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Van de voorzitter

Ramon Meesters

Beste wijkgenoten,

Bestuursnieuws Ramon Meesters
Een jaarlijkse traditie…

Wat doet er toe in Houtwijk? Ik zou u kunnen informeren over onze inspanningen om als vereniging te
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die per eind
mei van toepassing is? Wij doen ons best om dat zo
goed mogelijk te realiseren. Zal het inlichtingendiensten
of professionele criminelen weerhouden misbruik te
maken van uw identiteit? Laten we het hopen...
Ons winkelcentrum doet er natuurlijk wel toe. Daar halen we onze
boodschappen. Wij zijn verheugd, dat zich een nieuwe ondernemer in de
oude Blokker heeft gevestigd. Een Turkse supermarkt! Ik ga er binnenkort eens langs om te zien of er iets van mijn gading wordt aangeboden.
Positief nieuws is verder dat de nieuwe winkeliersvereniging na een lange
periode van onzekerheid weer toegang heeft tot haar eigen tegoeden.
Daarmee kan zij weer leuke dingen organiseren, zoals braderieën, verlichting met kerst, Sinterklaas, maar ook zo veel andere evenementen die
de winkeliersvereniging belangrijk voor ons vindt. En zo lang het in hun
overgangssituatie wat stroef verloopt, helpen we hen graag. Er is zelfs al
een prille vorm van positieve samenwerking. Onze traditionele Midsummerparty zal daarom op zaterdag 16 juni 2018 ook deels in het winkelcentrum plaatsvinden.
Verder willen we wonen
in een wijk, die er verzorgd bij
ligt. De afgelopen maanden
heeft een groep vrijwilligers uit
Houtwijk hard geknokt om bij
de gemeente Den Haag aan te
tonen, dat onze woonomgeving - de openbare ruimte veel achterstallig onderhoud
vertoont en dat er meer nodig
is, dan het incidenteel oplappen van de meest in het oog springende
gebreken. Nu er een nieuwe coalitie is gevormd, zal dezelfde groep zich
inzetten om de gemeente de volgende stap te laten zetten, en dat is het
structureel en integraal opknappen van onze wijk naar residentiekwaliteit.
Dat doet er toe!
Samen prettig met elkaar omgaan, doet er ook toe. Niet alleen de gemeente moet dat bewerkstelligen, maar ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Dat begint met het
voorkomen van zwerfafval. Leer
uw kinderen, dat kauwgompapiertjes in de prullenbak gegooid
moeten worden (opmerking van
toepassing op Bokkefortpark).
En rookt u? Druk dan uw sigarettenpeuk goed uit en gooi die
dan in de vuilnisbak (vooral opmerking van toepassing op winkelcentrum). Ziet u een kennis van u een
peuk weggooien? Zeg er wat van, want het gedrag is immers niet normaal. Belastinggeld dat wordt besteed aan schoonmaakkosten, kan beter
worden ingezet voor verfraaiing en herstel van de wijk. Dat doet er toe!
Helpt u mee?
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters
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Zaterdag
16 juni 2018
organiseert
Zorgcentrum
Houthaghe
samen met
Wijkberaad
Houtwijk de
jaarlijkse Midsummerparty.
Alle Houtwijkers zijn van
harte welkom. Vanaf 10.30 uur kunt u
onze creatieve markt bezoeken, genieten van verschillende muzikale
optredens. Er zijn hapjes, drankjes,
een loterij (met aantrekkelijke prijzen)
en kinderactiviteiten. Iedereen is van
harte welkom. Toegang gratis. Twee
locaties: Zorgcentrum Houthaghe en
Winkelcentrum Houtwijk. Informatie:
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Kunstroute Houtwijk
Op zondag
1 juli 2018
(vanaf 12.30
tot 16.00
uur) kunnen
liefhebbers
in Houtwijk
deelnemen
aan de KPBKunstroute Open dag. KPB staat voor
Kunst Park Boerderij. Tal van Houtwijkse kunstenaars doen mee en hun
creaties tonen een grote verscheidenheid. Zie voor de lijst met deelnemers en informatie over workshops:
www.corrydenhollander.nl.

Bereikbaarheid secretariaat
Het secretariaat van
Wijkberaad
Houtwijk is in
principe elke
woensdag
van 09.00 tot
11.00 uur telefonisch bereikbaar: 070-4400913.
Uiteraard kunt u ook e-mailen:
info@wijkberaadhoutwijk.nl.
Ons bezoekadres is in Wijkzorgcentrum Houthaghe, daar huren wij een
kantoorruimte, maar zijn er geen
onderdeel van. Zie voor meer informatie ook onze colofon op pagina
15 van dit blad.

Voor digitale berichtgeving

Nieuwe Europese privacywet
ook voor Wijkberaad Houtwijk…
Er is veel te doen geweest over
de Europese privacywet, die per
vrijdag 25 mei 2018 operationeel
is geworden. De nieuwe wet geeft
consumenten namelijk meer mogelijkheden om voor zichzelf op
te komen bij de verwerking van
hun persoonsgegevens. Hun privacyrechten worden namelijk
versterkt en uitgebreid. Dit geldt
dus ook voor de leden van de
Vereniging Wijkberaad Houtwijk.
De vereniging Wijkberaad Houtwijk
werd officieel opgericht op 23 maart
1982. Met als doelstellingen: het
bevorderen van het woon- en leefmilieu binnen het werkgebied van
de vereniging, het behartigen van
de belangen van de bewoners en
het bevorderen van hun zelfwerkzaamheid. In de statuten (zie onze
website menu Wijkberaad > Statuten) is te lezen dat in principe alle
wijkbewoners (gratis) lid kunnen zijn
van de vereniging. Ze moeten zich
dan wel eerst aanmelden. In de
praktijk blijkt dat dit bij slechts weinig mensen bekend is geweest en
dat slechts een handjevol leden
zich in de loop der tijd ooit heeft
aangemeld. Een speciale projectgroep gaat zich hierover buigen en
zal advies uitbrengen aan het bestuur over een nieuwe aanpak.

Digitale revolutie
Om iedereen in Houtwijk op de
hoogte te houden van de activitei-

ten van het wijkberaad wordt elk
kwartaal, al meer dan zesendertig
jaar, het Houtwijkblad huis-aan-huis
verspreid. Het blad speelt (nog
steeds) een centrale rol in de communicatie met de wijkgenoten.
Daarnaast worden ook flyers rondgebracht om Houtwijkers uit te nodigen voor speciale evenementen.
Echter, de digitale revolutie is ook
aan ons niet onopgemerkt voorbijgegaan en we hebben geconstateerd dat de functie van onze
website steeds belangrijker wordt.
Ruim 700 wijkgenoten hebben zich
hierop al aangesloten door persoonsgegevens met ons te delen.

Toestemming
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 vorig jaar in principe
maandelijks uitkomt (zie onze website ‘Nieuwsbrieven’). Verzending
vindt plaats naar die wijkgenoten
waarvan de e-mailadressen bij ons
bekend zijn. En hier nu komt de
nieuwe Europese privacywetgeving
om de hoek kijken. Bestaande en
nieuwe leden zullen dan officieel
toestemming moeten gaan verlenen
aan het bestuur om van hun persoonsgegevens gebruik te maken
voor specifieke communicatiedoeleinden. En ze hebben te allen
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tijde het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen.

Privacyverklaring
Om dit in goede banen te gaan leiden heeft ook Wijkberaad Houtwijk
een eigen privacyverklaring opgesteld. Om de persoonsgegevens
van geregistreerde leden nog beter
te kunnen beschermen. Op onze
website is het volledige dossier te
vinden onder het menu ‘Privacywetgeving’. Mocht u in dit verband
op- en/of aanmerkingen hebben
of suggesties, mail dan naar:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Meld u gratis aan

Kennismaking met onze digitale
nieuwsbrief voor actuelere informatie
Van ons papieren Houtwijkblad,
dat al zesendertig jaar een keer
per kwartaal huis-aan-huis wordt
verspreid, mag worden verondersteld dat Houtwijkers daarmee
enigermate bekend zijn. Echter,
dat kan nog niet worden gezegd
van onze digitale nieuwsbrief.
Daarom gaan wij dit jaar actie
voeren om daaraan meer
bekendheid te geven.
Met deze digitale nieuwsbrief is het
mogelijk om wat meer aan actuelere berichtgeving over Houtwijk te
doen. Echter, ondanks de inzet van
ons kleine team redactievrijwilligers
is het niet mogelijk om steeds ‘upto-date’ te zijn. Hulp van andere
wijkgenoten is daarbij onmisbaar en
we zullen hen daar dan bijzonder
dankbaar voor zijn! Input bestaande
uit, bijvoorbeeld, wijkgerelateerde
tips, suggesties, op- en/of aanmerkingen, is van harte welkom.

Regionale media
Uiteraard kunnen en willen wij niet
de rol overnemen van de regionale
media zoals Posthoorn, Loosduinse
krant en Zuidwesterkrant. Wel streven wij naar meer samenwerking
met de betrokken redacties. Overigens, als geïnteresseerden iets
over Houtwijk willen weten, dan
kunnen die informatiebronnen ook
via onze website worden aangeboord (zie menu ‘Media’).

Verschijningsdata
Wij streven er naar om de nieuwsbrief regelmatig uit te brengen, zo
mogelijk steeds in de laatste week
van de maand. De uitgaven voor
juli- en augustus worden sowieso
al gecombineerd. De decemberuitgave komt midden december uit.
Vuistregel inleveren kopij: steeds
ste
uiterlijk elke 24 van de maand.

Meer informatie/contact
Voor meer informatie over de
Houtwijknieuwsbrief kan contact
worden opgenomen met:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Bestuursinformatie Wijkberaad Houtwijk

Actuele thema’s eerste helft 2018

Tal van actuele en toekomstige Houtwijkzaken passeerden de revue in de nu al bijna afgesloten eerste
helft van 2018. Uiteraard zijn tal van wijkgenoten geïnteresseerd hoe het daar nu eigenlijk mee staat,
vandaar dat het bestuur hieronder wat tussenstanden geeft van een aantal spraakmakende thema’s.

Winkelcentrum Houtwijk

Azivo-gebouw

Het gaat de goede kant op met
winkelcentrum Houtwijk. Twee
zelfstandige winkeliers hebben
zich opgeworpen om de winkeliersvereniging formeel op orde te
krijgen, waarna het mogelijk moet
zijn om activiteiten te ontwikkelen.
Wijkberaad Houtwijk houdt contact
met deze ondernemers. Beide
organisaties (en dan bedoelen we
vooral de bestuurders, die de
verenigingen leiden) hebben de
intentie naar elkaar uitgesproken
elkaar te helpen met het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum.
Zo zal Wijkberaad Houtwijk een
deel van de traditionele Midsummerparty op 16 juni 2018 in het
winkelcentrum laten plaatsvinden.
En op 15 september 2018 wordt
er gezamenlijk een ‘Houtwijk's Got
Talent’ georganiseerd.

Eigenaar Van Herk heeft aangegeven om na de zomer een plan in te
dienen voor het verkrijgen van een
omgevings-/bouwvergunning voor
appartementen in het voormalige
hoofdkantoor van de Vredesteinfabriek. Op dit moment is de planning
dat er op het huidige gebouw een
extra woonlaag wordt geplaatst en
dat de voorgevel wat meer naar
voren komt richting Oude Haagweg.
Ook zou de achtergevel iets worden

Commissie Loosduinen
De installatie van bestuursleden
van de Commissie Loosduinen
vindt 'gelijktijdig' plaats met de
installatie van het nieuwe stadsbestuur, normaal gesproken dus
ééns in de vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Namens
Houtwijk hebben zich aangemeld
Femke Beeloo-Planken en Ramon
Meesters voor de projectgroepen
Welzijn en Beheer (WB) en Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).

Houtwijk, opmaat naar
residentiekwaliteit

Connexxion-terrein
Het Connexxion-terrein gelegen
tussen Laan Van der Kroft, Oude
Haagweg en Laan van Vredestein
werd een paar maanden geleden
aangekocht door projectontwikkelaar Schouten ten behoeve van
woningbouw. Tijdens een kennismaking met de Commissie Loosduinen, waarbij Wijkberaad Houtwijk vertegenwoordigd werd door
Ramon Meesters, deelde Schouten
mee dat ze nog aan het begin staan
van de ontwikkeling van het bouwplan. Zoals het er nu uit ziet worden er eengezinswoningen tegen
de blinde muren aan beide zijden
geplaatst. Aan het eind van het
terrein komt een appartementencomplex van maximaal vier woonlagen. Het gebied zal autoluw worden gemaakt met parkeervakken
aan de randen van dit terrein. De
verkeersontsluiting zou plaats vinden via de huidige toegang tot het
terrein én een te maken nieuwe
uitgang, die uitkomt op het bedrijventerrein waarop onder meer Van
der Wiel (installatiewerken/onderhoud) is gevestigd.

te doen. Immers, het winkelcentrum
is er voor ons allemaal…

verplaatst, voor meer volume in het
gebouw. Wijkberaad Houtwijk zal
vooral letten op de extra parkeerbehoefte, die deze woningen met zich
mee zullen brengen.

Schoonmaakactie
Sinds januari trekken vrijwilligers uit
de wijk, waaronder wijkberaadvoorzitter Ramon Meesters, er elke
woensdag van 12:00 uur tot 13:00
uur op uit om zwerfafval op te ruimen. Met name winkelcentrum
Houtwijk krijgt meer dan gemiddelde aandacht, vanwege de vele
peuken die er wekelijks op straat
worden gedumpt. Het zou mooi zijn
als ook enkele winkeliers zich op
zouden werpen om hieraan mee
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Het document van onze wijkbewoners, waarin de aftandse staat
van de openbare ruimte van onze
wijk wordt beschreven, met het
verzoek onze wijk integraal op te
knappen, werd aan het vorige college van burgemeester en wethouders aangeboden. Evenals aan alle
fracties van de gemeenteraad. De
deelnemers van de werkgroep hebben afgesproken zich in te gaan
zetten voor 'het levend houden' van
dit document en onze ambitie om
de wijk op residentieniveau te krijgen. Er zal dus structureel campagne worden gevoerd om dit
doel te realiseren.

Politieke partijen
Tijdens de openbare debatten van
de politieke partijen gedurende de
verkiezingscampagne van dit jaar,
waren alle politieke partijen het er
over eens, dat er extra geïnvesteerd diende te worden in de openbare ruimte van Houtwijk. Een aantal van hen had dit thema zelfs in
hun verkiezingsprogramma specifiek opgenomen. Nu de coalitievorming is afgerond gaat Wijkberaad Houtwijk checken of die beloftes worden nagekomen en zal aan
de bel trekken als het herstel onvoldoende wordt uitgewerkt.

Jongeren Bokkefort

Mounir El Omari

Doe het zelf maar…

Jeugd en jongerenwerk in Bokkefort is niet zomaar ‘kom
binnen en we nemen u aan het handje’. Het team van
VÓÓR Welzijn kijkt bij alle activiteiten naar wat hun bezoekers zelfstandig kunnen, al dan niet met begeleiding.
Zij moeten zelf aan hun ontwikkeling werken en krijgen
zo nodig ondersteuning. De sportactiviteit op zondagavond in de gymzaal van Hofstad Mavo Havo is een
mooi voorbeeld. Oorspronkelijk opgezet en begeleid
door de jongerenwerkers wordt nu alles door jongeren
zelf geregeld. Voor noodgevallen blijft een jongerenwerker op afstand bereikbaar. Ook zo wordt de doelgroep in zijn kracht gezet. De samenwerking met gebouwmanager Eelse Noordhuis is fantastisch. Hij stelt
ook graag materiaal beschikbaar voor, bijvoorbeeld,
een kickbox clinic. Ook deze clinic wordt voor en door
jongeren verzorgd. Hofstad Mavo Havo is één van
onze waardevolle netwerkpartners.

Wijkpreventie

Michael Delneij

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend…
Al ruim voordat Koning Willem-Alexander het over een
omslag naar een participatiesamenleving had, zetten
velen zich al vrijwillig in voor hun buurt, voor de maatschappij. Ook in Houtwijk, waar in de beginjaren van
deze eeuw door Hans de Bruin het Buurt PreventieTeam werd gestart. Een team dat nog steeds bestaat
en dat bijna elke avond met een of meer koppels zijn
rondes doet door heel Houtwijk, en soms ook overdag
als het nodig is. Het is niet alleen maar keuvelend rondwandelen en fietsen. Signaleren en melden, mensen
waarderend, adviserend of waarschuwend aanspreken,
hoort er ook bij. Net als het volgen van trainingen. Als
preventer heb je een verantwoordelijk op je genomen.
In maart 2018 kreeg Eep Buurman, preventer van het
eerste uur, uit handen van wethouder Karsten Klein de
stadsspeld. En Eef gaat door, vrijwillig maar absoluut
niet vrijblijvend!l

Wijkagenten

Samen voor een veilig Houtwijk!

Martin Taal/Ruben van den Driest

Veiligheid wordt als één van de kerntaken van de overheid
beschouwd. Het beleven van veiligheid is van groot belang
voor bewoners om zich te vrij te kunnen bewegen in Houtwijk. De politie werkt op dit gebied nauw samen met partners, zoals jeugdwerk, woningbouwcorporaties, gemeente
en scholen. De wijkagenten spelen hierin altijd een cruciale
rol. Bewoners van Houtwijk voelen zich verbonden met hun
buurt. Met elkaar blijven werken aan de leefbaarheid en
veiligheid is dus van groot belang. Veel Houtwijkers zetten
zich dag en nacht vrijwillig in voor HUN wijk. Naast hun
eigen baan of opleiding. Dit zijn de kanjers van Houtwijk!
Wat te denken van het wijkberaad, het Buurt Interventieteam en de vele bewoners die in een whatsappgroep
actief zijn. Een maandelijks BIT-Whatsapp beheerders/
Politiebijeenkomst is een prachtig voorbeeld van hoe wij
samen werken. Informatie: info@wijkpreventiehoutwijk.nl.
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Zwanen in Houtwijk

Onze zwanen worden écht bedreigd….

De laatste jaren hebben wij in het Houtwijkblad regelmatig aandacht besteed aan de bescherming van de
watervogels in onze wijk. Het blijkt nog steeds slecht
te gaan, vooral met de zwanen. Daarentegen gaat het
goed met de ratten. Oorzaak: overmatig voeren met
brood en ander (voor watervogels) verkeerd voedsel.
Ons pleidooi om geen eten meer op straat of in sloten
te gooien blijkt nauwelijks aan te slaan. Echter, er zijn
ook wijkgenoten die zich met hart en ziel voor de dieren
inzetten. Een daarvan is Hetty Bronk, die op Facebook
regelmatig verslag over haar ervaringen uitbrengt. Hieruit blijkt dat het toch erger met de zwanen is gesteld
dan we denken. Ze hebben namelijk niet alleen te maken met verkeerd voedsel, maar, bijvoorbeeld, ook met
bijtende katten en honden én dierenbeulen die de dieren met stenen bekogelen of met bootjes proberen te
overvaren. Wijkberaad Houtwijk streeft ernaar om – samen met ervaringsdeskundigen, zoals als Hetty Bronk deze problematiek daadwerkelijk aan te pakken.

Parkeerproblematiek

Buurtinitiatief: Autodelen in Houtwijk

Tijdens de ledenvergadering van Wijkberaad Houtwijk in april 2018 was wijkgenoot
Dominik van Lankeren gastspreker. “In Houtwijk is duidelijk sprake van een parkeerprobleem. Wordt dat ten noorden van de Houtwijklaan nog veroorzaakt door wijkvreemde parkeerders en ontwijkers van betaald parkeren, ten zuiden van de Houtwijklaan zijn wij er als bewoners toch zelf debet aan! Het autobezit is hier onnodig hoog.
En veel auto’s staan langer stil dan veel mensen denken. Het probleem is gelukkig
aan te pakken. Zo biedt de gemeente diverse regelingen aan om initiatieven op het
gebied van autodelen te stimuleren. Zie https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuuren-milieu/ duurzaamheid/ autodelen-voordelig-en-goed-voor-het-milieu.htm. Ik zie mogelijkheden om in ‘mijn’ gedeelte van de wijk (Raadsliedenbuurt) het autodelen in
gang te zetten en het aantal auto’s terug te dringen. Dit ga ik uiteraard ook in de buurt
en met onze buren bespreken.” Contact: dvanlankeren@domobility.nl

Levensverhalen

Tweede schrijverskring van start

In Houtwijk is onlangs een tweede kring van schrijvers
gestart. Zij tekenen het levensverhaal op van een
oudere wijkbewoner. Een heel bijzondere vorm van
vrijwilligerswerk: de verteller die terugkijkt op zijn of
haar leven en de schrijver die vragen stelt. Een proces
dat uitmondt in een levensboek, bedoeld voor de
verteller zelf en mensen die dichtbij staan. De Stichting
Haagse Levensboeken brengt schrijver en verteller bij
elkaar. Zij gaan met elkaar in zee als het klikt. Een
schrijverskring is een mogelijkheid om adviezen te
krijgen, ervaringen uit te wisselen en dilemma’s te
bespreken. De stichting verzorgt trainingen voor
schrijvers, om te beginnen een basiscursus. Om een
mooie lay-out te maken is persoonlijke begeleiding
mogelijk. We zoeken schrijvers! Voor meer informatie
en contact: www.haagselevensboeken.nl en/of Plony
Kester 06 44 376 092.
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Koffiehuis Bram (30)

Dries Weber

Bram stond de twee perkjes te besproeien
die zijn terras afschermde van het trottoir.
Het was een idee geweest van zijn dochter die bloemetjes een leukere afscheiding vond dan een hekkie.

staat was die nekslag te pareren: “Ik benijd
dat mens niet om samen te moeten leven
met zo’n sacherijnige, eigenwijze ijszeiker.”
Bella stak haar tong uit: ”Jullie hadden een
tweeling kunnen zijn.”

Hij had het eerst een tiener-ideetje gevonden, maar zo met die fleurige kleurtjes was
het best aardig en de planten aan de directe
straatkant stonden in lange houten bakken.
Het was wat extra onderhoud en zo maar de
meeste klanten vonden het een stuk gezelliger op het terras en dat was ook wat waard
in de zomermaanden. Er bleef nog wel eens
een fietser hangen of soms een hele groep
op doortocht. Hij had ze al met een hond die
even een rustpauze namen op het terras. Hij
was benieuwd geweest naar de commentaren van de vaste gasten. De reacties waren
lauw gebleven, maar alleen Lange Jan vond
dat een plaats op het terras niet de sfeer van
de koffietent had. Hij bleef dan ook onverstoorbaar zijn plek aan het tafeltje achterin
bezet houden.

Plots klonk een enorm kabaal. De meeste
klanten gingen naar buiten om te zien welk
monster de buurt kwam vernietigen. Oorverdovend rammelde een treintje van indrukwekkende machines voorbij. Lange Jan
was binnen gebleven: ”Dat gaat allemaal

Plots schoot er een soort bliksem door
hem: “Ik heb Gerrit al een paar dagen niet
gezien.” Bram ging wat breder voor zijn bar
staan: ”Dat klopt, hij heeft griep. Zijn vrouw
is dat gisteren komen vertellen.” Jan kwam
overeind: ”Heeft-ie dan een vrouw? Nooit
geweten!”, “Ja, en het is nog een heel aardige vrouw om te zien. Beschaafd, goed
gekleed. Ja, zo’n type zou je niet direct bij
Gerrit zoeken,” Bella grinnikte: ”Heeft-ie het
met zijn vrouw kennelijk beter getroffen dan
met zijn vrienden.” Er volgde een bijna dodelijke stilte en het was toch weer Jan die in

‘Jij bent niet zo dom als je
je voordoet. Je bent dom
als het je gelegen komt…’
hier de buurt in voor de aanleg van wegen
en straten, huizen met dertien verdiepingen
van waaruit je over het hele Westland kunt
kijken en natuurlijk voor de jongens met een
dikke portemonnee.“
De klanten druppelden weer binnen en
toen de laatste weer zat, gromde Jan: ”Hebbie ze gezien de stoottroepen van het kapitaal. Denk nou maar niet dat jouw kinderen
daar een kans krijgen.” Bruine Benno die zijn
kleur opgedaan had aan de andere kant van
de Grote Oceaan, klonk heel triomfantelijk:
”Mijn zoon heeft daar al een huis gekocht.
Hij heeft een goed salaris en werkt bij een
ICT-bedrijf.” Jan ontplofte: ”Is dat zo’n zaak
waar ze allerlei nieuwe dingen uitdenken die
wij ouderen niet begrijpen? Waar je heel

Puzzelen voor jong en oud

.

vaak slapeloze nachten aan overhoudt?“
Bella vond de aanval op Benno niet terecht: ”Die jongen hoort bij deze tijd en doet
werk dat bij deze tijd hoort en waar deze
generatie in de toekomst verder mee moet.
Dat wij niet bij gebleven zijn is niet zijn
schuld maar de onze. Als je er meer van wilt
weten kan je altijd terecht bij die cursussen
voor ouderen die daar over gaan. Maar jij
bent niet zo dom als je je voordoet. Jij bent
dom als het je gelegen komt…”
Er kwam gegrom van de tafel van Lange
Jan en Bram herkende dat. Hij kon niet tegen zijn verlies en kon dan wel eens heel
beschadigend uit de hoek komen. Er moest
dus ingegrepen worden: “Geachte clientele,
ik heb van de VVV, de ANWB en Pasteur
Reizen een stel folders gekregen. Ze liggen
op de bar. Er zijn leuke dingen bij om zo
eens een dagje weg te gaan. Ik ben vorige
zomer met mijn vrouw met een Pasteur Reis
mee geweest. Doen we dit jaar zeker weer.”
Jan was inmiddels wat tot rust gekomen
en keek enigszins ontredderd om zich heen.
Hij kon niks met toeristische uitspattingen,
dus was als gesprekspartner uitgeschakeld.
Het initiatief lag nu bij Bella die uitgebreid
haar lof zong over allerlei lokale en regionale
ontdekkingsreizen. Jan kwam nog een keer
door de bocht: ”Ik ga liever vissen in Ierland
en dat doe ik zo’n drie of vier keer per jaar.”
Het slotakkoord was voor Bella: ”Kan je dat
niet meer doen?”

Femke Beeloo-Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Wijktuin Houtwijk

Uitnodigend...

Riet van der Laan, secretaris

In mei heeft de gemeente Den Haag witte banken geleverd: twee voor de wijktuin (terras) en twee voor het hobbytuinencomplex. Speciaal om de onderlinge contacten te
verstevigen. Er is al druk gebruik van gemaakt om ‘bij te
praten’. Wekelijks komen cliënten van Nieuw Berkendael
op dinsdagmiddag helpen met het onderhoud. De banken
moeten wel nog worden schoongemaakt en hebben een
verfbeurt nodig. Ook dit jaar hebben we van de gemeente
houtsnippers gekregen, deze zijn verdeeld over de paden.
En een speciaal bedrijf heeft dode takken gesnoeid. Alle
(oude) herfstasters zijn nu verwijderd en in een deel is een
plastic ‘afscheiding’ gemaakt. Nieuwe aanplant zal er eind
dit jaar komen. Op diverse plekken zijn bloeiende plantjes
gepoot. De komende maanden moet er (weer) veel werk
worden verricht in de wijktuin en aan de gebouwtjes. De
buitenkanten moeten worden geschilderd en de vloer in de
gereedschapsruimte moet worden vervangen. Zo blijft er
altijd ‘werk aan de winkel’ in de Wijktuin!!

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Crowdfundingsmaand...

De lente is nu voluit aanwezig op De Nijkamphoeve. De
kippen en ganzen 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. De realisatie
van de nieuwbouw komt dichterbij. Voor de zomervakantie
hopen we te starten met de bouw. Juni is de crowdfundingsmaand voor De Nijkamphoeve. Met allerlei acties en
activiteiten proberen we geld binnen te krijgen voor de
terrasmeubelen van het nieuwe Theehuis. Zo houden wij
een SponsorRun voor kinderen tot 10 jaar op zaterdag 30
juni. U kunt daarvoor inschrijven via info@nijkamphoeve.nl
De cavia’s hebben een nieuw groter onderkomen gekregen
met leuke spelelementen. Kom dus genieten van al de
dieren, of kom gewoon langs voor een lekker bakkie koffie
op ons terras. Graag tot ziens!

Zorgcentrum Houthaghe

Grijze Koppen Orkest…

Yvonne Jansen

Op zaterdag 16 juni 2018 worden senioren uit Loosduinen van
harte uitgenodigd om mee te doen met de allereerste middag
van het Grijze Koppen Orkest (GKO). Deze activiteit is natuurlijk
ook onderdeel van de jaarlijkse Midsummerparty op dezelfde
dag. Het GKO is nieuw op te richten en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe niet-bestaande instrumenten onder leiding
van professionals waardoor deelname aan het orkest voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Het GKO gaat na 16 juni elke
dinsdagmiddag verder, tot aan december. Het speelt van 13.30
uur tot 14.30 uur, is gratis toegankelijk voor iedereen die dit leuk
vindt. Het is een superleuke manier om kennis te maken met
andere wijk- en zorgcentrumbewoners, en zoals gezegd: het
kost u niets! Het enige dat u betaalt zijn uw consumpties, zoals
koffie, thee of een glaasje fris. Doet u ook mee? Tot zaterdag
16 juni, in Zorgcentrum Houthaghe, om 13.30 uur!
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren

Femke Beeloo-Planken

Opening sportseizoen 2018

Op woensdag 25 april 2018 sloegen Wijkberaad Houtwijk, Streetsport en VÓÓR Welzijn de handen ineen
en organiseerden samen de opening van het sportseizoen 2018. De weersvoorspelling was typisch Nederlands. Het kon weer alle kanten op…
Bij het opzetten van alle sportelementen vielen er een paar
druppels uit de lucht, maar uiteindelijk werd het prachtig weer!
Meer dan tweehonderd kinderen en hun ouders kwamen af op
de gezellige muziek en konden bungy-basketballen, op de
rodeostier zitten, het kussengevecht op hoogte aangaan of een
parcours op de step volgen. Natuurlijk was er ook een voetbaltoernooi, waarvoor zich acht teams hadden aangemeld. De
meiden van Esther, van VÓÓR Welzijn zorgden voor heerlijk
gezonde smoothies en Triodus kwam de kinderen leuk
schminken!
“Gelukkig konden we rekenen op de
hulp van veel
stagiaires en
vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Toen het evenement begon trokken grijze wolken boven ons langs en we hielden ons hart even vast toen de druppels begonnen. Maar, zo
riep een kindje, de rodeostier was nu nog moeilijker! Die werd
lekker glad en de rij werd alleen maar langer! Gelukkig werd het
in de middag lekker zonnig! Aan het eind hebben we met zijn
allen het park weer opgeruimd en schoongemaakt. Want dat
blijft toch jammer, dat er ondanks de extra prullenbakken en
vuilniszakken, mensen toch hun zooi op de grond gooien!”

De zeven in Houtwijk (7)

Die nacht staarde Kaj naar het plafond van zijn kamer.
Waar zou Mordival nu zijn. Hoe kwam Mordival ineens hier.
Hoe had hij hen gevonden. Zijn telefoon gaf een tingeltje.
Een berichtje van Kaylee. “Kan niet slapen…” Kaj typte
terug “Ook niet…”. De telefoon ging over: “Dan kunnen we
beter even bellen!”, zei Kaylee tegen Kaj. Kaj zuchtte: “Ik
weet gewoon niet wat we nu moeten doen. Waar zal hij
zitten?” Buiten begon het harder te waaien. Kaj zat direct
rechtop in bed. Hij hoorde Kaylee ook schrikken: “Het
waait...zou het Mordival zijn? Ik ben bang voor wat komen
gaat…” Kaj beaamde zacht: “Ik ook, Kaylee, ik ook…”. De
volgende ochtend was het stralend weer. Het zonnetje
scheen heerlijk en de zeven vrienden hadden al vroeg
afgesproken in het skatepark naast sv Houtwijk. Terwijl ze
bovenop de mini rampage klommen bespraken ze de dag
ervoor. “Het is wachten tot hij weer verschijnt”, zei Yuna.
“Gelijk heb je!”, zei Floortje. ”Hij zal niet rusten tot hij de
macht over de stad heeft!” knikte Jaiden. “Of het land…”, vulde Ando aan. “Of de wereld…” fluisterde Roos. Een
reiger scheerde vlak over de groep kinderen heen, maakte een bocht en belandde precies naast Jaiden op de mini
rampage. Jaiden aaide de grote vogel over zijn zachte veren. De kracht die hij dankzij Mordivals Mega-MachtMachine had gekregen was toch wel heel bijzonder! Hij kon praten met elk dier en geen enkel dier was bang voor
hem. “Wat is er, prachtdier?”, vroeg hij aan de vogel. De vogel maakte een paar harde krassende geluiden en
vloog weer op. De andere zes kinderen keken een ver-schrikte Jaiden vragend aan. “Nou, vertel! Wat zei hij!”, zei
Yuna snel! Ando las Jaidens gedachten: ”Mordival komt eraan! Hij is vlakbij de Koos Meindertsschool!”
Wordt vervolgd in de volgende editie. Zie ook Facebooksite Houtwijk
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Colofon

Korte berichten

Haagse beeldhouwer Jan Snoeck overleden

In het Houtwijkblad hebben wij
op gezette tijd aandacht besteed
aan het hiernaast afgebeelde
vrolijke kunstwerk dat al sinds
1980 is te vinden op de hoek van
de Escamplaan/Dr.J.Presserstraat. In het Houtwijkblad van
maart 2018 hebben we zelfs
aangekondigd dat wij het als een
soort mascotte willen gaan inzetten in onze berichtgeving naar de
wijkgenoten. Het beeldje werd
vervaardigd door kunstenaar Jan Snoeck die ook verantwoordelijk was
voor nog veel meer beelden her en der in Den Haag, maar ook elders in
het land. Eind maart 2018 werd bekend dat hij op 91-jarige leeftijd is overleden door hartproblemen. Tot die tijd was hij nog volop actief. Snoeck
werd in 1927 geboren in Rotterdam. Hij rondde in 1949 zijn opleiding
beeldhouwen af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in
Den Haag. In zijn beginjaren gebruikte hij vooral steen, hout, brons en
metaal. Maar later werkte hij vooral met keramiek. Hij gebruikte voor zijn
beelden vrolijke, primaire kleuren. De mens en wormen waren belangrijke
elementen in zijn werk. Meer info: www.jansnoeck.eu.

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag

Vrijwilligers ‘Hulp bij thuisadministratie’

Advertenties:
Informatie over adverteren:
Corry du Burck (06-22926438)
Cees Willemse (06-33808056)
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl

VÓÓR Welzijn/Ouderenwerk Loosduinen zoekt vrijwilligers die ouderen
uit Loosduinen willen ondersteunen om samen de thuisadministratie op
orde te krijgen en te houden. Wij vragen van vrijwilligers dat zij inzicht en
vaardigheid hebben in het bijhouden van de thuisadministratie, bereid zijn
kennis te nemen en op de hoogte te blijven van financiële regelingen (via
internet) en bereid zijn te werken volgens het protocol Thuisadministratie.
Wij bieden u als vrijwilliger een training van drie dagdelen, ondersteuning
door een ouderenconsulent en jaarlijkse intervisiebijeenkomsten. Doet u
de administratie met plezier en wilt u graag mensen helpen? Meld u dan
aan bij Monique Krommenhoek, Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum
de Henneberg, telefonisch: 070 – 2052590 - e-mail:
m.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Vrijwilligers ‘Kookmaatjes’

VÓÓR Welzijn/Ouderenwerk
Loosduinen is op zoek naar
vrijwilligers die bereid zijn om voor
ouderen boodschappen te doen en samen een gezonde maaltijd te
koken. Indien gewenst kan de oudere samen met de vrijwilliger van de
maaltijd genieten. Kookmaatjes is bedoeld voor ouderen die niet in staat
zijn om zelfstandig boodschappen te doen en behoefte hebben om samen
met anderen te eten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum de Henneberg, telefonisch:
070-2052590 - e-mail: j.hoogeveen@voorwelzijn.nl.

Actueel Buurtpreventie
De Politie Loosduinen werkt actief samen met de beheerders van alle
WhatsAppgroepen Buurtpreventie in het stadsdeel. Zo worden er bij inbraken,
diefstallen en vernielingen direct berichten verstuurd naar de beheerders die ze
vervolgens weer verspreiden binnen hun groepen. Op deze manier is er een
intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid in Loosduinen/Houtwijk.
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.
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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
Houtwijkblad 3/2018
Inleveren kopij: 31.08.2018
redactie@wijkberaadhoutwijk.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

