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Van de voorzitter                                                    Ramon Meesters         Ramon Meesters Bestuursnieuws
 

Beste wijkgenoten,   
      
     Er heeft in de afgelopen drie maanden zoveel plaats ge-
vonden in Houtwijk, dat ik een selectie moet maken om bin-
nen mijn maximaal toegestane aantal woorden van deze 
column te blijven. Ik zal me daarom beperken tot het thema 
‘ruimtelijke ordening’, ofwel de kwaliteit van de inrichting van 
onze wijk en de onmiskenbare tekenen van verloedering 
ervan. Zoals u weet heb ik hierover de gemeenteraad toege-
sproken om ervoor te zorgen dat Houtwijk structureel meer 
budget toebedeeld krijgt om achterstallig onderhoud aan te 

pakken en om het algehele niveau op te krikken. Parallel hieraan heeft Wijkbe-
raad Houtwijk een werkgroep van acht gedreven vrijwilligers in het leven ge-
roepen, die de wijk in kaart brengt en suggesties doet voor verbeteringen. Dit pro-
ject nadert zijn afronding en wordt op dit moment door een grafisch vormgever in 
een finale presentatie gegoten. En dan komt het er op aan, dat we dit document 
levend houden, door het op de juiste wijze bij ‘de politiek' aan te leveren. Immers, 
op het Spui worden de besluiten genomen waar we wel of niets aan hebben. Zie 
ook het artikel op pagina 5. 
 
     Met alle inspanningen van medewerkers Stadsdeelkantoor, lokale politici en 
vooral ook onze vrijwilligers steekt het daarom des te meer dat de eigenaar van 
het Azivo-gebouw (ook wel bekend als het Vredesteingebouw) aan de Oude 
Haagweg zo zijn best lijkt te doen om onze wijk met een welgeplaatst zetje in de 
afgrond te duwen. Al zeven jaar staat dit gebouw leeg. Graffiti aan de voorzijde 
ontsiert de entree naar de Laan van Vredestein en de parkeerplaats aan de ach-
terzijde is niet verlicht. Buurtbewoners gaan 's avonds met een grote boog om  
het terrein heen, want dubieuze figuren (drugsgebruikers en -dealers?) hebben 
deze locatie als hun thuisbasis gekozen. Wijkberaad Houtwijk en Stadsdeelkan-
toor Loosduinen hebben twee jaar geleden de handen ineengeslagen om de 
eigenaar te helpen met de ontwikkeling van een visie voor een aantrekkelijke  
invulling, die ook rendement voor hem zou kunnen opleveren. Dat plan heeft  
de samenleving toen geld gekost. Maar ach, als je verloedering wil stoppen,  
dan moet je soms een stapje verder gaan. De visie werd destijds ook door de 
eigenaar gewaardeerd... om vervolgens niets meer van hem te horen. Geen 
nieuws is vaak goed nieuw. Helaas was het laatste nieuws van de eigenaar  
zijn actie om een deel van het gebouw dicht te spijkeren met houten platen.  
U begrijpt, dat het gebouw intussen een asociaal gezwel in onze wijk is…   
 
     Laan van Vredestein en Wijkberaad Houtwijk hebben samen een brandbrief 
gestuurd naar het college van B&W en naar de raadsleden. Wij hebben namelijk 
alle hulp nodig om het tij te keren. VVD'er Chris van der Helm heeft inmiddels 
schriftelijke vragen gesteld en TV West heeft een reportage gemaakt en deze 
uitgezonden op hun lokale zender. De eigenaar reageert nog steeds niet. Wij 
mogen hierdoor vooral niet moedeloos worden en moeten aandacht blijven 
vragen voor dit onderwerp, want anders verandert er niets. 
 
     Om af te sluiten met positief nieuws: we werden vereerd met heel bijzondere 
gasten op onze Algemene Ledenvergadering. Namelijk wethouder Boudewijn 
Revis (VVD) en leden van de Houtwijkse Jeugdraad. Wethouder Revis gaf de be-
woners de mogelijkheid om hem aan te geven wat goed gaat en wat beter kan. 
Daarvan maakten onze bewoners dankbaar gebruik. En onze jeugdraad van 
kinderen van 10 tot 13 jaar gaf aan, dat er na onze generatie weer een nieuwe 
groep van jongeren staat te trappelen om het stokje van ons over te nemen. 
 
     Staat 21 maart 2018 al in uw agenda? Dan mag u naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wijkberaad Houtwijk gaat in kaart brengen welke 
Loosduiners, en dan in het bijzonder welke Houtwijkers, op een kandidatenlijst 
staan. Dat overzicht zetten wij dan in de volgende uitgave van het Houtwijkblad  
(editie maart 2018) en op onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
      
     Namens het hele wijkberaad wens ik u allen een mooie afsluiting van het jaar 
2017 en vooral een voorspoedig en gezond 2018!   
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 
 
 

 

 
 
Leefbaar Houtwijk (pagina 8) 

 
ORACs koesteren (pagina 9) 
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Wijkberaad Houtwijk 
Actuele thema’s in  2017 en 2018 
 
Op woensdag 25 oktober 2017 
werd in Zorgcentrum Houthaghe 
onze najaarsledenvergadering  
gehouden. Tal van actuele en  
toekomstige Houtwijkzaken pas-
seerden de revue. In dit artikel 
enkele tussenstanden.  
 
Saamhorigheid  
Gastspreker wethouder Boudewijn 
Revis (Binnenstad, Stadsontwikke-
ling Kerngebieden en Buitenruimte) 
benadrukte het belang om de saam- 
horigheid tussen wijkverenigingen te 
bevorderen. Dit is noodzakelijk om 
de stad leefbaar te houden. Ook een 
goede samenwerking tussen de zes 
wethouders is essentieel.  
 
Meer asociaal gedrag 
Er is in Den Haag sprake van toe-
nemend asociaal gedrag. Het wordt 
steeds moeilijker iemand aan te 
spreken. Het aanstellen van hand-
havers (175) helpt wel, maar zij zijn 
nu alleen aanwezig tijdens werk-
tijden. De politie wil het team gaan 

aanvullen, zodat de werktijden 
geflexibiliseerd kunnen worden.  
 
Vacature secretaris  
Door het  vertrek van  de huidige 
secretaris Loes Gordijn wordt er 
naarstig gezocht naar een geschikte 
opvolg(st)er. Het is een leuke, uit-
dagende functie met afwisselende 
werkzaamheden en heel veel con-
tacten. Ook nieuwe bestuursleden 
(oud én jong) zijn welkom - zie ook 
pagina 8. 
 
Hof van Loosduinen  
Presentatie Hanneke Besseling: de 
Stuurgroep Ontwikkeling Erfgoed-
gebied Oud Loosduinen mag van de 
gemeente de mogelijkheden onder-
zoeken voor een ontmoetings- en 
belevingsplek bij het Loosduins Mu-
seum. Een duurzaam paviljoen-
restaurant, als sfeervol trefpunt,  
om te recreëren en te leren. 
 
Azivo-gebouw 
Wijkberaad Houtwijk heeft het plan  

om het Azivo-gebouw om te vormen 
tot een appartementencomplex 
overhandigd aan de eigenaar van 
het pand. In het gebouw zouden 
onder meer enkele multifunctionele 
ruimtes en kleine kantoren moeten 
komen. Zie ook artikel op pagina 15.   
 
Nieuw schoonmaakproject 
Er wordt volgende jaar een nieuw 
schoonmaakproject gestart. Dat zal 
in eerste instantie kleinschalig zijn 
en beginnen in winkelcentrum Hout-
wijk. De vrijwilligers die deelnemen 
aan dit project willen een voorbeeld 
zijn, contact leggen met bewoners 
en hen stimuleren mee te doen. 
 
Parkeren in Houtwijk 
Door het invoeren van betaald 
parkeren in de Mensenrechtenbuurt 
is het parkeerprobleem verplaatst 
naar de Architectenbuurt. In de 
eerstgenoemde buurt vinden de 
bewoners het tijdvak betaald par-
keren (13.00 tot 24.00 uur) te kort. 
Ook moet er meer gecontroleerd >> 
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Vervolg pagina 4 
Actuele thema’s 2017-2018 
>> worden. Meer informatie: zie 
homepage van onze website.  
 
Wijkpreventie 
Onze wijkagenten Martin Taal en 
Ruben van den Driest gaven een 
korte update. Er zijn meer directe 
contacten met wijkbewoners (via 
WhatsApp Buurtpreventie) en er is 
een nauwe samenwerking met 

Wijkpreventie Houtwijk. Actueel: 
Loosduinen heeft momenteel veel 
overlast van babbeltrucs. De politie 
heeft wel een steeds beter beeld 
van de daders. Zie pagina 7. 
 
Participatielessen 
Sabine Wensink en Shailesh Ram-
nath, beiden van VÓÓR Welzijn, 
hebben een reeks participatielessen 
opgezet voor basisscholen. Inmid-
dels heeft OBS Houtwijk interesse 

getoond. Enkele vraagstukken: Wie 
werken er in de wijk en wat kan er 
beter? Wat vind je van de buurt? 
Wat wil je verbeteren in  je buurt? 
Wordt vervolgd. 
 
Verslaggeving  
Het volledige (concept)verslag van 
deze Algemene Najaarsledenver-
gadering is binnenkort te vinden op: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl.
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Jongeren Bokkefort                                                                                         Mounir el Omari / Andreas Dijk 
 

Roos als band tussen jong en oud 
De week van de ouderen is de Bokkefortjeugd niet 
ontgaan. Het was een mooie gelegenheid om jong 
en oud weer met elkaar in contact te brengen. We 
kenden al de traditie van oliebollen uitdelen op oude-
jaarsdag in Zorgcentrum Houthaghe. Nu waren ro-
zen het middel. Op 4 oktober trokken onze jongeren 
naar Middin om aan de bewoners de bloemen uit te 
delen. Ook werden in winkelcentrum Houtwijk shop-
pende ouderen met zo een fleurige attentie verrast. 
Het was een echte verrassing, want nogal wat win-
kelende dames en heren dachten dat het een ver-
koopactie was in plaats van gewoon een aardig-
heidje in het kader van de nationale ouderendag.  
De rozen werden beschikbaar gesteld door de ge-
meente Den Haag. Onze jeugd is op meer manieren 
bij de wijk betrokken. Zo wordt met enige regelmaat 
zwerfafval in het Bokkefortpark verwijderd.. 

 
Subsidies gemeente Den Haag                                                                                 Femke Beeloo-Planken  
 

Subsidie aanvragen in Houtwijk   
We krijgen af en toe vragen over het aanvragen van 
subsidie voor een straatfeest of buurtfeest in Houtwijk. 
Graag willen we u vertellen welke rol wij hierin kunnen 
spelen en hoe u subsidie aan kunt vragen om onze wijk 
nog gezelliger te maken! U moet zelf een plan maken 
voor het kleine evenement. Daar moet u vroeg mee be-
ginnen, het duurt ongeveer acht weken voordat de ge-
meente uw subsidie heeft goed- of afgekeurd. En als het 
is goedgekeurd moet u alle materialen nog bestellen, 
kortom, wees op tijd! Uw plan moet u invullen op een 
formulier dat u kunt vinden op de gemeentelijke website 
(zie de afbeelding hiernaast). U zoekt hierbij op subsi- 
dies evenementen en vervolgens op subsidie voor stads-
deel of klein evenement. Bij uw plan moet u denken aan 
hoeveel deelnemers er ongeveer komen en u bent zelf 
verantwoordelijk voor de verslaggeving naar de gemeente.  

 
ZKD-bedrijventerrein    
 

Blijvend aandacht nodig... 
Nog niet bij iedere wijkgenoot bekend; binnen de grenzen van Houtwijk bevindt zich het ZKD-bedrijvencentrum, 
bestaande uit Zichtenburg (Z), Kerketuinen (K) en Dekkershoek (K). Met circa 400 ondernemers en meer dan 
8.000 werknemers is dit ėėn van de grootste binnenstedelijke bedrijventerreinen van Nederland. Er gebeuren veel 
mooie dingen, maar het bedrijventerrein heeft wel blijvend aandacht nodig vanuit de gemeente. Zo is op bepaalde 

plekken het wegdek slecht, zijn de stoepen verzet 
en zijn er problemen met de riolering, dus is een 
opknapbeurt noodzakelijk. Ook is meer aandacht 
gewenst voor veiligheid, onder meer door de aan-
pak van wietplantages, door de komst van meer 
‘leisure’bedrijven (vrijetijdsindustrie) en door het 
weren van een groep statushouders. Om te voor-
komen dat de ontwikkeling van een vitaal bedrijven-
terrein en daarmee ook de groei van de werkge-
legenheid worden geblokkeerd. Meer hierover in de 
volgende uitgaven van het Houtwijkblad. 
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Wijkagenten/Politie Loosduinen                                                               Ruben van den Driest / Martin Taal 
 

Pas op voor babbeltrucs… 
Vaak zien we, zo tegen de oud- en nieuwviering aan, dat 
het aantal babbeltrucs toeneemt. Slachtoffer worden van 
een babbeltruc op straat waar bij uw sieraden worden 
weggenomen? Dat wil niemand meemaken. U raakt niet 
alleen waardevolle spullen kwijt maar zo’n ernstig 
incident tast ook voor soms langere tijd uw gevoel van 
veiligheid aan.Wees u er van bewust dat er altijd 
mensen zullen zijn die minder goede bedoelingen 
hebben en uit  kunnen  zijn op uw  waardevolle spullen. 
Heeft u op enig moment het idee dat u te maken heeft 
met een pleger van een babbeltruc? Raak niet in paniek. 
Roep om hulp. Bied geen verzet, vooral niet als er 
mogelijk wapens in het spel zijn. Wees alert als mensen 
u aanspreken om geld te wisselen of om uw boodschap-
pen te dragen of iets dergelijks. Neem zoveel mogelijk 
het signalement van de dader(s) op en bel direct 112.  

 
Wijkpreventie                                                                               Andreas Dijk 
 

Ogen en oren gezocht 
Hebt u tijd en zin om eens in de week ’s avonds door de 
wijk te zwerven? Met ogen en oren open? Kijkt u verder 
dan u eigen straat of plein? Is opereren in teamverband 
iets voor u? Durft u mensen aan te spreken? Niet alleen 
om complimenten te geven maar ook als u iets ziet wat u 
niet zint? Dan bent u degene die wij zoeken. Wie zijn wij? 
Het Buurtpreventieteam Houtwijk. En wij willen ons team 
uitbreiden. Wij zijn een groep vrijwilligers die ons steentje 
willen bijdragen aan een veilig en leefbaar Houtwijk. En 
dat doen wij in samenspraak met de politie, met name met 
onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van den Driest. 
Wij zijn geen hulpsheriffs of zo, maar wel ogen en oren in 
de veiligheidsketen. Meer weten? Belangstelling? Kom in 
actie en stuur een mail aan info@wijkpreventie-houtwijk.nl 
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. 

 
Viering Oud & Nieuw                                                          denhaag.nl 
 

Adviezen veilige jaarwisseling 2017-2018 
De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn weer 
in volle gang. Het doel is weer een sfeervol en fees-
telijk oud en nieuw in Den Haag met zo min moge-
lijk schade en ongelukken. Koop vuurwerk op 28, 29 
en 30 december bij de gecertificeerde vuurwerk-
handel. Kopen kan dit jaar niet op oudejaarsdag 31 
december. Op zondag mag er namelijk in heel 
Nederland geen vuurwerk worden verkocht. 
Afsteken mag van 31 december 2017 18.00 uur tot 
1 januari 2018 02.00 uur. Bel de politie via 0900- 
8844 om tips over illegaal vuurwerk door te geven. 
Bel bij gevaarlijke en verdachte situaties direct 112. 
U kunt ook anoniem meldingen doorgeven via Meld 
Misdaad Anoniem 0800-7000. Meer informatie is 
onder meer te vinden op de gemeentelijke website: 
www.denhaag.nl. Zoek naar adviezen-veilige-
jaarwisseling-2017-2018. 
  



	

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

 
 
 

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 wijk- 
preventer 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 
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Koffiehuis Bram (28)                                                                                                                 Dries Weber 
 
Met een lichte zucht raapte Bram een 
kerstbal van de grond die het hangen in 
een boom kennelijk zat was en liever op 
de grond eens lekker uitrolde. Het zilver 
getinte balletje hing al weer snel tussen 
de takken en vervulde daar zijn plicht als 
weerkaatser van de veelkleurige elektri-
sche lichtjes.  
 
     De boom had zowel thuis als in de zaak 
tot enige discussie geleid, omdat hij niet 
groot was geworden in de vrije natuur maar 
het resultaat van gerecycled onduidelijk afval 
oftewel plastic. Lange Jan had als argument 
aangevoerd dat hij allergisch was voor kunst-
stof, totdat Bram hem er van kon overtuigen 
dat hij met zijn gehoorapparaat, zijn goed-
kope brilletje en zijn polshorloge van de 
Action zelf al royaal voorzien was van ondui-
delijke synthetische stoffen. Het idee van zijn 
vrouw om er chocoladekransjes in te han-
gen, had hij onmiddellijk afgewezen, omdat 
hij zijn klanten beter kende dan zijn echtge-
note. De boom moest toch op zijn minst de 
kerst halen... 
     Gerrit kwam wat stevig binnen en voordat 
-ie zat, lanceerde hij zijn granaat: “Ik heb ge-
lezen dat ze hier gaan bouwen op die sport-
velden. Bram moet jij ook weg ?” Bram 
haalde zijn schouders op: “Ik weet van niks.” 
Voor hij kon antwoorden sprong Rinus die 
alles wat in de wijk gebeurde heel precies in 
de gaten hield, al in: “Het zijn niet deze vel-
den, maar die op Kijkduin die al jaren leeg 
liggen.” Het onderwerp ‘bouwen in de buurt’ 
werd plots heel actueel en ook Jan bleek de 
krant te lezen: “Neen, eerst komen er huizen 
bij het ziekenhuis en dan zoeken ze nog een 
plekkie voor zo’n woontoren van dertien ver-

diepingen. Allemaal voor de verkoop. Die 
dingen kosten minstens drie tot vijf ton. Kan 
weer de een of andere projectontwikkelaar 
zijn zakken vullen.”  
     Bram deed bij hoge uitzondering mee aan 
de discussie: “Als je helemaal hoog woont, 
kan je tot diep in het Westland en ook ver 
over zee kijken.” Lange Jan lag gelijk in de 
aanslag: “Voor mij hoef het niet zo hoog en 
ik hoef ook niet ver te kijken. Als ik m’n eigen 
wijk kan zien, vind ik het al genoeg. Boven-
dien heb ik hoogtevrees. Als ik op een krant 
sta, wordt ik al duizelig. Geef mij m’n huisje 
op het erf maar. Een leuk perkje in het  

 

‘De boom moest toch 
op zijn minst de kerst halen...’ 

 
midden en geen auto’s voor de deur. Als ik 
braaf leef, kom ik toch wel een keer hoog 
weg.” Gerrit dacht zijn kans te kunnen grij-
pen: “Wanneer begin je met dat brave leven-
tje? Dacht jij dat je langs Petrus kwam met 
die kegel van bier die je hier elke dag zit op 
te bouwen.” Jan kreeg onverwachte steun: 
“Dat moet geen probleem zijn. De baas van 
Petrus maakte wijn van  water en nog wel 
een heel vat vol. Hoe moet je het mooier 
hebben. Als Jan boven komt, staat er al een 
kratje voor hem klaar.” 
     Bram werd plots serieus: “Geloven jullie 
wel in een hemel.” De zaak werd verrassend 
stil, maar het was toch weer Lange Jan die 
als eerste reageerde. “Ze hebben me in m’n 
leven zoveel laten geloven waar achteraf 
geen moer van klopte dat die hemel voor mij 
ook in het sprookjesboek staat. Dood is 

dood, net als bij de dieren. En waar denk jij 
dat ze een plekkie hebben voor al die mil-
jarden brave mensen die er in de loop van 
de eeuwen hebben geleefd.” Er zoemde  
wat goedkeurend gemompel en uit de hoek 
klonk: “Eerst zien en dan geloven.” Bella  
die na een gebroken heup en een langdu-
rige revalidatie weer tot de vaste klanten 
behoorde, was conservatiever: “Maar wat 
doen jullie met de kerst. Geloven jullie  
daar nog wel wat bij?”  
     Lange Jan haalde zijn schouders op: 
“Vroeger was het nog wat. Je moest naar  
de Nachtmis en die duurde zo’n anderhalf 
uur. Zat je te barsten van de slaap. Kwam- 
ie thuis, stond er een uitgebreid ontbijtje 
klaar en kon je naar bed om uit te slapen. 
Maar op de dag zat je je dood te vervelen. 
Binnen zitten met je nette pak aan. Je  
mocht niks.” 
     Gerrit wist het beter: “Er zijn miljarden  
op deze wereld die niks met Kerstmis 
hebben en toch ergens in geloven. Ach  
het is een feestje dat in de oertijd gevierd 
werd om de winter op te vrolijken en dat 
doen we nu nog. Lekker eten en drinken en 
gezellig met de familie bij elkaar. Je hebt 
echter pech als je alleen bent.” 
     Uit de verre hoek klonk weer een stem:  
“Kunnen we het over iets anders hebben. 
Over ADO, bijvoorbeeld, daar heb ik veel 
meer verstand van. En mijn moeder zit niet 
alleen, die is allebei de dagen bij mij. Ze 
heeft jarenlang voor mijn kerst gezorgd  
en ik zorg nu voor die van haar.” 
     Bram keek zijn klanten stuk voor stuk  
aan en zei: “Amen”. 

 
 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel 
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Wijktuin Houtwijk                                                                                              Riet van der Laan, secretaris  
 

De winter komt eraan… 
Als het niet een (al te) strenge winter wordt, kan er 
goed worden doorgewerkt in de wijktuin. Dit is hard 
nodig, omdat er steeds veel blijft te doen aan de tuin 
zelf en aan de gebouwtjes. Aan het onderhoud is al 
veel gedaan: het vervangen van verrotte houtdelen, 
wanden en een deel van de vloer. Het pad naar de 
sloot is verfraaid met een hekwerkje. De vereniging 
en de hobbytuinders hebben een goed jaar achter de 
rug. Door het mooie weer kon er behoorlijk worden 
geoogst. Ook in de wijktuin was er dit jaar een 
enorme druivenopbrengst. Het lukt ons om zelf 
buxusplantjes te kweken; hiermee worden de 
afscheidingen van de paden met herfstasters 
vervangen. Het ledental (inclusief donateurs) is de 
laatste jaren enorm toegenomen; alle hobbytuintjes 
zijn bezet en de hobbytuinders zijn allen lid van onze 
vereniging. Er is momenteel een (korte) wachtlijst. 
 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                 Ed Vols 
 

Terugblik op geslaagd jaar… 
Het jaar loopt al weer op zijn eind. We kijken terug op 
een geslaagd jaar waarin wij ons eerste lustrum heb-
ben gevierd en waarin er weer allerlei activiteiten zijn 
georganiseerd. Zoals in de afgelopen periode de open 
dag met het Rad van Fortuin, het lopend buffet voor 
onze dieren op werelddierendag (1), het Halloween-
feest, in samenwerking met korfbalvereniging Die 
Haghe, en het Sinterklaasfeest (2). In de komende 
maanden zijn er geen activiteiten gepland, maar de 
kinderboerderij is zes dagen in de week geopend 
vanaf 09.00 tot 16.00 uur. U begrijpt dat we voor al 
deze werkzaamheden  vele ‘handjes’ nodig hebben. 
We kunnen dus altijd wel vrijwilligers gebruiken. Er is 
behoefte aan beheerders en activiteitenbegeleiders. 
Vindt u het belangrijk dat de BuurtBoerderij open blijft 
en heeft u een aantal uren vrij, meld u dan aan via 
info@nijkamphoeve.nl. 

 
Buurthuis van de toekomst (sv Houtwijk)                                                                               Ed Jacobs 
 

Nieuwe gebruikers gezocht 
Na een succesvol jongerenproject in Houtwijk - in juli  
georganiseerd door VÓÓR Welzijn en de politie Loos- 
duinen - is het even stil geworden. Veel wijkbewoners  
hebben kunnen zien welke mogelijkheden het Buurthuis  
van de toekomst heeft. Helaas zien we echter nauwelijks 
initiatieven om hier gebruik van te maken. Alles is (bijna) 
mogelijk. Denk daarbij niet alleen aan sportactiviteiten.  
Het clubhuis kan ook ruimte bieden aan groepen die een  
plek zoeken voor andere activiteiten, zoals kaarten, schil- 
deren, leesclubs, praatgroepen en wat je allemaal verder 
nog kunt bedenken. Meer informatie: Ed Jacobs, mobiel:  
06-22980973 of per e-mail: ejacobs@kpnplanet.nl. 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                              Femke Beeloo-Planken 
 

Presentatie Jeugdraad van Houtwijk 
 

Woensdag 25 oktober 2017 was een belangrijke dag. Niet alleen omdat de 
algemene najaarsledenvergadering van Wijkberaad Houtwijk werd ge-
houden, maar ook omdat de Jeugdraad van Houtwijk zich hier mocht 
komen presenteren!  
 
Allemaal een tikkeltje zenuwachtig, maar op een goede en gezonde manier. Ze 
stelden zich allemaal even voor en vertelden in het kort wat de kinderraad 
allemaal doet. Deze toppers komen elke maand bij elkaar om onze wijk een 
stukje beter te maken. Hun laatste overwinning? De speeltuin in wijkpark 
Bokkefort is geheel rookvrij geworden. En nu gaan ze beginnen aan een project 
om een kale muur op te fleuren, samen met een echte graffiti-expert. Na hun 
presentatie kregen ze van Wethouder Revis allemaal een presentje en 
natuurlijk kon een ‘selfie’ niet uitblijven (zie foto)! De Jeugdraad wordt geleid 
door Shailesh Ramnath (VÓÓR Welzijn) en Stephan Bergmans (wijkberaad). 

 

Uitbundig Halloweenfeest in Houtwijk 
 
In Houtwijk is Halloween dit jaar nog uitbundiger gevierd dan anders! Van 
de Laan van de Mensenrechten tot aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat 
en tot aan het Thoenplantsoen!  
 
Op zowel de zaterdag voor Halloween als op de feestdag zelf Halloween zelf 
(dinsdag 31 oktober 2017) werd er gegriezeld en gingen tal van enthousiaste 
kinderen langs bij soms nog veel enthousiastere volwassenen! Hele huizen 
werden omgebouwd, in de Hofstede de Grootstraat werd een heel spookhuis 
opgebouwd en rondom het Thoenplantsoen verrees een sprookjeswereld! Zo 
was er echt voor elke leeftijdsgroep een plekje wat vaak griezelig, maar soms 
ook even gewoon superleuk was! Voor volgend jaar liggen de eerste plannen 
alweer op tafel. Van de talloze foto’s die er dit keer werden gemaakt is een 
selectie terug te vinden op de Facebooksite van Wijkberaad Houtwijk.  
 

 

De zeven in Houtwijk (5) 
 

Het was een prachtig gezicht. Roodborstjes, mussen, koolmezen, kauwen, 
duiven en zelfs twee ijsvogels vlogen in een grote zwerm af op Mordival. 
Ondertussen maakte Yuna zichzelf onzichtbaar en rende ze naar de kinderen 
toe. Mordival draaide zich verschrikt om, hij zwaaide met zijn armen naar de 
vogels: “Ga weg, laat me met rust! Hoepel op!” Kaylee wachtte tot Mordival 
afgeleid was door de zwerm vogels en rende snel naar het groepje kinderen die 
werden vastgehouden. Kaj maakte zijn krachtveld om Floortje, Roos, Ando, 
Jaiden en zichzelf heen. Gewoon, voor de zekerheid. Met Mordival weet je het 
immers nooit. Kaylee en Yuna hielpen de kinderen te ontsnappen, zachtjes 
slopen ze richting Kaj en de rest. Plots keek Ando erg verschrikt. Hij ving de 
gedachten op van Mordival! “Wacht, die vogels! Dat komt door die zeven 
mormels! Ze proberen de kinderen te redden.” En terwijl Ando wanhopig 
probeerde de aandacht te trekken van Kaylee en Yuna, maakte Mordival een 
enorme tornado door geconcentreerd met zijn armen te zwaaien. De arme 
vogels werden al snel meegezogen door de sterke wind. Jaiden riep naar de 

vogels dat ze moesten vluchten, waarop ze onmiddellijk hun aanval stopten en terugvlogen naar hun nesten. 
Mordival draaide zich om en wees met de enorme tornado naar de groep kinderen die hard wegrenden. De 
tornado ging over de skatebaan heen en trok een groot stuk ijzer los. Het stuk ijzer draaide met de wind mee en 
steeds sneller begon het zich richting de kinderen te bewegen. “We moeten sneller!”, riep Kaylee tegen de 
kinderen. Net op dat moment struikelde Yuna. “Breng ze in veiligheid, Kaylee, ik kom eraan!”, riep Yuna dapper en 
ze probeerde overeind te krabbelen. Kaylee rende met de kinderen naar het krachtveld van Kaj. Eenmaal daar 
keek ze om. Yuna lag nog steeds op de grond, haar voet zat vast onder een boomwortel. Verschrikt keken de 
kinderen toe hoe de tornado bijna bij Yuna was aangekomen. Floortje rende uit het krachtveld van Kaj…  
                                     
                                                              In de volgende editie gaat dit verhaal verder. Zie ook Facebooksite Houtwijk. 
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Korte berichten 
 
Aanpak overlast en onveiligheid Azivo-gebouw 

Wijkberaad Houtwijk heeft - met 
steun van het stadsdeelkantoor 
Loosduinen - een studie laten 
uitvoeren naar de mogelijkheden 
voor een nieuwe invulling van 
het Azivo-gebouw aan de Oude 
Haagweg. Hopelijk worden er nu 
wel snel besluiten genomen, 
want op dit moment is er sprake 
van veel overlast en onveiligheid 
in de directe omgeving. Op en 

rondom het parkeerterrein kunnen bewoners ’s avonds niet gewoon met 
een veilig gevoel over straat lopen. Het terrein heeft vooral in de avond-
uren en ’s nachts een grote aantrekkingskracht op bepaalde mensen die 
daar hun duistere zaakjes regelen. En dit zorgt ervoor dat de omwonen-
den hier liever niet langslopen of fietsen. Voor de betrokkenen is het bijna 
onmogelijk om via een andere weg hun wijk te bereiken, omdat het terrein 
aan de ingang van de wijk ligt. Van de gemeente wordt wel verwacht dat 
er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Wordt vervolgd. 

 

Kennismaking met onze digitale maandnieuwsbrief… 
Het Houtwijkblad, officiële uit-
gave van de vereniging Wijkbe-
raad Houtwijk, speelt een cen-
trale rol in de communicatie met 
onze wijkgenoten. Echter, de 
digitale revolutie is ook aan ons 
niet onopgemerkt voorbij gegaan 
en we hebben geconstateerd dat 
de functie van onze website 
steeds belangrijker is geworden. 

Ruim 700 wijkgenoten zijn hierop al aangesloten. Het bestuur wil - ook in 
het kader van actuelere berichtgeving en mogelijke kostenbesparingen - 
het accent meer gaan leggen op digitale berichtgeving. Onder meer met 
de beknopte digitale nieuwsbrief die sinds begin van dit jaar in principe 
maandelijks uitkomt (zie onze website ‘Nieuwsbrieven’. Verzending vindt 
plaats naar die wijkgenoten waarvan de e-mailadressen bij ons bekend 
zijn. Aanmelden kan via redactie@wijkberaadhoutwijk.nl (onder vermel-
ding van naam/adres). De papieren versie verschijnt vier keer per jaar. 

 

Aansluiten bij WhatsAppgroepen Buurtpreventie 
De Politie Loosduinen werkt ac-
tief samen met de beheerders 
van alle WhatsAppgroepen Buurt-
preventie in het stadsdeel. Zo 
worden er bij heterdaad inbraken, 
diefstallen en vernielingen direct 
berichten verstuurd naar de be-
heerders die het vervolgens weer 
verspreiden binnen hun groepen. 
Op deze manier is er een inten-

sieve samenwerking op  het gebied van veiligheid in Loosduinen/Hout-
wijk. Heeft u zelf een WhatsAppgroep in de buurt of heeft u met uw straat 
interesse om hierbij aan te sluiten. Neem dan voor meer informatie een 
kijkje op de website www.alerteburen.nl/loosduinen. Ook op onze website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl/index.php/houtwijkblad (editie maart 2017 - 
pagina’s 6 en 7) is meer te lezen over dit onderwerp.  
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: 070-4400913 
                06-14953864 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Corry du Burck (06-22926438) 
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact		

	

	
	
	



	


