Houtwijk-nieuwe-stijl.

Koffiehuis Bram (26)

Dries Weber

Bram keek tevreden om zich heen. Zijn
zaak zag er weer schoon en fris uit. Rondom Koningsdag had hij ook meegedaan
aan de feestvreugde en het interieur wat
oranje opgevrolijkt. Servetten en ballonnen in de juiste kleur en voor de ramen
slingers.
De jongens hadden het best gevonden
hoewel ze in de commentaren nog graag
ergens een levensgrote foto van Maxima
hadden gezien. Onwillekeurig keek hij naar
de muur. Daar stak een spijker, nutteloos z’n
kop de zaak in. Het was een herinnering aan
een smet op zijn goede bedoelingen. Er had
een staatsiefoto van Willem Alexander en
Maxima gehangen die hij van zijn vrouw had
gekregen bij de opening van de zaak. De
dag na Koningsdag was lamme Leen binnen
gekomen. Hij had die bijnaam gekregen
omdat hij moeilijk liep. Hij had het ongemak
te danken aan een vechtpartij in een kroeg in
de binnenstad.
Bram vond Leen ook geen prettig mens.
Een man met veel groffe kritiek en een niet
te stillen dorst. Hij was meerdere malen
binnengekomen met een goed gevulde krop
die ergens anders niet meer gevuld werd.
Bram weigerde hem dan ook drank wat tot
scheldpartijen leidde en veel moeite om hem
weer naar buiten te krijgen. Leen was in het
begin van de middag weer eens opgedoken
en leek nog tamelijk fris.“Je was gisteren
dicht, hè. Doe je ook al aan die flauwekul en
ik zie dat je van je tent ook al een soort
gouwe koets heb gemaakt.” Bram reageerde
rustig: “Wat moet je hebben ? Koffie ?”
“Denk je dat ik ineens van de blauwe knoop
ben ? Geef me maar het gewone recept.”
Hij zocht een tafeltje en kwam vlak naast
Lange Jan te zitten. Bram was daar niet blij

Puzzelen voor jong en oud

mee, omdat hij wist dat die twee zeker geen
vrienden waren. En het begon al gauw.
“Had je gisteren ook een vrije dag? Lekker
voor de buis naar dat stelletje uitnemers
liggen kijken? Jan reageerde niet en Leen
zocht de blik van Gerrit: “Jij heb zeker gekeken, want zo’n tiep ben je wel.” Het werd wat
onrustig in de zaak en Leen voelde dat hij de
aandacht had.
“Je denkt toch zeker niet dat ik zo lijp
ben om te gaan kijken hoe dat geslacht zich
voortplant. Nog meer zakkenvullers. Ik ben

‘Opzouten met
dat zooitje...’
voor de republiek. Als er een referendum
komt om dat Vorstenhuis af te schaffen,
stem ik voor.” Gerrit werd het duidelijk zat en
gromde: “Als je nou eens een poosje lekker
je bek hield of ergens anders de boel gaat
verzieken”. Leen stond op en wees demonstratief naar het staatsieportret aan de muur:
“Opzouten met dat zooitje.”
In z’n enthousiasme sloeg hij het nog
volle bierglas van de tafel. Het vocht droop
gul langs de pijpen van zijn broek en dat was
iets te veel voor zijn temperament. Er rolde
een partij onvriendelijke vloeken, wild sloeg
hij het tafeltje omver en liep naar de foto. Hij
trok het portret van de muur, smeet het op
de grond en trapte het glas kapot. “De klere
jullie allemaal en die uitnemers er bij. ”Hij
gooide wat los geld op de bar en liep naar
buiten. Bij de deur hoorde hij nog heel
treiterig: “Leen, heb je in je broek gepist?”
Het geluid van de dichtslaande deur moet in
de omgeving het idee gewekt hebben van
een terroristische aanslag.

Bram ruimde de rommel op die Leen op
zijn geweten had en al heel snel gingen de
gesprekken over Ajax en Feyenoord en wie
van de twee kampioen zou worden.
Bram keek nog even naar de spijker en
zag het incident met Leen weer voor de
geest. Hij draaide zich om want het leven
ging door en een spijker is tenslotte alleen
maar een spijker. Plots ging de deur open en
kwamen Lange Jan en Gerrit tegelijkertijd
naar binnen. Een streep zonlicht van buiten
volgde hen. Bram vond het bijzonder. Allereerst dat die twee samen binnen kwamen,
tenslotte waren het niet zulke grote vrienden.
Ook die strook zonlicht was bijzonder. Het
was hem nog nooit zo opgevallen dat het
licht zo diep in zijn zaak kon komen.
De mannen gingen aan één tafeltje zitten
en bestelden hun gouden versnaperingen.
Toen Bram de flesjes voor de mannen neer
zette, schoof Lange Jan een pakje dat op de
tafel lag naar hem toe: “Da’s voor jou.” Gerrit
duwde het nog verder: “Maak maar open.
Dat heb je van mijn en Jan. Ook andere
jongens hebben wat bijgelegd.”
Onwennig scheurde Bram het pakje open en
hij stond met een staatsieportret van het
Koninklijk Paar in zijn handen en het was
groter dan de vorige. Bram was sprakeloos
en z’n handen beefden een beetje.
Lange Jan keek angstig en zei: “Hou het
nou goed vast en laat het niet vallen want je
krijgt geen andere. We wisten dat je het van
je vrouw had gekregen en dat je er echt wel
een beetje aan gehecht was.” Bram was
bijgekomen en met een lichte snik in zijn
stem mompelde hij: “Jongens, bedankt en
een rondje van mij voor de hele zaak.”

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Femke Beeloo Planken
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Lezerspost

e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Interessante post op Nextdoor.nl

Vuilnis...

De buurtapp Nextdoor.nl wint ook in Houtwijk aan populariteit. Er
kan gemakkelijk en snel on line contact worden gemaakt met de buren. Met berichten die zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Algemeen, Buurtpreventie en veiligheid, Gevonden en verloren, Gratis delen en lenen, Handige documenten, Tips en aanbevelingen en Vraag en aanbod. Hieronder een kleine selectie uit de categorie Buurtpreventie en veiligheid, waaraan ook onze wijkagenten
Martin Taal en Ruben van den Driest hun bijdragen leveren.

Buurtpreventie en veiligheid
Inbraakpogingen
“De afgelopen twee weken hebben we in Houtwijk geen pogingen tot
woninginbraken gehad. Daar zijn wij als wijkagenten erg blij mee, maar
beste bewoners, blijf alstublieft alert. Mooi weer en openstaande deuren
en ramen: als u geen toezicht heeft zijn ze zo binnen! En de inbreker in
Houtwijk houdt van snel en makkelijk. Dus alles wat het hem moeilijk
maakt, vindt hij niet leuk en maakt hem onzeker! Zorg dus voor ‘leven in
de brouwerij’ en inbraakvertragende middelen. En bij het zien van
verdachte omstandigheden, bel ons direct via 112.”

Het blijkt steeds weer dat er wijkgenoten zijn
die hun vuilniszakken, tegen de afspraken in
net iets te vroeg buiten zetten...Met een klein
beetje moeite is dit te voorkomen, toch...?

Iets te veel informatie...

Voorverkenning
“Vandaag zijn er in verschillende straten papiertjes tussen de voordeuren
geplaatst. Wij vragen hier de aandacht voor, want dit kan een mogelijke
voorverkenning van inbrekers zijn. Andere methoden zijn ook stokjes,
houtjes, takjes en dergelijke... Mocht u zoiets tussen uw (voor)deur aantreffen of hoort u uw buren hierover, raak het niet aan en laat het zitten. Bel de politie zodat zij het kunnen veilig stellen en eventueel kan
de Forensische opsporing nog onderzoek doen.”

Klusjesmannen
Regelmatig worden er over klusjesmannen berichten geplaatst, hetgeen
betekent dat iedereen ook in dit verband voortdurend op zijn hoede moet
zijn. Zie het volgende bericht: “Let op! Er zijn in de omgeving van de Salvador Allendestraat Engelssprekende personen gecontroleerd. Zij bieden
aan om klusjes te verrichten. Ga hier niet op in omdat het niet legaal is en
zij te hoge bedragen vragen voor deze diensten. Het verzoek is om dit te
melden bij de politie via 112.”

Op de Houtwijklaan was deze overdaad aan
verkeersborden te zien. Automobilisten kwam
ogen te kort. Goed bedoeld allemaal, maar net
iets te veel van het goede...?

Beetje onhandig...

Buurtpreventie
“Wat waarderen wij als Politie Loosduinen de inzet van het Wijkpreventie
Houtwijk! Iedere dag gaan deze vrijwilligers de wijk in om iets te betekenen voor de veiligheid en sociale cohesie in Houtwijk. Er wordt geweldig
werk verricht door dit goed draaiende en gezellige team. Iedere maand
komen alle Loosduinse preventieteams bij elkaar en delen informatie. Ook
interesse om uw steentje bij te dragen? Neem gerust eens contact op met
de Houtwijk-coördinator Michael Delneij.”

Extra legitimatie
“Naar aanleiding van allerlei verdachte gebeurtenissen in onze buurt heb
ik besloten om voortaan iedereen die bij mij aan de deur aanbelt om een
legitimatie te vragen. Dus een echte identiteitskaart (ID) en geen pasjes,
die makkelijk te kopiëren zijn. Tevens heb ik besloten dat ik een foto van
die persoon maak en een foto van diens ID. Lijkt me geen probleem voor
mensen die niets te verbergen hebben. Ik praat niet over postbezorgers
en glazenwassers, maar echt over mensen die zomaar aan de deur
aanbellen.”(Maks Nemisj).
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Beetje onhandig om brommers op deze wijze
te parkeren. Uitermate lastig voor wijkgenoten
met kinderwagens of rollators. Klein beetje
begrip en moeite om dit te voorkomen...?

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 vrijwilliger?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen,
maar geen bestuursfuncties ambiëren, kunnen zich
als vrijwilliger aanmelden. Bijvoorbeeld, als wijkpreventer in het Houtwijk-preventieteam.

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 woon- en leefmilieu in Houtwijk
en het behartigen van de belangen
van de bewoners.

Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter.
©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk

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

Wijktuin Houtwijk

Riet van der , secretaris

De zomer komt eraan...

En dat is maar al te goed te zien in de wijktuin en in de
hobbytuintjes. De meeste bloembollen staan volop in
bloei en ook de (vaste) planten laten zich weer in hun
uiteenlopende kleuren zien. In de vijver is het een drukte
van belang, met heel veel kikkervisjes. De vrijwilligers zijn
druk bezig met snoeien en schoffelen. Nu de afrastering
is geplaatst, komt het normale onderhoudswerk aan de
beurt. Verven van het hekwerk en de buitenkanten van
de gebouwtjes. Ook binnen moet er nog hard worden gewerkt: er moeten wanden worden gerepareerd en er komt
een nieuwe voorziening voor het opbergen van gereedschap. De afgelopen maanden is er ook weer een aantal
nieuwe huurders, vooral jongere, op de hobbytuintjes
gekomen. Zij zijn - samen met hun (klein)kinderen - aan
de slag om van hun tuintjes iets moois te maken.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Gezellige activiteiten...

De lente is langzaam op gang gekomen, maar is
nu volop aanwezig op De Nijkamphoeve. De kippen mogen weer buiten lopen. De lammetjes zijn er
om het lentegevoel extra te benadrukken. Het
theehuis is een echte ontmoetingsplek geworden
voor buurtbewoners, er wordt op de boerderij geschilderd (waar u zich nog voor kunt opgeven) en
getuinierd en er komen wekelijks groepen ouderen
uit Houtwijk bij ons op de koffie. Bent u al een tijdje
niet bij ons geweest, kom dan eens met eigen ogen
de huidige Nijkamphoeve bekijken. Bezoek een
van onze gezellige activiteiten (zie daarvoor de
rubriek ‘Agenda’ op: www.nijkamphoeve.nl). Voor
zaterdag 17 juni kunt u uw kinderen laten inschrijven (op de boerderij) voor een bijensafari om te
leren hoe de bijen leven. Of kom gewoon lekker
langs voor een lekker bakkie koffie op ons terras.

Sporten bij sv Houtwijk

Ed Jacobs

Nieuwsfeiten...

Het seizoen 2016-2017 werd teleurstellend afgesloten
met de degradatie van ons vlaggenschip naar de 4e
Klasse KNVB. Gelukkig blijft de selectie nagenoeg compleet, maar trainer Patrick Demmers moet wel op zoek
gaan naar versterkingen om volgend seizoen terug te
keren naar de 3e klasse. Daarnaast wordt er weer een
standaardteam op zondag ingeschreven. Nieuwe initiatieven: de start van een dames team (> 18 jaar), info:
patricecare-nederland@gmail.co, én de start van Walking
Footbal, voetbal voor actieve 55-plussers, info: secretaris@svhoutwijk.nl). Er is nog ruimte voor spelers voor
onze senioren- en jeugdafdelingen! De echte afsluiting
van het seizoen vindt plaats op zondag 2 juli 2017. Er
wordt dan een fantastische dag georganiseerd voor de
jeugd in Houtwijk. Voor hen ook een mooi moment om
kennis te maken met sv Houtwijk. Zie voor meer informatie het artikel op pagina 8 in dit Houtwijkblad.
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Red onze watervogels...

Rina Brunt

Zoektocht naar creatieve oplossingen...
Als nieuwe wijkgenote las Rina
Brunt op onze website dat de
watervogels in Houtwijk door het
vele brood dat dagelijks wordt
weggegooid, moddervet worden.
Na het zien van een televisiereportage over dit probleem dat ook
in andere grote steden speelt, heeft
zij zich als vrijwilligster bij Wijk-

beraad Houtwijk aangemeld om te
inventariseren wat de mogelijke
oplossingen voor Houtwijk zijn. Zij
heeft inmiddels al diverse contacten
gelegd, onder meer met een Rotterdamse organisatie, Broodbak.nl, die
het tegengaan van voedselverspilling als doelstelling heeft. Wordt
vervolgd in de volgende uitgaven
van het Houtwijkblad.

Beste mensenbewoners van Houtwijk,
Vanuit mijn nest op het water groet
ik u. Mijn naam is Petronella, de eend.
Ik woon al een aantal jaren met veel
plezier in Houtwijk en bouw ieder voorjaar een nest om mijn kroost een warm
onderkomen te bieden. Soms is het
voorjaar koud en kil, dan weer warm en
vol leven. Ik geniet dan vanuit mijn vrijliggend strootjesonderkomen van iedereen die ook van het nieuwe leven geniet. De zon schijnt langer, de krokussen en narcissen bloeien. Ik zie
opa’s en oma’s met kleinkinderen die
wijzen op mijn kinderen in het nest. Er
komen moeders en vaders langs die
hun hond uitlaten en ondertussen de
eenden en zwanen bekijken. We
zijn niet zo dol op de honden.
Soms willen de kinderen ons
aaien. Ze vinden de bolletjes
veren die op het water deinen
erg lief. Gelukkig valt er nooit iemand in het water. Om ons toch
te vertroetelen, komen veel
mensen met brood naar de
waterkant. Ik heb mijn kroost
verteld dat het lekker brood is.
Soms komt het van de echte
warme bakker, en dat proeft zelfs
een eend. Af en toe valt de
plastic zak met het brood in het
water. Dan is het een echt gevecht, want allemaal willen we
iets lekkers.
Maar dat plastic dat we ook binnenkrijgen bij het losscheuren van de zak,
is niet goed voor de maag. In de mensenwereld komt de dokter, is er een
ambulance beschikbaar, soms zelfs een
helikopter. In de dierenwereld niet. Veel
van mijn kinderen zijn ziek geworden en
ik heb er ook al een flink aantal uit het
nest moeten duwen, omdat ze dood
gingen. Het brood heeft ook andere bewoners naar de wijk gelokt. Er zwemt
sinds kort een nieuw beest in de sloten.

Bruin en zeer onaantrekkelijk. Robbie.
Hij heeft zich voorgesteld, opvoeding
heeft hij wel genoten, maar ik mag hem
niet. Het is een rat. Een flinke vent en
voor de duvel niet bang. Hij is verzot op
dat brood en alle andere voedselresten
die hij tegenkomt. Zoela de zwaan,
mijn buurvrouw verderop, vertelde me
dat Robbie een zwemmende ziekteverspreider is. Daar zit ik niet op te wachten. En u, bewoner van Houtwijk, vast
ook niet. Ik gun ieder beest zijn plek in
het dierenrijk, maar het is schandalig
dat deze beesten de grenzen overschrijden en in de wijk komen wonen.
Maar ja, als voedsel zo makkelijk te
vinden is…..

Het grootste probleem is echter dat
wij dik worden. Niet gewoon dik, maar
vet. Moddervet zeggen jullie. Het woord
dat gebruikt wordt als een eend niet
meer gezellig waggelt, maar nauwelijks
haar ene poot voor de andere krijgt en
de buik over de aarde schuurt. Het is
slecht voor ons, dat voeren. We worden
er namelijk ook nog eens aardslui van
en gaan niet meer op zoek naar
voedsel dat wel voor ons geschikt is.
Als bewoonster van Houtwijk weet ik
dat u van ons houdt. Dat zie ik zeker in
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het voorjaar, als u mijn kleine bolletjeskroost bewondert. Dan ben ik trots. Ik
kwaak regelmatig om u te danken voor
die aandacht.
Samen met het Stadsdeelkantoor
Loosduinen bestudeert Wijkberaad
Houtwijk de mogelijkheden om al het
brood dat u niet meer eet in containers
te laten verzamelen. In Rotterdam en
diverse andere steden zijn ze daarmee
al begonnen. Ik heb via mijn connecties
te horen gekregen dat mijn gevederde
zwemvrienden dankbaar zijn. Natuurijk
niet onmiddellijk, want nu moeten ze
zelf op zoek naar voedsel, maar er zijn
al diverse beesten flink afgevallen.
Ze voelen zich fitter en zwemmen er
weer lekker op los. Ook zijn
ze aantrekkelijker voor het
andere geslacht. Ik wil ook
wel een stoere slanke woerd
aan mijn vleugelzijde! Wilt u
meehelpen om ons succesvol af te laten vallen?
Nu denkt u misschien dat
zo’n klein beetje brood niet
erg is, maar als iedere bewoner zo denkt en brood uitstrooit, krijgen we uiteindelijke
toch weer te veel binnen. Nadenken over het aantal calorieën doen we namelijk niet.
We pikken alles op wat voor
onze snavel komt.
Er is een alternatief voor het brood
dat jullie weggooien. Op internet staan
recepten wat je ermee kunt doen. In de
broodcontainer die mogelijk ooit in de
wijk wordt geplaatst, komt het uiteindelijk op de grote hoop en wordt er hier en
daar zelfs energie uit gewonnen.
Met vriendelijke dank,
Petronella

Speciaal voor Houtwijk-jongeren

Femke Beeloo-Planken

Kinderraad fleurt Houtwijk op...
Onze eigen kinderraad van Houtwijk, onder leiding van Shailesh
Ramnath (VÓÓR Welzijn), komt nog steeds minimaal elke maand bij
elkaar. Momenteel zijn de kinderen bezig met een wel heel leuk project.
Ze gaan namelijk onze wijk wat meer opfleuren.
Ze krijgen een workshop graffiti en mogen dit in de praktijk brengen op een
kale, saaie muur in de wijk. Martijn: “Het lijkt me ontzettend leuk om te gaan
doen!” en ook Mikotaj is enthousiast: “We kunnen echt goede dingen doen
met de kinderraad!” Al eerder heeft mooie, professionele graffiti Houtwijk doen
opfleuren. “Van mij, en ook van andere wijkbewoners, mag dat best op meer
plaatsen gebeuren. Goed initiatief kinderraad!”, aldus Femke.

Kinderactiviteiten goed bezocht!
Dagelijks verzorgt VÓÓR Welzijn bij wijkgebouw Bokkefort een afwisselend programma voor de jeugd uit de buurt. Daarnaast verzorgt ook
Streetsports Den Haag wekelijks begeleiding bij het sporten in het park.
Veel kinderen maken hiervan gebruik en zijn er enthousiast over.
Op 19 april organiseerde Streetsports de opening van een nieuw sportseizoen. Kleine voetbalveldjes, springkussen, schmink, wedstrijdjes en gezellige muziek! Het was er allemaal! Andere evenementen: op woensdag 14 juni
een buitenspeeldag in het Bokkefort en op zaterdag 17 juni de jaarlijkse Midsummerparty bij Zorgcentrum Houthaghe. Ook hier zal er meer dan genoeg te
doen zijn voor de kids! Kom zeker even langs! Meer activiteiten zullen ook
langskomen op onze Facebookpagina: zoek op Houtwijk Info en volg ons!
.

De zeven in Houtwijk
Kaj werd ruw gestoord in zijn gedachten. Er vlogen twee helikopters over de
kinderen heen. Een politiehelikopter en een traumahelikopter. Het leek erop
dat ze even verderop de daling in begonnen te zetten. “Dat is bij het Kleine
Hout!”, riep Kaylee. “Ik ga kijken wat er aan de hand is!” En weg was ze.
Binnen een minuten was ze terug. “Nee!”, Ando sloeg zijn hand voor zijn
mond. Hij kon natuurlijk gedachten lezen en schrok van wat hij in Kaylee’s
gedachten had gezien. “Mordival heeft een aantal kinderen in zijn macht! Hij
houdt ze vast bij het skatepark. Twee van hen zijn behoorlijk gewond. De
politie kan er niet bij komen! Zodra ze dichterbij komen, blaast Mordival ze
weg met een harde windvlaag. We moeten wat doen!” Alle kinderen stonden
tegelijk op en begonnen met lopen naar het Kleine Hout, dat ongeveer een
kwartiertje van hen verwijderd was. Onderweg kwamen ze twee brandweerwagens met loeiende sirenes tegen. In de verte hoorden ze meerdere sirenes
van politiewagens! “Dat klinkt niet zo goed!”, zei Yuna. En de kinderen begonnen sneller te lopen. Aangekomen bij
het wijkpark werden ze tegengehouden door een aantal agenten: “Sorry kinders, maar het wijkpark is afgesloten.
Er worden kinderen vastgehouden door een…” Vragend keek de agent zijn collega aan. Zij haalde haar schouders
op: “Ja, ik weet het ook niet, hij lijkt wel een soort… tovenaar…”
Dit spannende verhaal is
te volgen via de Houtwijknieuwsbrief en via onze
Facebooksite Houtwijk Info
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Vrijwilligerswerk

Vriendschappelijk huisbezoek

VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers om
aan de toenemende vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te voldoen.
Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte heeft aan
gezelschap, dit kan gaan om ouderen die bijvoorbeeld niet meer zelfstandig
de deur uit kunnen. Het ouderenwerk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die ouderen willen bezoeken voor een praatje, samen koffie drinken, een
spelletje spelen of een wandeling maken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Judith Hoogeveen, tel.
070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl.

Luisterend oor in telefooncirkel

VÓÓR Welzijn zoekt eveneens vrijwilligers die bereid zijn een dagdeel per week vrij te maken voor de telefooncirkel voor ouderen in Loosduinen/Houtwijk. Vanuit Wijkcentrum De Henneberg start de telefooncirkel iedere dag
om negen uur. De cirkels draaien 365 dagen in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Heeft u een luisterend oor
en bent u accuraat om in geval van nood te kunnen handelen? Dan zijn wij op zoek naar u. Interesse: neem
contact op met Ouderenwerk Wijkcentrum De Henneberg, Tramstraat 15, telefoon: 070-2052590.

Hulp bij opvoeding of zorg

Hulp nodig bij opvoeding of ondersteuning in zorg? U vindt het bij u in de buurt. Heeft u namelijk vragen of heeft u
hulp nodig op het gebied van opvoeden, werk, zorg of welzijn? Op www.denhaag.nl/servicepuntsociaal kunt u alle
informatie vinden. Komt u er via de website niet uit? U kunt ook bij u in de buurt terecht met deze vragen. In het
stadsdeel Loosduinen kunt u binnenlopen bij het Servicepunt XL en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).Het
Servicepunt XL is ook de plek voor het zoeken naar vrijwilligerswerk, voor ondersteunende activiteiten op het
gebied van taal, computervaardigheden, bewegen en waar je met je ideeën voor de buurt terecht kunt of naartoe
kunt gaan als je het gewoon even niet meer weet. Wijkcentrum De Henneberg (zie hierboven).

Minibiebs in Houtwijk

Andreas Dijk

‘ Take a book. Return a book’ *
Een particulier initiatief en een wereldwijd verschijnsel, waarvan de
oorsprong in de Verenigde Staten
ligt. Ook Houtwijk ging mee in de
vaart der volkeren....

‘Little Free Libraries’. Opeens een paar jaar geleden - popten ze
op, die kleine kastjes met boeken
aan de openbare weg. Op een
paal in de straat, aan de voorgevel van een woonhuis of
ergens in een tuin.

Mensen zetten er overtollige boeken in, ruilen die vaak voor een
ander boek. Of lenen alleen maar
een boek om dat later weer terug
te zetten. Een prachtig systeem
passend in een participatiemaatschappij en in een deeleconomie.
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Vier minibiebs
Prachtig gesitueerd en vormgegeven is de Bieb van Berlage (1) op
de Architect Berlagelaan 33 (hoek
Architect Duikerstraat). Een andere
minibieb (2) is de Verhalenboom op
de Albert Schweitzerlaan 158 (hoek
Laan van de Mensenrechten). Een
derde minibieb (3) is te vinden in de
Dr. J. Presserstraat 313. Deze is
voorzien van de tekst ‘Take a book.
Return a book’, duidelijk de doelstelling van de ‘Little Free Library’
aangevend. ‘Last but not least’ en
formeel niet in Houtwijk gelegen,
gevoelsmatig natuurlijk wel, is de
minibieb (4) van Buurt-Boerderij De
Nijkamphoeve.
(* vertaling ‘Neem een boek, geef/retourneer een boek’)

Colofon

Korte berichten

Inlevering oude mobieltjes

Stichting AAP is in Nederland vooral bekend als opvanglocatie voor exotische
zoogdieren in Almere. Zij geven apen en
andere exotische zoogdieren weer een
toekomst door dieren in nood op te
vangen en door te pleiten voor betere
wetten in heel Europa. Voor hun activiteiten is geld nodig en daarbij kunnen wij
met z’n allen helpen door oude mobieltjes in te leveren. Voor elk mobieltje dat
wordt ingeleverd en opgeknapt kan
worden, krijgt AAP namelijk een vergoeding van 3 euro’s, die ten goede
komen aan hun dieren. Bovendien
sparen wij het milieu als onze mobieltjes
worden gerecycled. Het inleveren is
eenvoudig én kost niets! In de hal van Zorgcentrum Houthage, Toon
Dupuisstraat 10, staat een oranje doos waar ze in gedeponeerd kunnen
worden. Het secretariaat van Wijkberaad Houtwijk zorgt ervoor dat
Stichting AAP de volle doos komt ophalen. www.wijkberaadhoutwijk.nl

Red een leven in uw buurt

Stel dat een van uw buren
een hartstilstand krijgt, en
u hoort pas achteraf dat
de hulp te laat kwam?
Snelle hulp van mensen in
de buurt is heel belangrijk.
Kunt u reanimeren? Meld
u dan aan als burgerhulpverlener en kom in actie bij een hartstilstand in
uw buurt. Elke minuut telt.
Direct reanimeren door
omstanders zorgt ervoor
dat de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand worden
verdubbeld. Zie voor meer informatie: www.hartstichting.nl

Nieuws over Loosduinen/Houtwijk

Op onze website is onder het kopje ‘Nieuwsmedia’ een overzicht te vinden van regionale
media waaruit wij als Houtwijkers, indien gewenst, steeds het nodige nieuws over onze
wijk kunnen vergaren. Zo zijn daar de digitale
versies van de Posthoorn/Loosduinen, De
Loosduinse Krant en de Zuidwesterkrant te
vinden. Ook zijn daar links naar websites die
interessant kunnen zijn, zoals de Startpagina
Den Haag, de pagina van de gemeente Den
Haag, het Haags informatiecentrum voor Jong
en Oud en ga zo maar door. Deze maand is
er als extra naslagmiddel een nieuw medium
bijgekomen: de digitale versie van de Stadskrant Den Haag, die elke vier weken verschijnt en ook huis-aan-huis wordt verspreid
met de Posthoorn. Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl >
Nieuwsmedia > regionale media.
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