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Van de voorzitter         Ramon Meesters Bestuursnieuws
 

Beste wijkgenoten,   
 
     Het jaar 2018 was succesvol voor Wijkberaad Hout-
wijk. We hebben er namelijk door perfecte onderlinge 
samenwerking en goed geplande timing voor gezorgd, 
dat de nieuwe gemeenteraad in het coalitie-akkoord heeft 
vastgelegd, dat Houtwijk integraal zal worden opgeknapt. 
Onze jarenlange investering in het onderhouden van 
goede relaties met raadsleden begint haar vruchten af  
te werpen. Nu gaat het erom, dat wat is toegezegd ook 
daadwerkelijk gebeurt. Het is zeker positief te noemen, 

dat er ettelijke miljoenen voor het opknappen van wijken zijn gereserveerd. 
Wij hopen natuurlijk, dat het zo snel mogelijk gebeurt. In eerste instantie 
zou pas aan een plan worden gewerkt, nadat Kraayenstein zou zijn opge-
knapt. Door alert reageren heeft raadslid Chris van der Helm (VVD) er voor 
gezorgd dat deze relatie met Kraayenstein werd doorgeknipt en er in 2019 
al wordt begonnen met het maken van plannen voor Houtwijk.  
 
     Ook werd er een plusje gemaakt in het tegengaan van de verloedering 
rondom het Azivo-gebouw. De eigenaar heeft een lamp opgehangen, zo-
dat het terrein 's nachts is verlicht en minder griezelig aandoet. En werd 
door stadsdeelkantoor Loosduinen een subsidie-aanvraag van ons wijk-
beraad gehonoreerd om de gevel wat op te vrolijken met een gekleurde 
muurschildering. De grote winst voor ons zal natuurlijk zijn als het gebouw 
wordt gerenoveerd. 
 
     Helaas was het geen gemakkelijk jaar in onze strijd tegen de verloede-
ring. Ik heb de eerste maanden met een of meerdere vrijwilligers wekelijks 
peuken lopen opruimen, in de hoop op gedragsverandering van publiek en 
winkeliers om het winkelcentrum schoon te houden. Dat is mislukt. Ge-
lukkig zijn er wel kinderen die hun omgeving schoon willen houden en er 
plezier in hebben om - onder begeleiding - afval te verzamelen in wijkpark 
Bokkefort. Dat biedt hoop voor onze toekomst. De rattenplaag veroor-
zaakt door het mooie zomerse weer en het brood dumpen door mensen, 
die het om religieuze redenen niet in de vuilnisbak mogen gooien, is 
helaas nog niet opgelost. Ook lijkt het erop dat de afgelopen maanden 
hondenbezitters het niet meer zo nauw hebben genomen met het oprui-
men van hun hondendrollen. 
 

     Het jaar 2019 starten we met een nieuw evene-
ment genaamd het ‘Nieuw Jaar, Nieuwe Kansen 
Festival’. Doel is om wijkbewoners te helpen met 
goede voornemens als 'stoppen met roken', 'vinden 
van werk' en 'een studie beginnen', door hen in con-
tact te brengen met professionals, werkgevers en 
opleidinginstituten. Het evenement vindt plaats op 
woensdag 9 januari 2019 in de middag in wijkgebouw 
Bokkefort. Dan wordt ook de vernieuwde speeltuin 
geopend. Zie ook poster op pagina 9. 

 
    Verder willen we dit jaar doorgaan op de ingezette koers om van Hout-
wijk een mooie wijk te maken, waar mensen goed met elkaar overweg 
kunnen. Heeft u zin om met ons mee te doen? Laat het me weten op 
info@wijkberaadhoutwijk.nl. Zie ook pagina 12 voor meer informatie. 
 
     Namens het volledige bestuur wens ik u allen een mooie afsluiting van 
het jaar 2018 en vooral een voorspoedig en gezond 2019. 
 
Met vriendelijke groet.                                                                                           
Ramon Meesters                                                                                                Zwanen in nood (pag. 10/11)
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Wijkberaad Houtwijk/Jaaroverzicht 2018  

Tussenstand actuele wijkzaken... 
 

Wijkberaad Houtwijk heeft ook in het afgelopen jaar weer tal van voor de wijk belangrijke zaken aan de orde gesteld. 
Hieronder vindt u een beknopte tussenstand van de meest spraakmakende thema’s (zie ook onze website).	

Parkeerproblematiek  
In een gemeentelijke werkgroep, waaraan ook ons wijkberaad deelneemt, had de 
toenmalige wethouder Tom de Bruin een onderzoek toegezegd naar een integrale 
oplossing voor de wijken Houtwijk en Leyenburg. Dit is in de praktijk een moeizaam 
proces gebleken. Continu moest de leefbaarheid in sommige delen van de wijken 
worden afgewogen tegen de lasten voor alle bewoners. Op dit moment ligt er een 
voorstel waarbij in Houtwijk I (tussen Leyweg, Houtwijklaan, Haagweg en Escamp-
laan) vergunningparkeren wordt ingevoerd tussen 13.00 en 24.00 uur.

 
Onderhoud openbare ruimte  
Het rapport ‘Opmaat naar ‘Residentiekwaliteit’’ werd begin dit jaar in onze wijk uit-
gebracht en aan de Haagse politiek aangeboden. Dit werkstuk van onze werkgroep 
Openbare Ruimte Houtwijk werd goed door de verschillende partijen opgepakt en - 
mede door niet aflatende druk - werd het opknappen van de wijk opgenomen in het 
coalitieakkoord. De komende jaren is hiervoor geld gereserveerd en onlangs werd 
de uitvoeringsstart op basis van een motie van de VVD vervroegd naar 2019.  
 

 

Inbraakpreventie (Wijkagenten)  
Het aantal woninginbraken in Houtwijk is fors afgenomen. Door onder meer de inzet 
van het Buurt Interventie Team, de WhatsAppgroepen Buurtpreventie en door hun 
intensieve samenwerking met de politie wordt Houtwijk onaantrekkelijker voor 
woninginbrekers. Daarbij bemerken wij ook dat steeds meer wijkbewoners alert 
reageren bij verdachte omstandigheden. Maar beste Houtwijkers, val niet in slaap! 
Blijf ook in 2019 actief en opmerkzaam! Schroom niet om 112 te bellen bij onraad.               
 

	
Veiligheid (Wijkpreventie)  
Als burgers kunnen wij in onze eigen wijk de boel best een beetje in de gaten hou-
den. Een kwestie van ogen en oren open en alert melden. De vrouwen en mannen 
van buurtpreventieteam Houtwijk doen dat in teamverband. Ook in het afgelopen 
jaar gingen zij veel op pad, met name ’s avonds. Meestal zichtbaar in gele jacks, 
soms ook bewust incognito. Het team kan nog wel wat versterking gebruiken, zodat 
er nog meer koppels op straten kunnen komen. Mail: info@wijkpreventiehoutwijk.nl 
 

	
Wijkprogramma Loosduinen: Houtwijk 2016-2019   
Dit jaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders onze voorzitter Ramon 
Meesters en secretaris Femke Beeloo-Planken geïnstalleerd als leden van de Com-
missie Loosduinen, penningmeester Yvonne Hartman-van der Ark als plaatsver-
vangend lid. Houtwijk is daarmee maximaal vertegenwoordigd in deze commissie, 
die sinds 1923 bestaat en als taak heeft  de gemeente 'gevraagd' en 'ongevraagd' te 
voorzien van advies over zaken die gaan over stadsdeel Loosduinen/ Houtwijk. Zie 
‘Wijkprogramma Loosduinen: Houtwijk 2016-2019’ op onze website.

 

Overlast  
In 't Kleine Hout werd afgelopen zomer veel overlast ervaren door hangjongeren, 
zwervers met psychische problemen en avonturiers uit Oost-Europa, die wel of geen 
werk konden vinden en geen huisvesting hadden. Onze wijkagenten deden hun 
uiterste best om op een menselijke manier de overlastgevenden te bewegen om 
huiswaarts te keren of om hun heil elders te zoeken. Echter, met als resultaat dat dit 
probleem wordt rondgepompt door Den Haag en Nederland. Dit kost allemaal veel 
tijd en er is geen oplossing in zicht. De landelijke politiek is nu aan zet… 
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Groenaanpak  
Onze nieuwe bestuurslid Schwanette Beeloo-Bekkema gaat zich actief inzetten voor 
de groengebieden in Houtwijk. Zij heeft hierover al regelmatig contact gehad met de 
gemeente en is ook meegelopen in een schouw door het Bokkefort, samen met enkele 
hondenbezitters. Op basis daarvan zijn er tal van zaken aangepakt. Zo zijn er meer 
bordjes geplaatst, zodat duidelijker is waar honden mogen loslopen. Ook is er actief 
gesnoeid om het park overzichtelijker, veiliger en netter ogend te maken. 
 

	
Wet op de privacy  
Nieuwe Europese privacywetgeving ook voor Wijkberaad Houtwijk. Wij mogen de ons 
ter beschikking gestelde persoonsgegevens alleen gebruiken voor vooraf vastgestel-
de communicatiedoeleinden. Zoals uw e-mailadres, voor informatieverstrekking over 
onze Houtwijkprojecten waarin u geïnteresseerd bent. Wij mogen dat adres niet aan 
andere partijen verstrekken. Om het juiste gebruik van uw gegevens te garanderen 
hebben we een aantal processen en procedures vastgelegd, waaraan wij (en onze 
partners) ons moeten houden. Zie ook onze privacyverklaring op onze website. 

 

Ergernissen/schoonmaakprojecten  
Dit jaar had Wijkberaad Houtwijk zich tot doel gesteld de verloedering in de wijk tegen 
te gaan. Zo ging voorzitter Ramon Meesters samen met vrijwilligers wekelijks peuken 
opruimen in winkelcentrum Houtwijk. Helaas heeft de voorzitter het bijltje er bij neerge-
gooid, want na een aantal maanden was er nog steeds geen gedragsverandering bij 
het (winkelend) publiek of de winkeliers te bekennen. Wie waagt een nieuwe poging? 
Stadsdeelkantoor Loosduinen heeft wel besloten onze goede inspanningen te belonen 
met het eenmalig verwijderen van kauwgomplekken in het winkelcentrum. 

 
 

Winkelcentrum Houtwijk  
De winkeliersvereniging is terug en dat is te merken ook! Zo kwamen Sinterklaas en 
zijn pieten vorige maand met een minikermis en hadden voor elk kindje een cadeautje 
bij zich! Ook zorgt de vereniging er - samen met de gemeente Den Haag - voor dat de 
kerstverlichting weer terugkeert in ons winkelcentrum. Daarnaast worden er twee grote 
kerstbomen geplaatst. De buurtbewoners mogen die volhangen met (weerbestendige) 
versieringen die ze zelf niet meer gebruiken.  
 

Azivo-gebouw/Connexionterrein  
Over de ontwikkelingen rondom de renovatie en invulling van het Azivo-gebouw en de 
geplande nieuwbouw voor het Connexion-terrein is weinig nieuws bekend. Voor het 
Azivo-gebouw heeft de eigenaar bij de gemeente een omgevingsvergunning aange-
vraagd, waarop de buurt in deze fase van de procedure nog niet kan reageren. 
Het architectenbureau en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling hebben toegezegd ons  
te informeren als er iets concreets bekend is. De ontwikkeling van het Connexxion- 
terrein is in een te pril stadium om er iets over te kunnen melden. 

 
Houtwijk-evenementen in 2018 
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Media-onderzoek                                                                                                                    Cees Willemse       
 
Tussenstand speciale enquête Wijkberaad Houtwijk 

Volgend jaar vervolgacties... 
 
In de vorige uitgave van het 
Houtwijkblad hebben wij de af-
trap gegeven voor een speciale 
enquête van Wijkberaad Hout-
wijk. Om na te gaan op welke 
wijze onze wijkgenoten het liefst 
geïnformeerd willen over voor 
hen relevante wijkzaken.  
 
Het aantal reacties is echter tot nu 
toe nog te weinig om echt goede 
conclusies te kunnen trekken, van-
daar dat wij volgend jaar enkele 
vervolgacties gaan inplannen. 
 
Aansprekend 
Met onze vervolgacties willen wij 
proberen om jong en oud uit alle 
bevolkingsgroepen te laten reage-
ren. Zij kunnen dan kenbaar maken 
welke media hen het meest aan-
spreken. Het gaat daarbij, bijvoor-
beeld, om het Houtwijkblad en de 
Houtwijksite en om social media als 
Facebook en Twitter, maar ook om 
regionale media. Op basis daarvan 

hopen wij een betere input te krij-
gen voor ons communicatiebeleid’  
 
Eerste conclusies 
Op basis van de reacties tot nu toe 
zijn er wel wat voorzichtige conclu-
sies te trekken. Zo zegt tot nu toe 
90% van de respondenten in de 
leeftijdsgroep boven de 65 jaar dat 
zij het Houtwijkblad lezen, 42% zegt 
wel eens de Houtwijksite te bezoe-
ken. De social media scoren laag: 
Facebook 0,18% en Twitter 0,05. 
Het spreekt vanzelf dat wij graag 
willen weten hoe deze cijfers er in 
de andere leeftijdsgroepen uitzien. 
 
Praktische zaken 
Uit de reacties op onze enquête is 
gebleken dat de digitale versie van 
het enquêteformulier soms wat 
praktische problemen oplevert. Bij 
de papieren versie was dat minder.  
Wij gaan in ieder geval aan de slag 
om een formulier te  maken dat 
gebruikersvriendelijker zal zijn.  
 

Privacy 
Ook werd er gevraagd waarom de 
enquête niet anoniem is. Dat heb-
ben wij gedaan omdat de persoons-
gegevens op het enquêteformulier 
het ons mogelijk maken om na af-
loop van het onderzoek onder alle 
deelnemers leuke prijsjes te verlo-
ten. Ook om te kunnen vaststellen 
of inzenders wijkgenoten zijn. Om 
misverstanden te voorkomen bena-
drukken wij dat wij - conform onze 
privacyverklaring - zorgvuldig met 
dit soort gegevens omgaan. 
 
Vervolgactie  
In het Houtwijkblad van maart 2019 
starten wij de vervolgacties. Echter, 
wilt u eerder reageren dan kunt u 
via onze website van het bestaande 
enquêteformulier gebruiken. Of u 
kunt bij ons secretariaat een papie-
ren versie opvragen. Heeft u nu al 
ideeën, suggesties, op- en/of aan-
merkingen, mail dan naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.

 



	

	 7	

Jongeren Bokkefort                                                                                                              Mounir El Omari                                
 

Vakantiestress 
De kerstvakantie komt eraan. Altijd stressvol, is het niet voor de 
jeugd, dan is het wel voor de jeugdwerkers. Maar er staat weer 
een fantastisch programma voor deze periode, want je moet toch 
wat met de vrije tijd van de jeugd. Anders zitten ze alleen maar te 
gamen of te netflixen en nu hebben ze veel contact met anderen. 
Wat staat er zoal op stapel? Om het kerst snoepen eraf te bewe-
gen gaan ze, bijvoorbeeld, naar Kidseiland. Maar dat kan ook 
door te gaan schaatsen of aan een zaalvoetbaltoernooi mee te 
doen. Iets heel anders is de feestelijke jaarafsluiting van de mei-
denclub van Houtwijk en Nieuw-Waldeck. Zij nodigen hun moe-
ders uit voor een gezellige vrouwenmiddag. De kerstperiode is 
voor de jeugdwerkers een fantastisch moment om jongeren die 
doelloos op straat rondhangen een alternatief te bieden. Daar-
voor is een Hap-Snapprogramma ontwikkeld met uiteenlopende 
activiteiten. Al met al een mooie afronding van een druk jaar op 
weg naar een spannend 2019!

 
Wijkpreventie                                                                           Michael Delneij                          
 

Goede voornemens...? 
De donkere dagen voor Kerst, de jaarwisseling komt er aan. 
Een periode waarin wij proberen nog wat vaker, nog wat 
langer op straat te zijn. Onze inzet voor een veilige, schone, 
leefbare wijk. Waar letten wij dan zoal op? Eigenlijk op van 
alles. Het zal nu niet gauw gebeuren, maar afgelopen zomer 
was het met open ramen vaak wel heel gemakkelijk een 
smartphone van de vensterbank mee te nemen. Goede reden 
om even aan te bellen en de bewoner te waarschuwen. Net 
als toen bij een geparkeerde auto het raam wel heel graai-
vriendelijk open was. Maar het kan ook zijn dat wij politie,  
gemeente of het jongerenwerk informeren over ongewenste 
situaties en voorvallen. Wat we niet doen is briefjes onder de 
ruitenwisser stoppen bij foutparkeren. Al goede voornemens 
voor 2019? Bijvoorbeeld meedraaien in ons team? Mail dan 
naar info@wijkpreventiehoutwijk.nl. Wij wensen u een veilige 
jaarwisseling en een goed 2019! 

 
WhatsApp Buurtpreventie                                                 Martin Taal/Ruben van den Driest   
 

Kort politieverslag  
Kort verslag van het WhatsApp Appel in Loosduinen in no-
vember 2018. In Loosduinen is het aantal woninginbraken 
gehalveerd (5) in vergelijking met de maand daarvoor. Er 
waren o.a. inbraakpogingen door het ingooien van ramen of 
door middel van flipperen (met een stuk plastic deuren ope-
nen). Het aantal autoinbraken is gedaald van 12 naar 8 
stuks. Opvallend was een toename van autoinbraken in 
Waldeck. Daarnaast zijn pogingen gedaan om twee motoren 
te stelen. Ook het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 12 
naar 9 stuks. Het zijn vaak de elektrische fietsen die het 
meest gewild zijn. In verband met de komende vakantie zal 
de politie een signaalbord bij Kijkduin plaatsen om burgers 
te waarschuwen voor diefstal en inbraak. Er is een aantal 
jongeren door de politie doorverwezen naar het project ‘12 
meer of minder’ voor het gooien van stenen en vernielen 
van een schooldak. De samenwerking met dit project levert 
resultaat op. Er is helaas sprake van een toenemend aantal 
daklozen, de politie treedt op daar waar kan en mag. 
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Tijd voor echte actie in 2019 

Zwanen in nood... 
 
Altijd mooie plaatjes als je  
een zwanenfamilie parmantig 
voorbij ziet zwemmen. Het ziet 
er allemaal vredig uit, maar 
ook in het afgelopen jaar heb-
ben de zwanen in Houtwijk en 
in andere delen van Haaglan-
den, het weer zwaar te verdu-
ren gehad. Het wordt nu tijd 
voor echte actie.  
 
Verkeerd voedsel 
Vooral in de omgeving 
van winkelcentrum 
Houtwijk worden zwa-
nen, maar ook andere 
watervogels, nog steeds 
overmatig gevoerd met 
brood en ander voor hen 
verkeerd voedsel. De 
waarschuwingsborden 
ten spijt… Met als ge-
volg dat de zwanen er 
slecht aan toe zijn. Op 
verschillende plekken in 
de wijk is er ook sprake 
van een rattenplaag. 
Echter, de betrokkenen 
zijn zich meestal van 
geen kwaad bewust en 
dat maakt het probleem 
bijna onoplosbaar. 
Immers, grootouders die 
met hun kleinkinderen 
de watervogels brood 
geven, omdat ze al 
jarenlang gewend zijn 
om dat zo te doen…En 
bepaalde bevolkinggroe-
pen die uit religieuze 
overwegingen de bees-
ten met brood voeren, 
omdat zij geen voedsel 
mogen verspillen. 
 
Meer bedreigingen 
Je schrikt ervan als je ziet aan wel-
ke bedreigingen de zwanen nog 
meer worden blootgesteld. Ze heb-
ben dus niet alleen te maken met 
verkeerd voedsel, maar, bijvoor-
beeld, ook met agressieve honden 
en dierenbeulen die de dieren met 
stenen bekogelen of met bootjes 

proberen te overvaren. Schrijnende 
Haagse voorbeelden dit jaar: in het 
Zuiderpark werden vier zwanen de 
nek omgedraaid en werden nesten 
met eieren vernield en in Ypenburg 
maakten barbaarse dierenbeulen 
zich schuldig aan ‘zwanenroof’ voor 
hun vlees en veren.  
 
Zwanenliefhebster 
Gelukkig hebben de zwanen men-
sen, zoals zwanenliefhebster Hettie 

Bronk, die zich het lot van deze 
dieren aantrekken. Bronks liefde 
voor vogels, zwanen in het bijzon-
der, zorgt er voor dat ze bijna alle 
zwanennesten in haar buurt Wal-
deck, maar ook in Houtwijk, Loos-
duinen en zelfs tot Wateringen en 
Poeldijk kent. Ze is dagelijks op pad  

en veel zwanen kan zij zonder 
gevaar benaderen. ,,Zwanen ken-
nen mij en ik ben niet bang voor ze. 
Als je een zwaan een keer hebt 
geholpen met, bijvoorbeeld, een 
vishaak te verwijderen, dan herkent 
hij je de volgende keer. Zwanen zijn 
heel trouw.'' Op haar facebooksite 
plaatst zij regelmatig foto’s en film- 
pjes waarin zij verslag doet van 
haar bevindingen. In de regionale 
media wordt hieraan zo nu en dan 

aandacht besteed. 
Voor haar hoeft al die 
belangstelling eigenlijk 
niet, maar ze hoopt 
wel dat hierdoor meer 
mensen zich aange-
sproken voelen en 
zich het lot van de 
zwanen aantrekken. 
 
Oplossingen 
Je zou maar een 
zwaan zijn… In 
september 2016 (zie 
afbeelding hiernaast) 
zijn wij begonnen met 
onze eerste publica-
ties over deze zwa-
nenproblematiek in  
de hoop dat wij meer 
wijkgenoten konden 
gaan betrekken bij de 
oplossing ervan. In de 
praktijk is echter ge-
bleken dat mensen 
zich toch andere 
prioriteiten stellen. 
Daarom is opnieuw 
een van de goede 
voornemens van 
Wijkberaad Houtwijk 
om samen met Hettie 
Bronk voor 2019 een 
praktisch plan van 
aanpak op te stellen. 

In samenwerking met, onder meer, 
de gemeente Den Haag, politieke 
partijen, dierenbescherming en nog 
meer belanghebbenden. Over de 
voortgang daarvan blijven wij in het 
Houtwijkblad en op onze website 
rapporteren.  
                                   Cees Willemse
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Markante wijkgenoten                                                                                                           Marjolein Minks 
 
Interview met Corrie Hoekstra - van Vuurde 
Jongeren betrekken bij Loosduinse geschiedenis... 
Corrie Hoekstra-van Vuurde is  
al sinds 2004 voorzitter van het 
Loosduins Museum De Koren-
schuur aan de Margaretha van 
Hennebergweg, vlak onder de 
wieken van de molen.  

     Corrie raakte betrokken bij het 
museum, omdat de scheidend 
voorzitter haar vroeg om hem op  
te volgen. Corrie had toen al een 
indrukwekkende staat van (vrijwil-
lige) diensten op haar naam staan, 
als lid van het bestuur van de 
wijkvereniging Bohemen, van de 
commissie Loosduinen en als 
gemeenteraadslid. 

     Haar maatschappelijke betrok-
kenheid en daadkracht op bestuur-
lijk vlak steekt zij nu al veertien jaar 
in het museum. In die tijd begeleid-
de zij de overstap naar het ‘nieuwe’ 
museum. Het oude museum werd 
opgericht in de jaren ‘60 door glas-
tuinbouwers. Zij waren woedend  
op de gemeente Den Haag die de 
Loosduinse tuinbouwgronden op-
kocht om die vervolgens vol met 
woningen te zetten. Vanuit de 
hartenkreet: ‘Wij zijn het tuinbouw-
dorp Loosduinen!’ werd het mu-
seum opgericht als gemeenschaps-
huis voor tuinbouwers én om de 
cultuur van de tuinbouw zichtbaar  
te laten blijven. Zo was vroeger de  
bovenverdieping van het museum 
ingericht met allerhande tuinbouw-
gereedschap, zoals vijf verschillen-
de schoppen en harken.  

     Corrie heeft naast de missie van 
het Loosduins Museum een bredere 
focus en dat is het betrekken van 
de jeugd bij het museum door de 
geschiedenis van Loosduinen voor 
hen interessant te maken. Voor 
haar is kennis van de geschiedenis 
van de eigen woonomgeving of  
geboortegrond een ‘must’. Corrie: 
“Omdat de geschiedenis van de 
tuinbouw voor kinderen niet zo 
aantrekkelijk is hebben wij in 2009 

het Historisch Museum om advies 
gevraagd. Na uitgebreid overleg 
kwamen wij tot de conclusie dat de 
geschiedenis van Loosduinen ook 
voor kinderen héél interessant is, 
want zij is verbonden met de ge-
schiedenis van de heersers van 
Holland en met de zetel van de 
huidige democratie, het Binnenhof.”  

     De vaste  tentoonstelling die 
deze geschiedenis lin beeld brengt 
is sinds 2012 op de eerste verdie-
ping te zien. Hier sluit ook de les-
senserie voor scholieren op aan. 
Op de begane grond zijn altijd tijde-
lijke tentoonstellingen. Voor meer 
informatie hierover verwijst zij naar: 
www.loosduinsmuseum.nl. 

     Als voorzitter is Corrie het ge-
zicht van het museum naar buiten 
toe en zit zij het dagelijks bestuur  

Corrie Hoekstra - van Vuurde al 
veertien jaar vol passie actief voor 
het Loosduins museum, waarin ook 
de geschiedenis van Houtwijk uit-
gebreid is terug te vinden.   

voor. Met haar netwerk opgebouwd 
in alle voorgaande functies heeft zij 
overal snel en gemakkelijk toegang. 
Samen met de zeven coördinatoren 
van de commissies, waarin de 
werkzaamheden voor het museum 
zijn ingedeeld, vormt zij het bestuur. 
Ook als Corrie in de toekomst haar 
taken als voorzitter zou neerleggen, 
is zij vast van plan om bij het mu-
seum betrokken te blijven, want zij 
heeft haar hart verpand aan deze 
plek en zijn geschiedenis. 

TIPS 
Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Koffiehuis Bram (32)                                                                                                                Dries Weber . 
  
Het was maandag en de hele vroege 
jongens stonden voor een gesloten 
deur. Ze weken daarom snel uit naar 
de concurrentie. De latere klanten 
stonden raar te kijken toen ze achter 
de toonbank geen Bram maar twee 
vrouwen zagen.  
 
     De eerste logische reacties waren: 
“Waar is Bram?” Het antwoord begon  
er altijd mee dat de beide dames zich 
voorstelden als de vrouw en de dochter 
van Bram en dat de baas voor een paar 
dagen in het ziekenhuis lag voor een 
onschuldige ingreep. Meer informatie 
werd niet gegeven. De vrouw van Bram 
had zich achter de bar geïnstalleerd en 
de dochter  liep in de zaak de bestel-
lingen af te leveren. De vrouwen heet-
ten allebei Els en direct waren er pro-
blemen over de aanspreektitel. Na wat 
onbruikbare suggesties kwam Jan met 
een voor de hand liggend voorstel. De 
dochter was Els en haar moeder kreeg 
de roepnaam ‘MOEDERS’. Verdere dis-
cussie was overbodig en met de stil-
zwijgende toestemming van de klanten 
moesten de dames het doen. 
     Wie de vrouw van Bram in haar 
nieuwe functie wat nader bestudeerde, 
moest al gauw concluderen dat haar 
oogopslag niet veel moederliefde uit-
straalde als ze haar blik door de zaak 
liet dwalen. Ze moest wel heel veel van 

Bram houden om dit duidelijke offer te 
brengen. Geleidelijk voelde de nieuwe 
situatie gewoon en werd Bram steeds 
minder gemist. Ook de vaste jongens 
zagen dat het goed ging en helemaal 
als de dochter niet alleen leuk om te 
zien was, maar ook steeds de juiste 
toon wist te vinden.  
     Ineens klonken er uit de hoek wat 
woorden die voor de jongens gewoon  

 
Jullie zijn gewoon goeie  

jongens, maar wel wat anders… 
 

waren, maar die niet in de bijbel van 
moeder voorkwamen. Die schrok op  
en kwam vanachter de bar: “Mannen, 
zulke woorden wil ik hier niet horen.  
Als Bram dat tolereert is dat zijn zaak 
maar ik doe dat niet. Als jullie je niet 
kunnen gedragen gooi ik gewoon de 
tent dicht.” Haar stem klonk schel en 
met een toonhoogte die niet in een 
koffietent paste. Het resultaat was een 
doodse stilte. Uit de hoek kwam een 
reactie: “Sorry mevrouw, het was niet 
de bedoeling u te frustreren en ik beloof 
u dat zolang Bram weg is, ik me zal 
beheersen.” 
     Ergens klonk een zacht gegrinnik en 
Moeders voelde dat ze de klemtoon 
verkeerd had gelegd, maar ze kon niet 
direct de vinger op de punaise leggen. 

Ze liep terug naar de bar met een ge-
zicht met een mix van uiteenlopende 
emoties. Achter de bar draaide ze zich 
om en keek naar buiten zonder iets te 
zien. Plots keek ze de zaak weer in en 
haar gezicht had een andere uitstraling. 
Ze had Bram beloofd de zaak te leiden 
en ze zou dat doen. De vaste jongens 
voelden de verandering maar vonden 
het wel best als ze maar gewoon verder 
konden en op tijd hun warme bal en 
gele spa kregen. 
     Elsje stond bij de deur en zag de 
lichte metamorfose bij haar moeder.  
Ze zouden samen de klus wel klaren. 
Vlak voor sluitingstijd kwam Jan naar  
de bar. Hij legde een envelop neer: 
“Moeders, ik heb hier een kaart voor 
Bram. Hij is door alle jongens getekend. 
Wilt U die aan hem geven?” Moeders 
stond even besluiteloos met de envelop 
in haar handen: “Jan bedankt. Het was 
voor mij moeilijk om hier binnen te stap-
pen, maar ik heb deze eerste dag veel 
geleerd. Jullie zijn gewoon goeie jon-
gens, maar wel wat anders.” Jan was – 
heel ongebruikelijk voor hem – sprake-
loos, stak zijn hand op en liep naar 
buiten.Els stond naast haar moeder en 
kneep in haar hand: “Mam, ik ben trots 
op je.” 
 

 
 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel  
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Wijktuin Houtwijk                                                                                                Riet van der Laan, secretaris  
 

Werk aan de winkel... 
In september werd een (groot) deel van de vloer in de 
gereedschapsruimte vervangen. Door vocht was een 
groot deel verrot. Half november werden de fruitstruiken 
gesnoeid. Ook werd een groot deel van de ‘oude’ haag 
aan de fietspadkant van de hobbytuinen weggehaald. 
Begin 2019 levert de gemeente een groot aantal struik-
jes voor een nette afscheiding. Wekelijks haalt de ge-
meente volle containers met bladeren op, mede dankzij 
de hulp van de cliënten van Nieuw Berkendael. Achter 
de heg aan de slootkant worden gesnoeide takken en 
bladafval gedeponeerd; hierin vinden vogels en slange-
tjes een ‘onderkomen’. De banken (stonden op Kijk-
duin) hebben een goede opknapbeurt nodig. Schoon-
maken/schuren/verven. Deze werkzaamheden worden 
komende maanden uitgevoerd. Bij slecht weer kan aan 
de latten in de gereedschapsruimte worden gewerkt. 
Meer vrijwilligers om te helpen zijn van harte welkom. 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                   Ed Vols 
 

Het gaat lekker met de nieuwbouw...  
Na een zeer geslaagde zomer met veel mooi weer en 
goed bezochte activiteiten, hebben we ons theehuis 
gesloten en zijn we gestart met de bouw van de uitbrei-
ding. Hierin komen een cursusruimte en het nieuwe 
theehuis. Ook wordt er een invalidentoilet gemaakt.  
De bouw vordert gestaag. De houtskeletbouw is ge-
plaatst en de dakplaten zijn aangebracht. Met deze 
uitbreiding willen we het theehuis het gehele jaar open 
houden en kunnen we educatieve lessen gaan geven 
aan meer schoolklassen, ook in de slechtere maanden. 
Om die uitbreiding van de activiteiten te realiseren heb-
ben we nieuwe vrijwilligers nodig. We zoeken gastvrou-
wen en -heren voor het theehuis en vrijwilligers die wil-
len meehelpen met de lessen voor de schoolkinderen 
en het begeleiden van activiteiten. Ook voor het be-
stuur zoeken we versterking. Heeft u interesse? Mail 
dan naar info@nijkamphoeve.nl 

 
Sport in Houtwijk                                                                                                   
 

Trimgroep Houtwijk zoekt recreatieve volleyballers	
Wil je lekker bewegen? Zoek je een vast moment in de 
week? Wil je een uur gezelligheid en sportiviteit? Wellicht is 
volleybal dan iets voor jou. Vereniging Trimgroep Houtwijk 
(VTH) organiseert al meer dan dertig jaar volleybalavonden 
in de gymzaal van de Koos Meindertsschool in Houtwijk. De 
ingang van de gymzaal ligt aan het A. Kortekaasplantsoen 
125. Op de woensdagavond is er plaats voor volleyballers. 
Wij spelen vanaf 19.30 tot 21.00 uur. Na afloop van de 
speeltijd kan er - geheel vrijblijvend - onder het genot van 
een kopje koffie of een frisdrankje nog gezellig worden 
nagepraat. VTH is een louter recreatieve vereniging met 
circa 50 leden (badminton en volleybal). De contributie be-
draagt slechts € 11,00 per maand. Als lid kan ook worden 
deelgenomen aan allerlei gezellige activiteiten. Meer 
informatie: Loes Beereboom, telefoon 06-25105976 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                              Femke Beeloo-Planken 
 

Kinderraad Houtwijk, iets voor jou…? 
Samen met de gemeente Den Haag en VÓÓR Welzijn organiseren het Wijkberaad Houtwijk en de kinderraad 
Houtwijk het ‘Nieuw Jaar, Nieuwe Kansen Festival’ op woensdag 9 januari 2019. Het festival start om 13.00 uur 
en de kinderen toosten om 13.30 uur samen met wethouder Rachid Guernaoui op de opening van de nieuwe 
speeltuin in wijkpark Bokkefort. Deze dag is voor jong en oud, leuk om te bezoeken en om elkaar te ontmoeten. 
Een groep moeders zal speciaal voor deze dag op verzoek van de kinderraad Marokkaanse hapjes maken. Zie  
ook onze poster op pagina 9. Om de kinderraad iets uit te breiden zullen in januari de scholen in Houtwijk worden 
bezocht om na te gaan of er nieuwe kandidaten zijn. Meer informatie: Shailesh Ramnath (Wijkcentrum Bokkefort). 

 

Houtwijk Halloween Experience!  
Na maanden van organiseren en thuis grafstenen, afgehakte handen en 
andere decoraties maken, konden we eind oktober de eerste etage van 
Popradar, het voormalig Haags Pop Centrum, helemaal in Halloween stijl 
ombouwen. Het was voor de organisatie even spannend of het zou aanslaan, 
maar slechts vijf dagen nadat onze uitnodigingsflyer door heel Houtwijk werd 
verspreid, was het evenement al volgeboekt. Een gemotiveerde groep (48 
vrijwilligers) heeft die dag de bezoekers de stuipen op het lijf gejaagd. Onder 
de deelnemers, vrijwilligers en partners werd een enquête gehouden: 96.9% 
beoordeelde de Halloween Experience met ‘goed’, 3.4 % oordeelde ‘matig’. 
Alle uitslagen worden natuurlijk meegenomen naar volgend jaar! Lees het 
verslag op: www.wijkberaadhoutwijk.nl. 

 

Otje de boerderijkat  
Het is jullie vast niet ontgaan dat Femke Beeloo-Planken, bestuurslid Wijk-
beraad Houtwijk, het boekje ‘Otje de boerderijkat’ heeft geschreven voor onze 
eigen buurtboerderij de Nijkamphoeve. De boerderij draait geheel op vrijwil-
ligers uit de directe omgeving en ontvangt geen toelage van de gemeente. 
Tijdens de voorleesmiddag op de nationale KinderzwerfboekDag las Femke 
uit haar boekje voor. Ook mocht ze het eerste exemplaar cadeau doen aan 
acteur Bas Muijs, die ambassadeur is van de Nijkamphoeve. Troubadour 
Musonius maakte de dag af met een lied uit zijn repertoire van minneliedjes 
tot protestsongs. Het boekje is te kopen op de Nijkamphoeve, voor slechts  
€ 5,00, de gehele opbrengst komt ten goede aan de boerderij! Op de foto 
Femke samen met Bas Muijs. 

 

De zeven in Houtwijk (9) 
De kinderen keken geschrokken naar Mordival, die Katalina in zijn armen hield. 
Katalina schopte, beet en krabde Mordival, maar wat ze ook deed, ze kreeg 
het niet voor elkaar om los te komen. “Kaj, wat doen we nu?!”, riep Ando 
geschrokken uit. Kaj keek naar de anderen: “Eh…, in gesprek gaan? 
Onderhandelen?” Dapper stapte hij naar voren. “Okee, Mordival, Jij wint.” 
Mordival lachte vals. Kaj zette nog een stap dichterbij: “Laat Katalina gaan! 
Wat wil je van ons?!” Mordival: “Ik laat haar gaan, als jullie met mij meegaan 
naar mijn nieuwe Mega-Macht-Machine. Deze zal ervoor zorgen dat jullie je 
krachten kwijt raken en ik zal almachtig zijn! Ik zie jullie over een uur bij 
buurtboerderij de Nijkamphoeve!” Mordival steeg op met zijn wolk en zweefde 
weg. De kinderen bleven verbijsterd achter. “Ja...en nu?”, vroeg Cristiano 
verdrietig. “Ik denk dat ik een idee heb Cristiano! Maar we hebben jou nodig! 
En nog veel meer kinderen!” Cristiano rende weg om kinderen te vragen om 
hulp. “Wat ben je van plan Kaj?”, vroeg Roos verbaasd. “Goed idee Kaj!”, riep 
Ando. Kaylee zuchtte: “Doe dat toch niet steeds Ando! Vertel ons je plan Kaj!” 

Kaj ging op het stenen muurtje van het skatepark zitten: “We laten alle kinderen zich verstoppen in de buurtboer-
derij de Nijkamphoeve, als Mordival eraan komt, laten we alle kinderen tegelijk op hem afrennen. Hij zal ons niet 
herkennen ertussen, dus Kaylee, jij grist Katalina uit zijn armen, verder houden we ons plan als vanouds. Dus ik 
maak een krachtveld om hem heen, Yuna belt 112 en we wachten tot de politie hem komt inrekenen voor hij uit  
het krachtveld komt!” Gezamenlijk wandelden de kinderen naar de Nijkamphoeve en wat ze daar zagen… 
      

Wordt vervolgd in de volgende editie. 
Zie ook onze facebooksite Houtwijkinfo. 
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Korte berichten 
 
Vrijwilligers Telefooncirkel Loosduinen 

VÓÓR Welzijn is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die in het weekend de 
deelnemers van de telefooncirkel Loos-
duinen kunnen bellen. Deze is bedoeld 
voor alleenstaande ouderen die behoefte 
hebben aan regelmatig contact. De tele-
fooncirkel is een groep mensen die el-
kaar dagelijks belt, in een vaste volgor-
de, zodat u door dezelfde persoon wordt 
gebeld. Het dagelijkse contact geeft ge-
zelligheid en een gevoel van veiligheid. 
Daarnaast is er een aparte cirkel voor 

deelnemers die niet in staat zijn om door te bellen. 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. Het vrijwilligerswerk kunt u vanaf uw thuisadres 
verrichten. Indien u interesse heeft om zich in te zetten voor de 
telefooncirkel, dan kunt u contact opnemen 
met het Ouderenwerk in Wijkcentrum de 
Henneberg, Tramstraat 15, telefoon: 070-
2052590 ofj.hoogeveen@voorwelzijn.nl 

 

Vrijwilligers Boodschappendienst 
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die 
bereid zijn om eens per week boodschappen te doen voor ouderen, die 
wegens omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. In  overleg met 
een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger eenmaal per week de boodschappen 
bij één supermarkt in de buurt. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum de Henneberg, 
tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl. 

 
 
U bent welkom bij 
ons  op maandag t/m  
donderdag van 09.00 tot 
17.00 uur. 
 
Als u zeker wilt zijn 
dat we tijd voor u 
hebben kunt u bellen 
voor het maken van  
een afspraak. 
 
U kunt ook alvast  
zelf kijken en/of  
aan de slag via 
onze websitelink: 
www.voorwelzijn.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: elke woensdag van 
09.00-11.00 uur: 070-4400913 

E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
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		
	

	
	




