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Van de voorzitter 

                                                                                                  
Beste wijkgenoten, 

 
     Het succes van een gezonde wijk is het resultaat  
van de 'positieve' krachten, die het winnen van de 
'negatieve'. De positieve krachten zijn vaak mensen,  
die bevlogen zijn door een mooi, doch klein stipje aan 
de horizon en de eerste stap zetten om een bepaald 
doel te bereiken. Zij denken vaak in termen als ‘wij’ en 
‘ons’ en ‘samen"’. Zij herkennen problemen en willen  
die met een positieve instelling oplossen. Wij willen een 

schone en veilige wijk, waar onze kinderen en ouderen veilig over straat 
kunnen lopen. De negatieve krachten zijn de mensen, die denken in de 
‘ik’-vorm. Deze laatste groep heeft geen problemen met anderen (daar 
heeft ze immers maling aan…) en denkt vooral aan zichzelf. Ergernis- 
sen zijn, bijvoorbeeld, hondenpoep en sigarettenpeuken op straat, een 
grote mond en intimidatie, een huisjesmelker die zonder schroom luid-
ruchtige huurders plaatst in een gehorige woning (met houten vloer), ten 
koste van een hardwerkende benedenbuurman met gezin... 
 
     Wil je de negatievelingen deelgenoot maken van de impact die ze 
hebben op de welwillenden door, bijvoorbeeld, een bijeenkomst te be-
leggen, dan kom je negen van de tien keer van een koude kermis thuis. 
Immers, deze groep komt niet opdagen, want ze hebben geen enkel 
probleem... Ze lezen waarschijnlijk ook deze column niet, want het WIJk-
blad past niet in hun wereldbeeld. Wil je als wijk gezond zijn, dan moeten 
de positieve krachten sterker zijn dan de negatieve. Het is een voortdu-
rende strijd zonder einde, want de negatievelingen doen niet mee aan 
deze wedstrijd. Het enige dat dan telt is overwicht.  
 
     Houtwijk mag zich gelukkig prijzen, als je onze wijk vergelijkt met an-
dere wijken. Het is een goede wijk om te wonen en op te groeien. Dank-
zij de inspanning van al die goedwillende mensen én de gemeente die 
ons steunt, gevraagd en ongevraagd. Wijkberaad Houtwijk is dan ook  
erg vereerd met de keuze van de gemeente om het project ‘Buurtbudget’ 
in Houtwijk te laten plaatsvinden. Met dit project is een budget van 
€ 100.000 beschikbaar gesteld voor ideeën van bewoners om hun wijk 
mooier en leuker te maken. Een goede keuze, want de opkomst bij de 
bijeenkomsten om mooie ideeën van bewoners een kans te geven was 
hoog en de motivatie van de deelnemers ook. Op pagina 4 van dit blad 
leest u hierover meer. 
 
     In het middenkatern van dit blad wordt onder meer aandacht besteed 
aan het initiatief van Wijkberaad Houtwijk om een soort platformfunctie te 
creëren voor het delen van kennis en ervaring om woningen te verduur-
zamen. Ook een artikel over de zwanen in de Houtwijkse wateren. Hun 
welzijn ligt ons na aan het hart. Ze worden namelijk nog steeds stelsel-
matig overvoerd met verkeerd voedsel, zoals brood, en deze overvoe-
ding zorgt ook voor een rattenplaag… 
 
     Dit voorwoord geeft aan hoe veel energie we met zijn allen, samen 
met de gemeente, in onze wijk moeten steken om onze woonomgeving 
mooi te houden. Ik hoop van harte dat de gemeente Den Haag (politici en 
ambtenaren) dit ook lezen. En mocht u deze overweging ondersteunen, 
dan zou het fijn zijn dat u zich aan de kant van 'wij' schaart om zich in te 
zetten voor een mooie wijk. Wilt u mee doen met positieve inspanningen, 
meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij Wijkberaad Houtwijk. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ramon Meesters 

Bestuursnieuws 
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Haagse proef ‘Burgerbegroting’ geslaagd 

 

Wijkgenoten kiezen twee klinkende projecten 

Gelukkige Buurtbudget-prijswinnaars  
 

Op woensdag 27 maart 2019 

werd in Zorgcentrum Houthaghe 

de Algemene Voorjaarsledenver-

gadering van Vereniging Wijkbe-

raad Houtwijk gehouden. Er kwa-

men allerlei wijkgebonden the-

ma’s aan de orde, zoals 'Duur-

zaamheid van woningen', 'Update 

wijkagenten' en 'Update wijkpre-

ventie' én de bekendmaking van 

de winnaars van het project 

BuurtBudget Houtwijk.  

 
Twee winnaars 

Het winnende BuurtBudgetproject 
stond ver boven alle andere projec-
ten, een terechte winnaar! Meer 
buitensportmogelijkheden in het 
skatepark in het Bokkefortpark. 
Zoals een parcours voor free-run-
ning en fitness. Jong en oud kun-
nen hiervan gebruik maken. Het 
project op de tweede plaats: de 
broodcontainer! Deze container 
wordt geplaatst in de omgeving  
van de Jan Romeinstraat om het 
weggooien van brood in de open-
bare ruimte tegen te gaan. Hierdoor 
heeft de buurt minder last van vuil 
op straat en van ongedierte. Met 
een campagne worden bewoners 
geïnformeerd en gestimuleerd om 
de broodcontainer te gebruiken. Het 
brood in de container zal vergisten 

waardoor er energie vrijkomt. De 
betrokken bewoners wilden om 
privacy-redenen niet op de foto.  
 
Project BuurBudget Houtwijk 

Het project begon allemaal met drie 
BuurtBudgetcafe's waarbij ruim 150  
buurtbewoners de thema’s bepaal-
den waarbinnen projecten konden 
worden gekozen. Hierna kregen  
de betrokkenen zes weken de tijd 
om plannen in te dienen, die door 
de gemeente beoordeeld werden  

 

 
Winnaar van de 1ste prijs: Jaiden Groenland 
samen met zijn moeder Petra Beeloo, ge-
flankeerd door Fred Zuiderwijk en Harm 
Benthem (rechts). 
 
op haalbaarheid en of deze volde-
den aan alle regels. Uiteindelijk ble-
ven er 29 projecten over. Tal van 
projecten gingen over het opknap-
pen van de openbare ruimtes, maar 
ook over het beter onderhoud van 
planten en bomen. Of juist over het 
plannen van meer groen in de wijk. 
Ook werd er veel gedacht aan pro-
jecten om jong en oud te verbinden 
en werden er projecten ingediend  
om meer speel- of sporttoestellen  
in de wijk te plaatsen.  
 
Festival 

Op zaterdag 23 maart was er een 
heus BuurtBudgetfestival in het 
wijkgebouw Bokkefort. Onder het 
genot van een hapje, drankje en 
live music konden de projectin-
dieners buurtbewoners overtuigen 
om op hun project te stemmen. 
Vervolgens kreeg elke wijkbewoner 
drie stemmen, die ze in de koker 
van hun favoriete project konden 
doen. Al snel werd duidelijk dat een 
aantal plannen erg populair was, 
maar er kon ook nog digitaal 
worden gestemd. Dus moest er 
gewacht worden tot de voorjaars-
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ledenvergadering van het wijkbe-
raad op woensdag 27 maart waar 
de winnaars bekend gemaakt zou-
den worden! De gemeente had de 
stemmen geteld. Ook het wijkbe-
raad telde de stemmen en contro-
leerde de uitslag. Er was een dui- 
delijke eerste plaats, maar ook wij 
moesten tot de bekendmaking onze 
mond nog even dichthouden.  
 
Prijsuitreiking 
Presentator Fred Zuiderwijk en 
stadsdeeldirecteur Harm Benthem 
kregen de eer om de winnaar be-
kend te maken. Het winnende plan 
werd ingediend door Jaiden Groen-
land (13 jaar) en zijn moeder Petra 
Beeloo. Zij hebben voor het project 
Sport- en Speeltoestellen het bedrijf 
IJslander ingeschakeld dat samen 
met hen een heel plan opstelde en 
uitwerkte. Hun plan maakt van het 
binnenste gedeelte van het skate-
park in wijkpark Bokkefort een heus 
free running en fitnessparcours. 
Inclusief een muziekbox waarin je je 

telefoon kunt leggen en de box de 
muziek kan versterken. 

 
Verslag Algemene 

Voorjaarsledenvergadering 
zie onze website 

 
 
Door afspraken te maken met de 
naastgelegen voetbalvereniging, 
kunnen de lampen tijdens de don-
kere winteravonden langer blijven 
branden, zodat ook in de avond het 
parcours gebruikt kan worden. Door 
aan de buitenrand bloembollen te 
plaatsen, krijgt het geheel een fleu-
rige, aantrekkelijke uitstraling.  
 
Aantrekkelijk plan 
Het oorspronkelijke plan was op 
ruim 50.000 euro begroot, echter, 
volgens de richtlijnen van de ge-
meente Den Haag mocht er onder 
het parcours geen zand liggen, 
maar kunstgras. Ook wilde de ge-
meente een eigen architectenbu-

reau inhuren om alles er harmoni-
eus uit te laten zien. Hierdoor werd 
het project twee keer zo duur. Dit 
vond Jaiden erg jammer en Petra 
was bang dat er niemand meer op 
het plan zou stemmen als daarmee 
direct de ton uitgegeven zou wor-
den. Het plan bleek echter zo aan-
trekkelijk, dat dit niets meer uit 
bleek te maken! Met maar liefst 134 
stemmen, 49 stemmen meer dan 
de nummer 2, won dit project met 
ruime voorsprong. De gemeente is 
van plan in het najaar het parcours 
aan te leggen, uiteraard in samen-
spraak met de bedenkers van het 
project!  
 

 
 
Meer informatie 
Voor informatie over alle projecten 
in dit BuurBudgetproject en het 
aantal uitgebrachte stemmen zie:  
www.buurtbudgethoutwijk.nl

 

Tussenstand TOP 10 Houtwijk-prioriteiten
 
Wijkprogramma Loosduinen/Houtwijk 
Gemeente op goede weg, buitenruimte blijft heikel punt, 
volgend jaar meer geld, helaas nog niet afdoende
Parkeerproblematiek 
Nader onderzoek Architectenbuurt betaald parkeren/ 
vergunning parkeren, invoering sterk vertraagd  
Onderhoud openbare ruimte 
Stadsdeel project opgestart, werkgroep Houtwijk sluit 
aan, in 2020 eerste buitenwerkzaamheden 
Inbraakpreventie 
Gemeente: jaarlijks acties stimulering inbraakpreventie  
- het inbrekersgilde blijft nog steeds actief in onze wijk
Buurtpreventie 
Houtwijkpreventie is professioneel team geworden met 
betrokken bewoners – nieuwe leden welkom
Aanpak ergernissen 
Gemeente luistert steeds beter naar bewoners, wel 
noodzaak ergernissen via juiste kanalen door te geven 
Groenvoorziening 
Begrip voor uitleg gemeente bepaalde keuzes, echter 
nog steeds achterstallig onderhoud wijkparken 
Winkelcentrum Houtwijk 
Gemeente werkt aan vriendelijker uitstraling winkel-
centrum en geeft winkeliersvereniging ondersteuning 
Renovatieprojecten 
Azivo-gebouw en Connexion-terrein – nog geen nieuws 
te melden over ontwikkelingen (renovatie/nieuwbouw)   
Houtwijk Jong en Oud 
Wijkberaad en kinderraad werken nauw samen om 
Houtwijk Jong en Oud echt met elkaar te verbinden. 
 



	

	 6	

Jongeren Bokkefort/Jeugd in beweging                                                                            Mounir El Omari                                
 

Streetsport seizoen begonnen!  
Tegenwoordig weten veel jeugdigen niet dat je ook buiten  
kunt sporten en meer kan bewegen dan alleen je duimen  
bij het gamen. In samenwerking met Wijkberaad Houtwijk  
en Voor Welzijn organiseerde Streetsport 24 april op en  
rond de Krajicek Playground Bokkefort de start van het bui- 
tensportseizoen. Een prachtige gelegenheid om de Hout- 
wijkse jeugd in contact te brengen met sporten die zij uit  
eigen ervaring vermoedelijk nog niet kenden. Via een strip-
penkaartsysteem met een leuke beloning werden de jeug- 
digen uitgedaagd om aan alle onderdelen deel te nemen.  
Een aantal vaste gasten van het jongerenwerk in Bokkefort  
leverde ook een bijdrage. Zij verzorgden een clinic Kickbok- 
sen. Er waren verder o.a. workshops dansen, basketbal en  
judo. De vele toeschouwers waren o.a. leden van het Hand-
havingsteam Loosduinen en onze wijkagenten. ‘De Marok- 
kaanse moeders’ verzorgden weer heerlijke hapjes. 

 
Tien jaar Crownies                                                      ,   Shailesh Ramnath 
 

Maatschappelijk klussen… 
Crownies is een project waarbij kinderen en jongeren pun-
ten(crownies) sparen door maatschappelijke klussen in de 
buurt te doen. Omdat het feestje in de meivakantie zou 
plaats vinden, was het thema dit keer 4 en 5 mei. De ac-
tiviteiten werden ingebracht door de kinderen en jongeren 
zelf. Zo werden er kruidkoekjes gebakken met een recept 
uit de oorlog. Daarnaast kon er worden deelgenomen aan 
een Escape Room met als thema WO II. Voorbereid door 
Ando Planken (Kinderraad Houtwijk & Winnaar Haags 
Jeugdlintje 2019) samen met zijn moeder. Leden van de 
kinderraad en van de meidengroep Bokkefort hebben zelf 
ook meegeholpen met de voorbereidingen . Er was ook 
een presentatie van de zoon van een Pools oorlogsvete-
raan, genaamd Kowalski. Hij vertelde hoe zijn vader en de 
Poolse soldaten hebben bijgedragen aan de bevrijding  
van ons Nederland. 

 
WhatsApp Buurtpreventie                                                                   Wijkagenten 

 
Kort politieverslag 

Kort verslag WhatsApp Appel Loosduinen/Houtwijk (jmei 
2019). Er zijn in april 6 pogingen (twee geslaagde) tot 
woninginbraak gemeld in Waldeck, Kom Loosduinen  
en Vroondaal. In vakantiepark Roompot werd het aantal 
tentinsluipingen gehalveerd (28 naar 14). Er werd gepro- 
beerd deuren en ramen te forceren en er werd geflipperd 
(deursloten openen met een buigbaar plastic plaatje). In 
Vroondaal werd ingebroken bij twee bedrijven en in een 
buurthuis. In april werden 12 autoinbraken gemeld, in 
Kraaijenstein en Houtwijk (bij Sacharovstraat). Vaak werd 
er toegang verschaft tot half gesloten parkeergara-ges bij 
de flats en huizen. Fiets- en brommerdiefstal: 15 fietsen 
(vooral sportieve) in Houtwijk, Kom Loosduinen en bij  
Roompot. Brommerdiefstallen is gehalveerd (8 naar 4.)  
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Wijkagenten                                                                                               Martin Taal / Hans Jol 
 

‘Nieuwe wijkagent in Houtwijk…’…’ 
Houtwijk heeft een nieuwe wijk-
agent: Hans Jol. Hij volgt Ruben 
van den Driest op die een nieuwe 
uitdaging is aangegaan bij de 
Haagse Boswachterij. Samen  
met onze vertrouwde wijkagent 
Martin Taal tekent Hans onder 
meer voor de aanpak van de 
criminaliteit in Houtwijk. Een af-
scheid en een verwelkoming. 
 

Afscheid 
Ruben van den Driest 
Boswachter Den Haag 
“Na 30 jaar politie en nog een 
goede 15 jaar voor de boeg kreeg  
ik de kans te solliciteren bij de 
Gemeente Den Haag als Bos-
wachter. Natuurlijk moet je wel iets 
met ‘groen’ hebben. Boswachter 
word je niet zomaar! Toch zijn er 
zeker overeenkomsten met de 
functie van wijkagent. Echter, nu 
niet meer in het mooie Houtwijk, 
maar in de mooie groengebieden 
van Den Haag. Een groot arsenaal 
aan gebieden waar het team Bos-
wachters zich onder meer bezig 
houdt met handhaving op het ge-
bied van flora en fauna, educatie, 
kapvergunningen, begrazingsbe-
heer en dak- en thuislozen. Een 
nieuwe uitdaging dus, maar ik  
ben niet weg uit Houtwijk ! Want 
samen werken met Hans en Martin 
en andere partners is aan de orde 
van de dag voor de boswachter van 
nu! U gaat mij dus zeker nog zien!”  

Welkom 
Hans Jol 
Wijkagent Houtwijk 
“Mijn naam is Hans Jol, 45 jaar 
jong, en inmiddels al meerdere 
malen bestempeld als ‘de nieuwe 
Ruben’… Ik ben sinds 2000 werk-
zaam bij Politie Den Haag. Ik heb 
mijn versnelde hoofdagenten-
opleiding gedaan aan het oude 
Bureau Archimedesstraat en ben  
daarna een aantal jaren werkzaam 
geweest in verzorgingsgebied Seg-
broek. Vanaf het begin van mijn 
politiecarrière heb ik altijd al veel 
affiniteit gehad met jongeren en heb 
ik vanuit een taakaccent Jeugd de  

Foto: Ruben van den Driest, Martin Taal en 
onze nieuwe wijkagent Hans Jol (rechts). 
 
nodige ervaring op kunnen doen. In 
2006 deed zich de kans voor om als 
schoolwijkagent voor VO-scholen 
aan de bak te kunnen aan bureau 
Loosduinen, een rol die me op het 
lijf geschreven is. Daar er de laatste 
tijd binnen het politielandschap veel 
veranderingen zijn en er met minder 
mensen meer werk gedaan moet 
worden, kreeg ik de mogelijkheid 
om naast mijn werk op de scholen 
samen met Martin Taal aan de slag 
te mogen als wijkagent in het mooie 
Houtwijk!” 

 
Wijkpreventie                                                                               Andreas Dijk                          
 

BPT Houtwijk muteert… 
In januari 2017 werd Michael Delneij als opvolger van Caro Cox coördinator 
van het Buurtpreventieteam Houtwijk (BPT). Michael was op dat moment al 
een jaar of zes lid van het team. Enige tijd geleden werd hij eigenaar van de 
zaak waar hij al werkte. Het ondernemerschap vergt zoveel tijd dat hij besloot 
te stoppen als coördinator. Voor het team aanleiding om te zien of de coördi-
natiewerkzaamheden konden worden verkaveld. In een overleg met team-
leden, en met Wendy van Nieuwkerk van het stadsdeel Loosduinen en de 
wijkagenten Martin Taal en Hans Jol, is besloten tot een nieuwe structuur. 
Marcel ten Brinck houdt zich bezig met financiën en administratieve zaken, 
Andreas Dijk doet externe contacten en communicatie, waarbij Facebook 
door Ronald Albers wordt beheerd. “Michael, veel dank voor de inzet de af-
gelopen jaren en fijn dat wij - voor zover jouw tijd het toelaat - we nog altijd 
een beroep op jou mogen doen.” 
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Dossier Wijkberaad Houtwijk 

Zwanen in nood… 
 

De zwanen in Den Haag hebben 
het zwaar te verduren. Ze worden 
aan allerlei bedreigingen bloot-
gesteld. Dit jaar gaan wij regel-
matig rapporteren over de voort-
gang van de acties om hieraan 
paal en perk te stellen.   

 
In de afgelopen maanden ver- 
schenen er opnieuw alarmerende 
berichten in de nieuwsmedia over 
incidenten waarbij zwanen betrok-
ken waren. Toch blijkt in de praktijk 
dat de media best wat genuanceer-
der kunnen zijn. Vaak blijkt bericht- 
geving namelijk te worden geba-
seerd op ‘informatie van horen 
zeggen’ en blijken er niet altijd 
getuigen te zijn die een incident 
echt zelf hebben zien gebeuren. 
Het wordt dan lastig om de echte 
schuldvraag te kunnen vaststellen.   
 
Handen af van onze zwanen 
Hart voor Den Haag/Groep de Mos 
wil actie van het stadsbestuur om 
zwanen beter te beschermen. Vol-
gens raadslid René Oudshoorn zijn 
er bijna geen zwanen meer over. 
“Al twee keer in het afgelopen jaar 
heb ik dit aan de orde gesteld bij 
ons gemeentebestuur, maar die 
bagatelliseerde dit probleem.” Vol-
gens het raadslid waren eerst de 
zwanen op Ypenburg aan de beurt, 
en nu de zwanen in de grachten.  
“Ik vraag nu aan het gemeente- 
bestuur snelle maatregelen om 
broedende koppels op het nest te 
beschermen tegen vandalisme en 
om een halt toe te roepen aan 
zwanenroof door drifters uit de 
Haagse wateren.”  
 

Beschermlijst 
Ook op de Facebooksite van zwa-
nenbeschermster Hettie Bronk wor-
den bezoekers met de neus op de 
feiten gedrukt. Het is om er moede-
loos van te worden om te lezen hoe 
onverlaten hun lusten botvieren op 
deze dieren. Hettie: “Zwanen zijn  
de laatste jaren steeds meer het 
doelwit van allerlei mensen die 
deze dieren op verschillende ma-
nieren mishandelen. Het liefst zou 
ik willen zien dat de zwaan op een 
beschermlijst wordt gezet en dat er 
hogere  straffen komen voor de 
mishandeling van deze dieren en 
voor  de verstoring  van nesten!” 
 
Nieuwe boswachters 
Het lijkt erop dat de gemeente Den 
Haag meer aandacht aan dit pro-
bleem gaat besteden. Dit blijkt 
onder meer uit een gesprek met 
twee nieuwe boswachters Erwin 
Hemelop en Ruben van den Driest 
(jawel onze oude wijkagent - zie 
pagina 7). Zij behoren tot een team 
van twaalf boswachters die zich 
onder meer bezig houden met 
handhaving op het gebied van flora 
en fauna, educatie kapvergunnin-

gen, begrazingsbeheer en dak- en 
thuislozen. Ze zijn allen buitenge-
woon opsporingsambtenaren (BOA) 
en zijn bevoegd om procesverbaal 
op te maken.  
 
Plan van aanpak 
Zij vertelden dat Haagse groenbe-
heerders en boswachters met poli-
tie en handhavingsteam samen 
werken in de aanpak van de proble-
men met de knobbelzwanen in Den 
Haag. De boswachters controleren 
de nesten regelmatig om te zien 
hoe het is gesteld met de zwanen 
en hun jongen. Indien nodig kunnen 
zij optreden op basis van de Wet 
natuurbescherming. De knobbel-
zwaan heeft namelijk een be-
schermde status. Hun advies: laat 
de zwanen te allen tijde met rust  
en voer hen niet! De ouderzwanen 
worden hierdoor namelijk teveel 
afgeleid om hun jongen te bescher-
men tegen, bijvoorbeeld,  kraaien 
en meeuwen.  Wordt vervolgd. 
                                             Cees Willemse 
 
 
Onze nieuwe boswachters Ruben van den 
Driest (links) en Erwin Hemelop staan op de 
bres voor de Haagse knobbelzwanen.
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Groen Loosduinen/Houtwijk                                                                                                  Cees Willemse                                                 
 
Platformfunctie Wijkberaad Houtwijk 

Duurzaam wonen in Houtwijk 
 
Naar aanleiding van allerlei vragen over duurzaam wonen en toekomstgericht onderhoud en aanpassing 
van woningen start Wijkberaad Houtwijk een platform ‘Duurzaam wonen en leven in Houtwijk’. Om voor 
onze wijk de belangrijkste zaken, zoals de energietransitie, op een rij zetten. In dit artikel alvast een eerste 
verkenning. Op onze website wordt daarvan een speciaal dossier bijgehouden. 

  
Stand van zaken��
Op internet is een overstelpende 
hoeveelheid informatie over duur-
zaam wonen te vinden. De ge- 
meente Den Haag heeft haar best 
gedaan om op haar website alle 
relevante gegevens over de geplan-
de energietransitie gestructureerd  
op een rij te zetten. Zoals over de 
wijze waarop - samen met bewo-
ners en lokale ondernemers - actief 
invulling wordt gegeven aan het 
klimaatakkoord van Parijs. De ko-
mende tijd wil de gemeente con-
crete stappen zetten naar het doel 
van een klimaatneutrale stad in 
2030. Ook in deze grote uitdaging 
zien zij ‘win-win’ situaties. Zo wor-
den we minder afhankelijk van gas 
uit het buitenland. Door het energie-
zuinig maken van huizen kunnen 
huurders profiteren van een lagere 
energierekening. Veel Hagenaars, 
jonge werklozen, maar ook 50-
plussers kunnen straks invulling 
geven aan de nieuwe banen die 
worden gecreëerd door de energie-
transitie. En samen met het energie 
zuinig maken van onze huizen 

pakken we ook direct concrete pro-
men aan, zoals vocht en schimmel.  
 
Groene Energie Wijken��
Bij grootschalige renovaties is aard-
gasvrij het uitgangspunt. De ambitie 
is daarnaast om in deze periode 25 
duizend tot 30 duizend bestaande 

 
 In 2021 

Gemeentelijk 
Energietransitieplan 

per wijk/buurt  
 

woningen van duurzame energie  
te voorzien. De gemeente is aan  
de slag gegaan met tien Groene 
Energie Wijken: Mariahoeve, Den 
Haag Zuidwest, Binckhorst, Ko-
ningsplein en omgeving, Molen- 
wijk en Moerwijk-Oost, Vruchten-
buurt, Vogelwijk, Ypenburg, Noord-
polderbuurt en Statenkwartier/ 
Scheveningen. In deze gebieden 
staan bijna honderdduizend wonin-
gen en veel kantoren en bedrijfs-
panden. De ambitie is om deze 

gebouwen binnen tien jaar van 
duurzame stroom en warmte te 
voorzien, waarvan 25 tot 30 procent 
in deze periode.�De gemeentelijke 
prioriteit ligt hierbij op de woningen 
in slechte staat.  
 
Concrete plannen 
In 2021 heeft Den Haag voor elke 
wijk en elke buurt een concreet plan 
waarin staat hoe de overstap wordt 
gemaakt naar duurzame energie en 
warmte. De wijkenergieplannen, het 
nieuwe energiesysteem en de fin-
anciering komen samen in een 
routekaart. Er zullen ook prestatie-
afspraken met de Haagse woning-
bouwcorporaties worden gemaakt. 
Overigens, er is nog geen planning 
wanneer precies, en hoe, de wijken 
van het aardgas afgaan. En er is 
ook nog niet bekend welke soort 
energie daarvoor in de plaats komt. 
 
Meer informatie: 
www.denhaag.nl/duurzaamheid 
www.duurzaamdenhaag.nl 
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Informatiebronnen 
 

Advies van Hou van je Huis  
Bij 'Hou van je Huis' (www.hvjh.nl) kunt u advies krijgen over 
duurzame oplossingen in uw woning. Zowel in de winkels als 
via e-mail. U kunt kleine aanpassingen doorvoeren om uw 
woning te verduurzamen, of zelfs doorgaan tot een 'nul-op-
de-meter-woning'. Als u eenmaal offertes aanvraagt voor de 
verbouwing helpen de adviseurs bij het maken van een keu-
ze. In de winkels kunt u terecht voor ideeën om uw woning 
energiezuiniger te maken, voor vragen over duurzame subsi-
dies en technisch advies. Wilt u met meerdere bewoners een 
initiatief starten om van het gas af te gaan, of gezamenlijk  
te isoleren, of energie te besparen of te vergroenen? In de 
WoonWijzerWinkel staan voorbeelden voor alternatieve ener-
giewinning zoals energiepompen, zonneboilers en zonne- 

panelen. Ook is er informatie over aardgasvrij wonen. De adviseurs van Hou van je Huis en de WoonWijzer- 
Winkel kunnen u praktisch en technisch advies geven. Kijk voor meer informatie over de WoonWijzerWinkel op 
www.woonwijzerwinkel.nl.  

 

Allerlei bewonersinitiatieven 
De gemeente Den Haag wil een groene, aantrekke-
lijke stad met schone energie. Om dit te bereiken 
helpt de gemeente bewoners hun wijk duurzamer te 
maken. Dit doet de gemeente door projecten met 
kennis, subsidie of op andere manieren te steunen. 
Op de website van Duurzaam Den Haag is te lezen 
welke buurtinitiatieven er al zijn, ga daarvoor naar: 
www.duurzaamdenhaag.nl/projecten.  
In Houtwijk is bij ons bekend dat de bewonersver- 
eniging 't Kleine Hout actief bezig is met het thema 
Energietransitie. Een van de stappen die zij in dit 
verband hebben genomen is de gezamenlijke aan-
schaf van 429 panelen verdeeld over 46 woningen. 
Met als resultaat 100.000 kWh aan stroomopwek- 
king en 75.000 kg aan CO2 besparing - zie hun 
website www.kleinehout.nl. Uiteraard zijn wij benieuwd of er nog meer buurten zijn in Houtwijk waar ook dit soort 
initiatieven aan de gang zijn. Laat dat ons dan weten per e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 

Rol Wijkberaad Houtwijk 
Voorzitter Ramon Meesters: "Ik ben ervan op de hoogte  
dat er wijkbewoners zijn, die zich nu al hebben verenigd in 
straatcommissies voor het duurzamer maken van hun 
woningen. Echter, elke commissie stelt zichzelf dezelfde 
vragen, als 'Wat levert de grootste energiebesparing op en 
wat zal dat per woning gaan kosten?' Om een goed beeld te 
krijgen ontkomt men niet aan het opvragen van offertes. Zou 
het niet handig zijn om die offerte-aanvragen met elkaar te 
delen om de vraagstelling aan de leveranciers preciezer te 
maken? Immers, zo goed als de vraag wordt gesteld, zo goed 
is het te verwachten aanbod. Ook de volgorde van investerin-
gen is van belang, Kortom, het initiatief van het wijkberaad is 
om de lokale duurzaamheidcommissies te verbinden om van 
elkaar te leren." Overigens, in de praktijk blijkt dat er in tal  

van Haagse wijken al allerlei bewonersinitiatieven aan de gang zijn, die onder meer worden ondersteund door de 
medewerkers van Duurzaam Den Haag. In dit verband zal Wijkberaad Houtwijk ook nauw contact gaan onderhou-
den met deze stichting om gebruik te maken van hun expertise en om te voorkomen dat wij hier in de wijk het 'wiel 
opnieuw gaan uitvinden'. Op onze website zullen wij over de voortgang gaan rapporteren en op onze Algemene 
Najaarsledenvergadering (oktober 2019) zal Duurzaam Houtwijk een speciaal thema worden. 
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Winkelcentrum Houtwijk                                                                                               
 

Wijnhandel J.P. Alsem ‘Flagshipstore’ 
internationaal whiskymerk

Wijnhandel J.P. Alsem, in ons winkel-
centrum Houtwijk, is met ingang van dit jaar 
Flagshipstore* van het internationale merk 
Highland Park Malt Whisky. Deze eer is in 
Nederland slechts negen drankenspecialis-
ten gegund. Basis van dit vertrouwen: de 
vakkennis van de medewerkers en het 
uitgebreide assortiment. *Flagshipstore: 
winkels waar voor klanten de merkbeleving 
voorop staat. Voor de whiskyliefhebbers: 
naast de gewone tien en twaalf jaar oude 
malt heeft de Houtwijkse wijnhandel diverse 
speciale edities in huis, gemaakt op het 
eiland Orkney, gelegen boven Schotland. 
Elementen van de natuur komen in de 
verschillende uitvoeringen tot hun recht. Zo 
zijn er Wind, Fire, Ice, Light, Dark, Freya, 
Bear en Dragon genoemd. Het geheel eigen 

onderscheidend karakter van de malt wordt veroorzaakt door de speciale productiewijze die rust op vijf hoekste-
nen: het handmatig mouten van gerst, aromatische heideturf uit Hobbister Moor, een koele rijping, het uitsluitend 
gebruiken van ex-sherryvaten en vatharmonisatie voor het bottelen. “U bent van harte welkom om te komen 
proeven, wij hebben verschillende speciale aanbiedingen voor u”, aldus Martin Wolters, bedrijfsleider filiaal 
Houtwijk sinds november 1985 (zie foto). 

 
Verpleeghuis Houtwijk                                                                                
 

Verpleeghuis Houtwijk zoekt  
nieuwe leden voor cliëntenraad 
Verpleeghuis Houtwijk is een uitnodigend, 
vriendelijk en open huis met een prachtig 
onderhouden en ruime tuin. Er wordt zorg, 
begeleiding, behandeling en verpleging 
aan/van mensen die hier voor langere tijd 
wonen. Heeft u tijdelijk behoefte aan zorg 
en hulp, bijvoorbeeld, omdat u revalideert 
na een ziekenhuisopname? Ook dat is bij 
ons mogelijk. Het verpleeghuis beschikt 
over een complete, goed uitgeruste oefen-
ruimte voor revalidatie en fysiotherapie en 
een moderne tandheelkundige behandel-
kamer. Cliënten van verpleeghuis Houtwijk 
wonen op een somatische afdeling als zij 
door een lichamelijke aandoening niet 
meer thuis kunnen wonen. Mensen die 
geestelijk achteruit zijn gegaan door 
dementie of andere psycho-geriatrische 
problemen, wonen op afdelingen die speciaal voor hen zijn ingericht. Deze bieden hen een veilige, beschermde 
leefomgeving. Zie voor meer informatie: www.hwwzorg.nl/verpleeghuizen/houtwijk. Voor onze clienten bestaat er 
sinds 2005 een cliëntenraad. Hierin participeren clienten en mantelzorgers van ons verpleeghuis. Deze raad 
bestaat normaliter uit 9 leden, nu zijn er nog maar vijf.  Wij zoeken dus dringend nog een aantal leden. Heeft u 
interesse om lid te worden en bent u gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan onze Cliëntenraad dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris, Alfred van Beurden, secretaris Locale Cliëntenraad Verpleeghuis Houtwijk  
e-mail: hiri41hy@kpnmail.nl. 
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Markante wijkgenoten                                                                                                           Marjolein Minks 
 
Interview met Femke Beeloo-Planken en zoon Ando 

Het zit in de familie…
Femke en Ando zijn moeder en 
zoon. Femke is 40 jaar, zit iets 
meer dan twee jaar in Wijkbe-
raad Houtwijk en is daar sinds 
ongeveer een jaar secretaris. 

     Daarnaast zit zij in de ouder-
raad op de school van haar kinde-
ren, is zij actief als supporter van 
‘Schoon’ en helpt zij ook nog eens 
bij de kinderraad van Houtwijk om 
activiteiten te organiseren. Geloof 
het of niet, maar naast dit drukke 
programma runt Femke haar eigen 
kinderopvang en schrijft zij boeken.  

     Ze organiseert heel wat evene-
menten in Houtwijk, zoals de ope-
ning van het sportseizoen, boot-
tocht, Halloween, Kerstmarkt en 
Midsummerparty. Eigenlijk is het te 
veel om op te noemen en er in dit 
artikel in detail op in te gaan. Daar-
om verwijzen wij u naar de website 
van het wijkberaad, evenals naar 
het Houtwijkblad dat vier keer per 
jaar gratis bij u op de deurmat valt! 
Femkes start als vrijwilligster ligt bij 
de school en ze werd bij het wijk-
beraad gehaald door wijkgenoot 
Cees Willemse (redactie Houtwijk-
blad/ Houtwijksite), die haar werk 
op Facebook voor een andere 
Houtwijkse club met interesse had 
gevolgd en haar uitnodigde om voor 
het wijkblad te komen werken ‘om-
dat ze zo leuk schreef’. 

     Over naar Ando die, geïnspi-
reerd door zijn moeder, al op zijn 
tiende actief is als vrijwilliger bij de 
kinderraad van Houtwijk en bij de 
redactie van de kinderrechtenkrant. 
Hij heeft daarvoor op 26 april 2019 
uit handen van de burgemeester 
een jeugdlintje en de bijbehorende 
oorkonde ontvangen. Bij de 
kinderraad werd Ando gevraagd 
door voorzitter Shailesh Ramnath. 
Deze raad geeft advies over zaken 
die kinderen aangaan in Houtwijk, 
zoals rookvrije speeltuinen. 

     Wat vinden Femke en Ando zo 
leuk aan vrijwilligerswerk? Femke 
geniet van het evenementen orga-
niseren voor jong en oud. Ze heeft 
eind april, samen met Ando en de 
kinderraad, een escaperoom ge-
bouwd in Bokkefort. “Dan zie je die 
kinderen van zes tot dertien jaar 
bezig zijn, dat is zó geweldig om te 
zien, weet je, dat ze samen aan het 
puzzelen zijn en samenwerken, ja 
dat vind ik gewoon leuk!” Het en-
thousiasme spat van Femke af 
terwijl zij praat; het plezier van 
anderen maakt haar gelukkig. “Én 
dat het mensen verbindt, dat het ze 
uit huis haalt, dat ze iets gezamen-
lijks hebben!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ando vindt het heel leuk dat  
hij mensen helpt met zijn werk. 
En laten we eerlijk zijn, in de fa-
milie van Femke en Ando kunnen 
we eigenlijk wel spreken van een 
‘familieziekte’, want naast hen ste-
ken ook zijn oma, tante en neefje 
de vrijwillige handen regelmatig  
uit de mouwen.  

 
___________________________�
Mail tips voor deze rubriek naar:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
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Koffiehuis Bram (35)                                                                                                                                           Dries Weber 
  
Bram schuifelde over zijn terras en zette 
tafels en stoelen in een mooi gelid. Als de 
zon scheen was het een ceremonieel dat 
zich dagelijks meerdere malen herhaalde.  
 
     Bram overzag zijn slagveld en knikte te-
vreden. Zijn blik bleef even hangen aan het 
front van zijn zaak. In een gigantische uit-
monstering stond daar zijn naam ‘BRAM’ in 
een uitdagende kleur rood. Maar in de loop 
der jaren maakte de omvang meer indruk 
dan de kleur. Het Hollandse klimaat had ook 
een rol gespeeld in de houdbaarheid van de 
uitverkoren tint. In de huiselijke kring was de 
naamgeving van de zaak al onderwerp van 
gesprek geweest. Het model van de letters 
stond niet ter discussie en met de kleur 
kwam men ook wel tot een compromis, maar 
de naam had nog niet tot gelijkgestemde 
geesten in de huiselijke kring geleid.  
     Bram vond het tijd voor iets nieuws, om-
dat hij in zijn naam weinig klantenbinding kon 
vinden. De vrouwelijke tak was het daar he-
lemaal niet mee eens. De tent was niet ge-
noemd naar de heer des huizes, maar naar 
diens vader die door beide vrouwen zeer 
werd gewaardeerd en die, ondanks zijn ne- 
gentig jaren, nog regelmatig dagelijks z’n 
bakkie kwam halen. Zwart met twee schep-
pen suiker. Zo’n man hield je in ere. 
     Een beetje hoofdschuddend liep Bram 
terug naar de zaak en bleef nog even staan 
bij de ingang. “Weet je al wat je gaat doen?”, 
hoorde hij in zijn oor. Gerrit wees naar de 
letters boven de deur. “Voorlopig blijft het 
zo.” Gerrit gaf hem een zetje in zijn rug: ”Een 
beetje verf kan er toch wel af. De jongens 
beginnen zich te schamen. Ze willen toch 
wel een beetje meer niveau van de zaak 
waar ze hun dagelijkse koffie-infuus komen 
halen.” Bram haalde zijn schouders op en 

ging naar binnen. Hij liet de deur open voor 
Gerrit die nog even bleef staan maar snel 
zijn plekje in de zaak opzocht. 
     Het incidentje vond weinig respons bij de 
koffieklanten, alleen Jan was nieuwsgierig en 
wilde weten wat er op het terras aan de hand 
was. Hij kreeg echter geen antwoord en 
vond het niet belangrijk genoeg om er verd- 
er op in te gaan. Niet in het minst omdat het 
onderwerp ‘voetbal’ de tongen al danig in be-
weging had gebracht. Gesprekstof was er 
voldoende in de driehoek Den Haag, Rotter-
dam en Amsterdam. De discussies begon- 

 
Beroering door 

spontane samenzwering 
stamgasten 

 
nen er op in te gaan. Niet in het minst omdat 
het onderwerp ‘voetbal’ de tongen al danig in 
be-weging had gebracht. Gesprekstof was er 
voldoende in de driehoek Den Haag, Rotter-
dam en Amsterdam. De discussies begon-
nen qua inhoud, niveau en volume echter 
naar een climax te groeien die het incasse-
ringsvermogen van een eenvoudige koffie-
tent te boven dreigden te gaan.  
     Dit was voor Bram het moment om in te 
grijpen. Hij deed twee stappen terug achter 
de bar en rukte aan een bel die een record 
aan decibellen door de zaak stuurde. Er viel 
een weldadige stilte die verbroken werd door 
de stem van Bram: “Jongens, hierna wordt er 
niet meer geouwehoerd over voetbal en wie 
het daar niet mee eens is, kan afrekenen en 
morgen terugkomen.” Er klonk wat geschui-
fel en geleidelijk kwamen andere gesprekken 
op gang die minder emoties opriepen. 

     Plots viel het Bram op dat er in de hoek 
wat koppen bij elkaar geschoven waren en 
met gedempte stemmen plannen gesmeed 
werden die slechts de aandacht van een 
paar jongens kregen maar ook welbewust 
beperkt werden gehouden. Zo spontaan als 
deze samenzwering tot leven was verwekt, 
zo onopvallend loste die weer op en slechts 
een heel opmerkzame klant mocht het zijn 
opgevallen. 
     De volgende dag was er een vroeg zon-
netje en enige beroering bij het koffiehuis. 
Voor de ingang was er een opvallende open 
plek die opgevuld werd door drie ladders, 
potten, kwasten en gereedschap met een 
duidelijk doel. Aan dat doel werd gestalte 
gegeven door vier mannen die hun activiteit 
concentreerden op vier letters die geleidelijk 
getransformeerd werden van door de natuur  
aangevreten producten tot bloedrode letters 
op een zilverkleurige achtergrond. De vrouw 
van Bram stond op de stoeprand en knikte 
goedkeurend. In haar belevenis was de sa-
menzwering geslaagd. De jongens begon-
nen de ladders en het gereedschap op te 
bergen tot op eens van diezelfde stoeprand 
een schelle kreet klonk:” Wat is dat nou?” 
     Het was Bram die even stil bleef staan en 
toen naar de deur rende. Met zijn handen in 
de lucht herhaalde hij: “Wat is dag nou?”, 
maar liep gelijk in de armen van zijn vrouw 
die hem op afstand hield: ”Bram, dit is een 
kadootje van de jongens.” Ze zette hem neer 
op een terrasstoel: “En hoe vind je dit nou?” 
Bram had duidelijk tijd nodig om die nieuwe 
uitmonstering te verwerken, maar daarna 
reageerde hij heel spontaan: “Jongens, de-
ze aanwinst gaan we dopen en vieren.” Zijn 
vrouw was dicht bij haar man gekropen:” 
En ik trakteer op gebak.” 
. 

 
 
Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel     
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Wijktuin Houtwijk                                                                                                Riet van der Laan, secretaris  
 

Feestelijke viering 35-jarig bestaan 
Eind mei vierde onze vereniging haar 35-jarig bestaan onder 
grote belangstelling van leden, vertegenwoordigers van het 
stadsdeel Loosduinen en buurtbewoners. Vóór dit feest werd 
er nog hard gewerkt. Vorig jaar hadden we (witte) banken 
gekregen van de gemeente: twee staan er op het terras en 
twee bij de hobbytuintjes. De banken (en onderstellen) 
hebben een complete metamorfose ondergaan. Ze zijn 
helemaal blank geschuurd, in de grondverf gezet en bruin 
gelakt (zie foto; het tafelblad moet nog worden geschilderd). 
De banken op het hobbytuinencomplex komen dit jaar  ook 
nog aan de beurt. Het toegangshek naar de hobbytuintjes is 
ook vernieuwd en netjes geverfd, evenals het toegangshek en 
naamplaat naar de wijktuin (zie foto). In de tweede week van 
mei werden de struikjes geleverd voor vervanging van de (al 
in 2018 uitgehaalde, verrotte struikjes) in de heg langs het 
fiets- en toegangspad. Zo ziet ook het hobbytuinencomplex er 
weer netjes uit.  Een grote klus wordt ook nog het verven van 
het onderkomen. Hulp hierbij kunnen we altijd wel gebruiken.

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                            Andreas Dijk 
 

Burgemeester opent nieuw theehuis 
Zaterdag 30 maart 2019 was een bijzondere dag. Burge-
meester Pauline Krikke opende ons nieuwe theehuis. Het  
was een feestelijke en zonnige dag. De volgende dag heb- 
ben veel buurtbewoners het nieuwe onderkomen bewonderd. 
Het theehuis mag zich al verheugen in een vaste klanten-
kring. Kom ook eens een lekkere cappuccino drinken of een 
vers gemaakt broodje gezond eten. Het theehuis is woens-
dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.30 uur 
open.Er zijn weer lammetjes te bewonderen op onze boer-
derij. De lammetjes worden geleaset van een schaapherder 
uit het Westland. Door de komst van het nieuwe theehuis en 
de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij hard op zoek naar 
vrijwilligers. We zoeken gastvrouwen/gastheren voor het 
theehuis en vrijwilligers die de verzorging voor dieren op zich 
willen nemen. Ook voor het bestuur zoeken we versterking. 
Heeft u interesse, meldt u zich dan per e-mail aan via 
info@nijkamphoeve.nl

 
Zorgcentrum Houthaghe  
 

Voor elk wat wils...                                                                                                                          
Een blik op de website van Florence laat zien dat er regel-
matig allerlei activiteiten in Zorgcentrum Houthaghe plaats-
vinden. Zo wordt er elke laatste maandag van de maand voor 
liefhebbers een gezellige bakmiddag georganiseerd, wordt er 
elke 2e donderdag van de maand enthousiast gebingood 
voor leuke prijzen, wordt er elke 4de donderdag van de 
maand aan bloemschikken gedaan, verzorgt Rob Sprink-
huizen elke donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur een 
muziekochtend (meezingen, dansen, muziek maken, of 
alleen maar luisteren). Ook lekker eten behoort tot de 
mogelijkheden: elke maand vindt er in restaurant 't Trefpunt 
een themadiner plaats. Al deze activiteiten zijn niet alleen voor 
de bewoners, maar ook voor wijkgenoten. Kijk voor meer 
informatie en voorwaarden op www.florence.nl > houthaghe of 
bel 070-4131000. 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                              Femke Beeloo-Planken 
 

Kinderraad bij Commissie Loosduinen.  
De kinderraad van Houtwijk is goed bezig! Elders in dit blad is te 
lezen dat Ando Planken het Haags Jeugdlintje kreeg voor zijn in-
spanningen voor de kinderraad. Deze raad helpt het wijkberaad bij 
diverse evenementen, zoals de opening van het sportseizoen en 
de buitenspeeldag die geheel door deze enthousiaste kinderen 
worden georganiseerd. Maar ook staat er sinds kort - dankzij hun 
inzet - eindelijk een Dunea-waterpomp in wijkpark Bokkefort. Na 
de eerdere successen, zoals het rookvrij maken van de speeltuin 
en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen voor de kleinste buurt-
bewoners, vond de Commissie Loosduinen het echt wel tijd deze 
groep bijzondere jongeren uit te nodigen. Tijdens deze meeting, 
waarvoor de kinderen best een beetje zenuwachtig waren, werd 
hen onder meer gevraagd waarom zij dit allemaal doen, waarop 
antwoorden werden gegeven als ‘Iets doen voor een ander’, ‘Een 
ander helpen’ en ‘De wijk beter maken’. Zit jij in groep 6, 7 of 8 en 
woon je in Houtwijk en lijkt de kinderraad jou leuk? Meld je dan 
aan bij Shailesh Ramnath (wijkgebouw Bokkefort).   

 

Speeltuin 't Kleine Hout feestelijk geopend 
Dankzij het initiatief van wijkgenoot Richard en zijn doch- 
ter Veerle, die samen een handtekeningenactie waren ge-
start, is de speeltuin in wijkpark ’t Kleine Hout omgevormd 
tot een speelplek die afgestemd is met de buurt. Richard 
vertelde al tijdens onze voorjaarsledenvergadering dat hij 
zich er wel in heeft moeten vastbijten en dat er best een 
hele tijd overheen is gegaan voordat er concrete plannen 
werden gemaakt. Maar het resultaat mag er absoluut zijn! 
De speelplek is nu vooral interessant voor meerdere leef-
tijdsgroepen. Hierdoor is deze speelplek, een nog belang-
rijkere ontmoetingsplek in het wijkpark geworden. Wethou-
der Rachid Guernaoui verrichtte samen met Veerle de bij-
zonder feestelijke opening, die vergezeld ging met ijsjes, 
poffertjes, allerlei drankjes en de nodige gezelligheid.  
 

 

De zeven in Houtwijk (11) 
Kaj zakte in elkaar, hij voelde zich helemaal slap worden. Mordival schaterde 
vals!“ Je mag dan de versterker hebben losgekoppeld, dus je vrienden zijn veilig. 
Maar jou heb ik vast te pakken! Nog zes te gaan!” De agenten keken verbaasd 
naar het apparaat en een van hen schakelde de MEGA-MACHT-MACHINE 
(MMM) uit. “Gaat het knul? Je ziet zo bleek!” De agent hielp Kaj overeind. Hij 
zocht zijn vrienden die veilig tussen alle andere kinderen met Katalina stonden te 
wachten. Kaylee had haar hand voor haar mond, Jaiden keek zeer geschokt en 
Floortje stond te huilen. Kaj liep naar hen toe en zei verdrietig: “Dit was het dan 
voor mij… ik ben het kwijt… hij heeft me…. jullie allemaal okee?” Yuna knikte:’ Ik 
kan nog gewoon onzichtbaar worden” Jaiden spitste zijn oren: Ik hoor alle dieren 
ook nog steeds kletsen. Ook Ando, Floortje, Roos en Kaylee bleken hun krachten 

nog te hebben. Kaj ging op het bankje voor de boerderij zitten. Otje sprong op zijn schoot en begon zacht te spin-
nen. Kaj aaide de rode poes en keek naar de politiewagens die verderop stil stonden. Twee agenten liepen met de 
MMM en zetten de machine voorzichtig in de achterbank. “Dat is het!”, riep hij uit. Otje sprong geschrokken van zijn 
schoot en liep beledigd weg. ”Als we de MMM te pakken krijgen, kan ik mijn kracht terugkrijgen!” “Hoe dan?”, vroeg 
Yuna terwijl ze de politiewagen met MMM zag wegrijden. “Laten we dat morgen bedenken. Ik zie mensen van het 
nieuws komen met camera’s. We moeten niet op tv komen, straks komen ze achter ons geheim”, zei Kaylee, terwijl 
ze Jaiden aan zijn hand meetrok. De volgende ochtend zag Ando de krant in de brievenbus steken: ‘Kinderen van 
Houtwijk vangen megaboef’. 

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

          Meewerken aan welzijn  
              in Loosduinen/Houtwijk 

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

 
Vrijwilligers telefooncirkel  
Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
bereid zijn een dagdeel per week vrij te maken voor de telefooncirkels 
Loosduinen. Vanuit Wijkcentrum de Henneberg start de telefooncirkel 
iedere dag om 9 uur. Als één van de betreffende ouderen de telefoon niet 
opneemt, wordt er direct actie ondernomen. De cirkels draaien 365 dagen 
in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Informatie: 070-2052590. 

 
Vrijwilligers informatief 
huisbezoek  
Ouderenwerk Loosduinen is op zoek 
naar vrijwilligers die een eenmalig 
huisbezoek willen afleggen bij 75-plus- 
sers en ouderen die een kroonjaar be-
reiken. Wij streven er naar door deze 
bezoeken meer inzicht te krijgen in de 
wensen en behoeften van 75-plussers. 
Daarnaast informeert u als vrijwilliger de 
wijkbewoners over voorzieningen in de 
wijk. Wij vragen van vrijwilligers dat zij 
met een vragenlijst kunnen werken, een 
luisterend oor hebben en kunnen signa-
leren. Informatie: telefonisch 
070- 2052590 of per e-mail naar: 
h.taalat@voorwelzijn.nl 
 

 
 
Agenda 2019* 
 
12.06.2019 Zomeruitgave Houtwijkblad 
12.06.2019 Buitenspeeldag  
15.06.2019 Midsummerparty 
17.07.2019 Rondvaart 
25.09.2019 Herfstuitgave Houtwijkblad 
16.10.2019 Najaarsledenvergadering 
26.10.2019 Halloween  
18.12.2019 Winteruitgave Houtwijkblad 
 
Meer informatie 
*Situatie per 15.06.2019. Kijk steeds voor de actuele stand van zaken op 
onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl > Agenda. Daar is ook informa-
tie te vinden over de bestuursvergaderingen Wijkberaad Houtwijk en 
Commissie Loosduinen. 
 

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 

 
Houtwijkblad 3/2019 
Inleveren kopij: 30.08.2019 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
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  
 

 
 




