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Van de voorzitter 

                                                                                                  
Beste wijkgenoten,  
 
     De vakantie is inmiddels achter de rug, en dat 
merk ik aan de toename van activiteiten die ons 
allen aangaan. Hierover straks meer… Maar aller-
eerst wil ik u, medewijkbewoners, deelgenoot ma-

ken van mijn besluit, dat ik mijn rol als voorzitter van Wijkberaad 
Houtwijk tijdens de voorjaarsledenvergadering van 2020 neer zal 
leggen. Ik ben niet meer herkiesbaar. Het is dan ook precies tien 
jaar dat ik uw voorzitter ben geweest en ik wil graag het estafette-
stokje doorgeven aan een nieuwe voorzitter. 
 
     In deze uitgave vindt u een beknopt overzicht van wat tien jaar 
wijkberaad ons heeft gebracht en wat we voor de toekomst mogen 
verwachten. Houtwijkbewoners die zich in willen zetten voor hun 
wijk roep ik op om contact met ons op te nemen. Het kan zijn, dat 
u op een wat minder directe manier wil weten of het wijkberaad 
iets voor u is? Kom dan langs bij de najaarsledenvergadering op 
woensdag 16 oktober 2019 voor een praatje achteraf met een 
hapje en drankje. 
 
     Het komende halfjaar staat in het teken van het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud in de wijk. De gemeente heeft hiervoor 
2,5 miljoen euro gereserveerd. Dat is bij lange na niet voldoende 
om onze wijk op het niveau te brengen dat de gemeente zichzelf 
als doel heeft gesteld en dat wij als wijkbewoners voor ogen 
hadden toen we ons de afgelopen vier jaren inspanden om het 
achterstallig onderhoud bij de gemeente op de kaart te zetten. We 
kunnen stellen dat onze boodschap duidelijk is aangekomen bij de 
gemeente (alle coalitiepartijen hadden het opknappen van onze 
wijk in hun verkiezingsprogramma opgenomen), maar dat blijkbaar 
andere gemeentelijke problemen hogere prioriteit krijgen. Dat is 
dus bijzonder jammer… 
 
     Ondanks dat, gaat Wijkberaad Houtwijk het komende halfjaar 
constructief meewerken met de gemeente Den Haag, om het 
genoemde bedrag zo goed mogelijk in te zetten waarvoor het 
bedoeld is, namelijk het wegwerken van het ergste achterstallig 
onderhoud. U, als Houtwijkbewoner, zal binnen afzienbare tijd ook 
door de gemeente om uw participatie worden gevraagd, want het 
is natuurlijk wel belangrijk dat er consensus komt over een opti-
male besteding van de gelden. 
 
     Ik hoop u te mogen begroeten tijdens de najaarsledenverga- 
dering op woensdag 16 oktober 2019. Voor de agenda verwijs ik  
u naar de uitnodiging op de achterpagina van dit Houtwijkblad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters, 
 
 
 
 
 

Bestuursnieuws 
 

 
Zie pagina 4 en 5 

 

 
Zie pagina 7 

Zie pagina’s 10 en 11 

Zie achterpagina 
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Bestuursinformatie 
 
In gesprek met Ramon Meesters 

Wijkberaad Houtwijk zoekt nieuwe voorzitter
Ramon Meesters, voorzitter van 
Wijkberaad Houtwijk, draagt in 
het voorjaar van 2020 het esta-
fettestokje over. Hij is dan pre-
cies tien jaar voorzitter geweest. 
Een mooie gelegenheid voor een 
terug- en vooruitblik.  
 
Waarom stop je in 2020? 
     Mijn kinderen zijn nu op een 
leeftijd gekomen, dat zij hobby’s 
hebben die zich ver van huis af-
spelen. Beiden zijn fanatieke spor-
ters en spelen hun waterpolo -en 
honkbalwedstrijden in heel Zuid-
Holland en vaak zelfs daarbuiten. 
Dat betekent voor mij veel auto-
rijden, dus minder eigen vrije tijd. 
Ook mijn bedrijf gaat goed, waar-
door er meer tijd in gaat zitten om  
al mijn klanten een goede dienst-
verlening te kunnen bieden. 
     Ik zou het fijn vinden als iemand 
anders hét gezicht van Wijkberaad 
Houtwijk gaat worden. Een nieuw 
iemand betekent vaak ook nieuwe 
energie en nieuw elan. Verandering 
is goed. Ik ga trouwens niet hele-
maal weg uit het wijkberaad, maar 
blijf ‘gewoon’ lid. Onlangs heb ik na-
melijk de rol van secretaris bij de 

Commissie Loosduinen op mij ge-
nomen. Daarvoor is het vereist, dat 
je door een wijkberaad wordt af-
gevaardigd, in mijn geval Wijkbe-
raad Houtwijk dus. Het voordeel 
van deze verandering voor Houtwijk 
is, dat de informatiestromen tussen 
gemeente en bewoners nog effec-
tiever zullen worden.  
 
Wat trof je aan in 2010? 
     Toen Pjer Wijsman (de vorige 
voorzitter) aangaf dat hij voorzitter  

 
 

Ramon Meesters: 

Een mooie toekomst 
voor Houtwijk, daar 

staan wij voor… 

 
kon worden bij De Commissie Loos-
duinen, werd ik zijn opvolger. De 
wijk had in de voorgaande jaren 
veel overlast gehad van hangjon-
geren. De gemeente heeft toen al 
zwaar ingezet op jongerenwerk, 
met een sterk team dat opereerde 
vanuit wijkcentrum Bokkefort. De 
overlast is sindsdien sterk afgeno-

men. Wij konden ons toen gaan 
focussen op verbetering van de 
sociale cohesie, een mooi woord 
voor het goed omgaan met je bu-
ren, en op achterstallig onderhoud. 
 
Hoogte- en dieptepunten? 
     Op privégebied was het diepte-
punt het overlijden van mijn ouders 
door een tragisch ongeluk tijdens 
hun vakantie in Turkije. Ik heb toen 
veel steun ondervonden van de le-
den van het wijkberaad en de Com-
missie Loosduinen.  
    Een hoogtepunt voor het wijkbe-
raad en de wijk vond ik de uitreiking 
van de Houtwijkse Zilveren Wichel-
roedes aan vrijwilligers, die zich 
hebben ingezet voor het welzijn van 
onze wijk. Een andere hoogtepunt 
was het project 'Welkom in de wijk, 
Samen doen maakt het verschil!', 
een project van Wijkberaad Hout-
wijk om eenzaamheid te voorko-
men. En tot slot onze inspanning 
om het achterstallige onderhoud 
van Houtwijk op de agenda van  
 
Zo maar een greep uit de talloze ‘highlights’  

in de tien jaar dat Ramon Meesters met veel 
verve de voorzittershamer hanteerde. 
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het college van Burgemeester en 
Wethouders te krijgen verdient een 
dikke voldoende, een waar hoogte-
punt voor het hele bestuur. Slechts 
vier Haagse wijken is het gelukt om 
extra geld toebedeeld te krijgen 
voor noodzakelijk herstel. Overige 
mooie momenten: excursie naar 
Kamp Amersfoort (tentoonstelling 
Loosduinse verzetshelden), de jaar-
lijkse rondvaart door het Westland 
en de traditionele midsummerparty.  
 
Welke erfenis laat je achter?  
Waar ik me persoonlijk voor heb 
ingespannen is het aangaan van 
goede relaties met ambtenaren op 
het stadsdeelkantoor, met raads-
leden en wethouders. Vandaar ook 
het idee van het organiseren van 
een verkiezingsdebat met kandi-
daat-raadsleden. Daardoor konden 
we korte lijntjes met het stadsbe-
stuur aangaan en werden we min-
der vaak geconfronteerd met vol-
dongen feiten. Het wijkberaad  
wordt door deze investering in rela-
ties beter geïnformeerd en er meer 
bij betrokken. Dat is mijn erfenis. 
 

Wat zijn jouw verwachtingen? 
Over tien jaar leven we in een nog 
vollere stad. De opvang van al die 
mensen kan alleen worden gereali-
seerd met meer flatgebouwen. Be-
wonersorganisaties, zoals ons wijk-
beraad, zullen moeten blijven strij-
en voor het behoud van het woon-
genot van de huidige bewoners. 
 

Een speciaal hoogtepunt was de start van 

een reddingsactie voor Houtwijk in 2017. 

 
De woningen in onze wijk zullen 
verduurzaamd moeten worden. 
Wijkberaad Houtwijk zal zeker  
een spilfunctie vervullen tussen  
de landelijke/gemeentelijke politiek, 
de afgesproken doelstellingen én 
de Houtwijkbewoners. Op het ge-
bied van cohesie verwacht ik dat  
polarisatie door extreme vormen 
van individualisme zal afnemen.  
 
Prioriteiten nieuwe voorzitter? 
Ik ben niet in de positie om voor 
een nieuwe voorzitter te gaan be-
palen waar hij zich op moet focus-
sen. Het huidige team is sterk ge-
noeg om de nieuwe voorzitter te 
helpen met suggesties, dus dat 
komt allemaal vast wel goed. Ik 
hoop dat er zich één of meerdere 
kandidaten voor deze mooie rol zul-
len melden. Mij heeft het in ieder 
geval veel goeds gebracht 
 
 
. 

Tussenstand TOP 10 Houtwijk-prioriteiten 
 
Wijkprogramma Loosduinen/Houtwijk 
Wordt volgend jaar vernieuwd. Meer inzet op eenzaam-
heid en verbinding, alsmede op burgerparticipatie. 
Parkeerproblematiek 
Nader onderzoek Architectenbuurt betaald parkeren/ 
vergunning parkeren, invoering sterk vertraagd  
Onderhoud openbare ruimte 
Binnenkort overleg met projectleider. Bij uitwerken plannen 

krijgen alle Houtwijkers de mogelijkheid tot participatie.  

Inbraakpreventie 
Gemeente: jaarlijks acties stimulering inbraakpreventie  
- het inbrekersgilde blijft nog steeds actief in regio.
Buurtpreventie 
Nog steeds vraag naar nieuwe leden. Zie ook het artikel 
op pagina 7 van dit Houtwijkblad. 
Aanpak ergernissen 
Meld uw ergernissen altijd bij de gemeente via nummer 
14070 of via www.denhaag.nl/meldingen (zie pagina 9). 
Groenvoorziening 
Langzamerhand wordt er begonnen met het opknappen 
van wijkparken. Zal niet binnen paar jaar klaar zijn.
Winkelcentrum Houtwijk 
Gemeente werkt aan vriendelijker uitstraling winkel-
centrum en geeft winkeliersvereniging ondersteuning 
Renovatieprojecten 
Achter de schermen krijgen plannen voor Azivo-gebouw 
en Connexion-terrein langzaam vorm - wordt vervolgd.  
Houtwijk Jong en Oud 
Kinderraad toe aan nieuwe leden. Zit je in bovenbouw 
bassisschool? Geef je dan op via wijkberaad (pag.19)
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Jongeren Bokkefort.                                                                                                             Mounir El Omari                               
 

Lachgas niet om te lachen… 
Ook Houtwijk ontkomt niet aan de rage. Door bijna de  
hele wijk worden lachgaspatronen gevonden. Het is voor- 
al onder jeugd en jongeren populair, niet alleen op feest- 
jes maar ook in het dagelijks gebruik. Velen zien het als  
een onschuldige partydrug maar over de schadelijkheid  
van lachgas wordt steeds meer bekend. Veelvuldig ge- 
bruik leidt niet alleen tot een vitamine B12 tekort maar kan  
ook neurologische schade veroorzaken. Het Houtwijkse 
jeugdwerk is zich van de problematiek bewust en rekent  
het tot zijn taak om in deze op preventief terrein actief te  
worden. Tijdens de zomervakantie is contact gezocht met  
Brijder (organisatie gespecialiseerd in verslavingszorg.  
Bezien is hoe vanuit het wijkcentrum Bokkefort voorlich- 
ting kan worden gegeven aan de zéér gevarieerde doel- 
groep jeugd en jongeren. We hebben het daarbij over de 
incidentele partygebruiker tot de hardcore dagelijkse con- 

sument, maar ook degene die (nog) niet gebruikt behoort  

tot de doelgroep. We gaan aan de slag! 

 
WhatsApp Buurtpreventie                                                                   Wijkagenten 

 

Kort politieverslag 
Loosduinen/Houtwijk (situatie september 2019). Aantal 
woninginbraken in Loosduinen in augustus: 11. Opvallend 
was dat het lage aantal inbraken in Houtwijk en Kraaijen-
stein. Een diefstal (spelcomputer) in wijkcentrum Bokkefort.  
Auto-inbraken: 10  aangiftes, iets lager dan maand er-
voor, opvallende daling in Kraaijenstein. In Houtwijk en 
Zichtenburg  werd een aantal auto’s opengemaakt zonder 
zichtbare braakschade (diefstal  autopapieren en sleutels). 
Fiets-/bromfietsdiefstal: 10 gevallen (vergelijkbaar met 
maand ervoor). Noodzaak om fietsen altijd met een stevig 
tweede slot vast te zetten aan een nietje of hek. Fietsen 
verdwijnen vaak bij de grote winkelcentra of het strand. Het 
aantal gestolen bromfietsen is in de afgelopen maand iets 

gestegen (veel diefstallen in Houtwijk).	 	

 
De Kunstroute in Loosduinen/Houtwijk                                                                        Corry den Hollander       
 

Kijkje in Houtwijkse ‘Kunstschatkamer’ 
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Wijkpreventie                                                                                               Andreas Dijk 

 

Gezocht: vrijwilligers met hart voor de wijk 

Werken aan een veilig Houtwijk… 

 
Wij zijn continu op zoek naar vrijwilligers die ons team 
willen versterken. Om samen te werken aan een veilige wijk, 
zoals de wijkgenoten die hieronder over hun beweegrede-
nen vertellen. Bent u 2-3 uurtjes per week of om de week be-
schikbaar en staat veiligheid en leefbaarheid ook bij u hoog 
in het vaandel en bent u mondig genoeg om mensen aan te 
spreken of te adviseren, neem dan per e-mail contact met 
ons op via info@wijkpreventiehoutwijk.nl  
 

Andreas Dijk (lid sinds 2017))) 
Als je een bijdrage aan je leefomgeving kunt leveren, moet je dat doen. Toen ik wat meer (vrije) tijd 
kreeg, was het moment daar om wekelijks een avond mee te doen met de ‘ogen en oren’ in de veilig-
heidsketen. Met de wijkagenten had ik al vaak contact en dat is natuurlijk toegenomen. Inmiddels ben ik 
niet alleen coördinator van mijn vaste avond, maar ook een van de twee teamcoördinatoren. Naast het 
draaien van de preventie-uren houd ik mij bezig met externe contacten. Zo mocht ik burgemeester 
Krikke maar ook raadsleden/ fractievertegenwoordigers laten zien waar wij mee bezig zijn. Zien wij op 
onze rondes zaken die de veiligheid of de leefbaarheid (kunnen) aantasten, dan melden wij dat bij de 
politie of de gemeente. Bijzonder is altijd oudejaarsdag. Dan zijn wij overdag op pad om te letten op 
mogelijk gevaarlijke situaties. Zoals uitpuilende ORAC’s, waar een brandje snel is gesticht. Maar ook 
maken we mensen blij met vuurwerkbrillen. 
 

 
 

Conny Hoenderkamp (lid sinds 2011))) 
Ik coördineer de woensdagavondploeg. Als we door de wijk lopen/fietsen zijn we een aanspreekpunt 
voor onze wijkgenoten waar het veiligheid en leefbaarheid betreft. Twee belangrijke zaken en daarom 
doen ik het preventiewerk ook met plezier. Het is gewoon leuk om zo in de wijk actief te zijn, met een 
mooie samenwerking met de politie en de handhavers. Regelmatige briefings van onze wijkagenten en 
andere contacten met de politie geven ons extra informatie over mogelijke aandachtsgebieden. Een paar 
jaar geleden zag ik een aanrijding met flink wat schade. De jongelui stonden in shock bij elkaar. Ik heb 
toen snel de hulpdiensten ingeschakeld en de jongens kregen de hulp die zij nodig hadden. Daarvoor 
werd ik ook door de jongens bedankt. Daar doe je het toch voor. Veel mensen blijken een hart voor de 
wijk te hebben. En als we allemaal meewerken wordt het nog een stuk veiliger en leefbaarder. Als 
buurtpreventer kun je een steentje bijdragen. 
 

 
 

Ronald Albers (lid sinds 2015) 
Maandag is mijn vaste avond, maar ik val ook nog wel eens in op andere avonden. Ik ben aan dit 
vrijwilligerswerk begonnen om een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk te leveren. Sinds een aantal 
maanden beheer ik ook onze Facebookpagina. Wat het werk erg leuk maakt is dat je mensen ontmoet 
die je normaal gesproken niet gauw spreekt, zoals de burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden 
en zelfs een Tweede Kamerlid. Ik blijf actief omdat het nuttig is. Een bijzondere gebeurtenis voor mij was 
dat de politie op onze aanwijzingen iemand die voor de politie op de vlucht was, kon aanhouden. Meer 
blauw op straat zou trouwens wel fijn zijn. De politie en de gemeentelijke handhavers doen wat ze kun-
nen maar ze hebben gewoon te weinig collega’s. Een andere hartenwens is: meer preventers zodat we 
nog vaker en meer met grotere ploegen de straat op kunnen. 
 
 

 
 

Willem Fray (lid sinds 2017) 
Door mijn werk kan ik niet elke week op pad, dus doe ik om de week een avond. Voordat ik lid werd van 
het team had ik al een WhatsApp-groep had opgezet voor ‘eigen hoefijzer’ en toen er werd gewezen op 
de buurtpreventie vond ik dat een mooie aanvulling. Ik ben ook met andere ogen naar de wijk gaan 
kijken. Meestal fietsen we door de wijk, maar als het wat bezetting enigszins kan, is er op ‘mijn avond’ 
naast een fietsploeg ook een loopteam. Het leuke van preventer zijn is dat je iets doet voor de wijk en 
tegelijk voor jezelf doordat je buiten beweegt. Ik ga er dan ook nog wel een tijdje mee door. Hebt u een 
paar uurtjes in de week over in de avonduren, word dan preventer zou ik zeggen. Je komt even lekker 
van de bank af, bent eens met andere mensen op pad en je doet iets voor je wijk.  
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Onleefbaar Houtwijk… 

Hardleers
Doelstelling van Wijkberaad Houtwijk: een schone, veilige en leefbare 

woonwijk. Hieraan meewerken blijkt echter niet voor alle wijkgenoten een 
logische zaak. Met als gevolg een hoop onnodige ergernissen: hondenpoep, 

vandalisme, zwerfvuil, agressief/asociaal gedrag en ga zo maar door. In de 
fotocollage hieronder voorbeelden van ergernissen waarmee wijkgenoten de 

afgelopen maanden werden geconfronteerd. 
 

In de praktijk blijkt dat er tal van wijkgenoten zijn die zich wel degelijk 
aangesproken voelen en sowieso al iets aan de oplossing van deze problemen 
doen. Er is ook sprake van een grote middengroep die onverschillig tegenover 
deze problematiek staat en die wij wakker willen gaan schudden. En er zijn 
mensen die zich gewoon nergens iets van aantrekken. Zij halen hun schou- 
ders op als het erom gaat om samen te zorgen voor een leefbare omgeving  

waar het plezierig wonen is voor iedereen. Hardleers dus... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juist nu is het belangrijk dat nog meer wijkgenoten de handen uit de 
mouwen steken om deze verloedering tegen te gaan. We moeten er met z'n 
allen voortdurend mee bezig blijven. Alleen dan is de kans groter dat er oplos-
singen worden gevonden. De politie en andere gemeentelijke instanties spelen 

hierbij een belangrijke rol, maar ook wij als wijkberaad en, bijvoor- 
beeld, ook ons eigen wijkpreventieteam. We laten toch niet gebeuren 

dat de goedwillenden onder de kwaadwillenden moeten lijden.... 
 

 

Onleefbaar Houtwijk,  
dat laten wij toch niet gebeuren... 

Aangiften/meldingen: via telefoonnummer 14070 – via www.denhaag.nl/meldingen 
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Duurzaam wonen in Houtwijk                                                                                                Cees Willemse                                                
 

Succesvol grootschalig project bewonersvereniging  

Zonnepanelen in ’t Kleine Hout 
 
In het vorige Houtwijkblad heeft Wijkberaad Houtwijk het platform ‘Duurzaam wonen en leven in Houtwijk’ 
geïntroduceerd. Om voor onze wijk de belangrijkste zaken, zoals de energietransitie, op een rij te zetten. 
We kunnen daarmee gelijk beginnen met het grootschalige zonnepanelenproject in ’t Kleine Hout. De leden 
van de bewonersvereniging sloegen daar de handen ineen om samen de buurt van zonnepanelen te voor-
zien. In dit verband kwam wethouder Liesbeth van Tongeren naar Houtwijk om zich op de hoogte te stellen 
van dit succesvolle project en om de ‘openingshandeling’ te verrichten. 

Op 16 juli 2019 heeft wethouder 
Liesbeth van Tongeren (Duurzaam-
heid en Energietransitie) bewoners- 
vereniging ’t Kleine Hout in Houtwijk 
bezocht. Reden van haar bezoek 
was de voltooiing van het zonnepa-
nelenproject, waarbij in het voorjaar 
maar liefst 324 zonnepanelen op 33 
woningen werden geplaatst. De 
wethouder was benieuwd hoe de 
vereniging dat had georganiseerd 
en gerealiseerd. 
 

Juiste keuzes 
Wattco.nl, de leverancier en instal-
lateur van de panelen, had gezorgd 
voor een prachtig spandoek dat 
voor deze speciale gelegenheid op 
de zonnepanelen in de Architect 
Duikerstraat was geplaatst. Het be-
drijf was ook met een grote delega-
tie vertegenwoordigd. In een korte 
speech vertelde voorzitter Paul 
Buijtelaar hoe het project was verlo-
pen. Hij wees erop, dat er - voor dit 
project van start ging - al 14 bewo-

ners waren die op eigen initiatief 
zonnepanelen hadden laten plaat-
sen. De door hen opgedane kennis 
en ervaring kwamen de anderen 
van pas voor het maken van de 
juiste keuzes. 

 

Wethouder: 
‘Blij om te zien dat wat ten 

stadhuize wordt bedacht 
met een juiste aanpak kan 

worden gerealiseerd!’ 

 
Gasten  
Het werk van de ‘zoncommissie‘, 
bestaande uit Ed Schook, Ed Vols,  
Maria Moesman en Paul Buijtelaar, 
werd aangehaald en natuurlijk werd 
de naam van Maria Moesman in het 
bijzonder genoemd, omdat zij de 
eerste aanzet had gegeven. Speci-
ale gasten waren Ramond Mees-
ters en Cees Willemse van Wijkbe-
raad Houtwijk. Namens de gemeen-

te Den Haag waren – naast de wet-
houder, Arthur de Kruijff en Githa 
Mourits aanwezig en er waren drie 
bestuursleden van bewonersvere-
niging ‘De Erker’, te weten Martin 
Nijssen, René de Jong en Peter van 
der Klaauw. 
 

Juiste aanpak 
Na de speech van Paul Buijtelaar 
gaf de wethouder aan bijzonder blij 
te zijn met onze actie, omdat zij nu 
ook ziet, dat wat ten stadhuize 
wordt bedacht, gerealiseerd kan 
worden met een juiste aanpak. 
Daarna verklaarde zij tijdens een 
soort officieuze openingshandeling 
dat alle zonnepanelen nu officieel in 
bedrijf zijn. Daarna maakte een deel 
van de gasten een rondje door de 
achterpaden waar zij de vele 
zonnepanelen (in totaal 450 stuks) 
konden zien: goed voor ruim 
100.000 kWh elektrische energie 
per jaar! Zie: www.kleinehout.nl. 
                                                      
Foto: Valerie Kuypers (opdracht Gemeente Den Haag) 

Wethouder Liesbeth van Tongeren te midden van leden van 
de bewonersvereniging ’t Kleine Hout en andere genodigden. 
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Informatiebronnen 
 

‘Duurzaam wonen’ tijdens najaarsledenvergadering 
Tijdens het bezoek van de wethouder zijn ook contacten zijn 
gelegd tussen Arthur de Kruijff (Gemeente Den Haag), wiens 
team Duurzaamheid zich bezighoudt met het stimuleren en 
energiezuiniger maken van woningen van woningeigenaren, 
en Ramon Meesters en Cees Willemse van Wijkberaad Hout-
wijk. Gezien het feit dat duurzaamheid ook in Houtwijk een 
bijzonder actueel thema is, werd Arthur de Kruijff uitgenodigd 
om als gastspreker op te treden tijdens de najaarsvergade-
ring van Wijkberaad Houtwijk op woensdag 16 oktober 2019.  
Om Houtwijkers bewust(er) te maken van de diensten en de 
mogelijkheden die ‘Hou van je Huis’ (zie artikel hieronder) kan 
bieden om de woningeigenaren hun woning energiezuiniger te 
maken. Voor onze jaren ‘80 woningen valt namelijk te denken 

aan: modernisering gebalanceerde (mechanische) ventilatie, energiezuinig(er) HR++ glas, extra vloerisolatie en 
optimaliseren cv-installaties. Voor het laatstgenoemde is de gemeente Den Haag een product aan het ontwikkelen 
om het ‘tunen’ van CV-installaties te introduceren bij woningeigenaren met stimuleringsacties. Met CV-tunen kan 
het gasverbruik flink gereduceerd worden (en kan er dus veel geld bespaard worden). Zie achterpagina (pag.18): 
‘Uitnodiging Algemene Najaarsledenvergadering’.  

 

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.  

 

Meer 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 
de bewonersvereniging 't Kleine Hout actief bezig, 
zoals te lezen in het artikel hiernaast. Uiteraard zijn 
wij benieuwd of er nog meer buurten zijn in Houtwijk 
waar ook dit soort initiatieven in de planning staan of 
al aan de gang zijn. Laat dat ons dan weten per e-
mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Ook nodigen 
wij de betrokkenen uit om woensdag 16 oktober 2019 

naar onze Algemene Najaarsledenvergadering te komen. Daar zal het thema ‘Duurzaam wonen in Houtwijk’ uitge-
breid aan de orde komen. Het zal beslist de moeite waard zijn om met gelijkgestemden en met externe deskun-
digen over deze best wel ingewikkelde materie van gedachten te wisselen. Zie ook achterpagina van deze uitgave.   
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 Markante wijkkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

Interview met Joke en Wil Bianchi 

Positieve bijdrage aan Houtwijks leven… 

Vandaag zit ik bij Joke en Wil 

Bianchi op de bank, een echt 

vrijwilligersechtpaar. Híj startte 

ermee na zijn VUT en zíj begon 

ermee toen Zorgcentrum Hout-

haghe haar vroeg om de Jeu de 

Boule Club te gaan leiden. 

     De Jeu de Boule Club komt bij 

elkaar op de vijf banen bij het zorg-

centrum, twee keer per week. Joke 

doet zelf mee met de club sinds 

2007 en leidt de groep sinds 2009 

op verzoek van de toenmalige 

directie. “Maar”, zegt Joke, “het is 

geen club met statuten enzo, men 

komt en betaalt € 0,50 en speelt.” 

De mensen uit Houthaghe mogen 

erbij zodra ze zich aanmelden, dat 

geldt ook voor leden van buiten, 

hoewel momenteel de club vol is. 

     De club speelt puur recreatief en 

Joke organiseert eens per jaar een 

onderling tournooitje; dan koopt ze 

voor elke deelnemer een kleinig-

heidje. De club draait op gezellig-

heid en streberigheid en gemopper 

worden dan ook niet gewaardeerd! 

Van de deelnemers is de oudste 

momenteel 88 en de jongste 60. 

Joke breekt een lans voor jeu de 

boulen, want je beweegt, loopt, bukt 

constant, je bent in de buitenlucht 

en ‘we gaan het hele jaar door, koud 

of niet’. De banen worden door de 

club zelf bijgehouden. 

     Over naar Wil, hij heeft zich op 

‘de fietser’ gestort of in zijn eigen 

woorden ‘ik ben bij de Fietsersbond 

gegaan’ nadat hij in 2009 met wer-

ken was gestopt. Hij weet door zijn 

werk bij het ministerie voor Ver-keer 

en Waterstaat, erg veel van wegen 

en verbindingen en door zijn tijd als 

CDA-lid in de gemeenteraad kent hij 

goed de weg in ‘gemeente-land’. 

Het leukste vindt hij aan zijn raads-

periode dat hij Houtwijk heeft zien 

opbouwen. Hij heeft daar veel van 

gefotografeerd, waaronder de 

aanleg van lijn 2. Zijn foto’s werden 

in 2014  gebruikt voor een expositie 

in Het Loosduins Museum.  

     De Fietsersbond wordt door  

de gemeente betrokken bij nieuwe 

plannen van wegen en fietspaden. 

Momenteel houdt Wil zich, als ver-

tegenwoordigend lid van de bond 

bezig met de doorgaande fietsroute 

door het Florence Nightingalepark 

en zit als adviserend lid in de com-

missie Loosduinen én in de Metro-

poolregio, waar onder andere over 

aansluiting van wegen en het OV 

wordt gesproken.  

     Wil geniet ervan om langs be-

staande routes te rijden en die te 

schouwen op mogelijke verbete-

ringen, maar hij vindt de ambtelijke 

procedures taai om uit te zitten en 

voelt zich dan regelmatig niet ge-

hoord in de lange weg naar realisa-

tie van een plan waaraan hij heeft 

meegedacht in de ontwerpfase. Dat 

is een minder leuk onderdeel van 

zijn vrijwilligerswerk, erkent hij. Wij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mogen hem dus wel dankbaar zijn 

voor zijn onophoudelijke scherpe 

blik op de belangen van de Hout-

wijkse fietser! 

     Joke  houdt haar vrijwilligerswerk 

heel dichtbij huis; als beeldhouwster 

heeft zij haar bezigheden onlangs 

uitgebreid met de organisatie van de 

Houtwijkse Kunstroute, die dit jaar 

weer met veel succes werd gehou-

den. Zo ziet u dat beiden een posi-

tieve bijdrage aan het Houtwijkse 

leven leveren en ik spreek dan ook 

de hoop uit dat zij dit nog lang en 

met plezier zullen blijven doen. Ze 

beamen dat vrijwilligerswerk wat 

kost, maar dat het ook de beleving 

van thuishoren op de plek waar ze 

wonen en een uitgebreid sociaal 

buurtnetwerk een zeer positieve 

bijdrage aan hun leven geeft.  

 

Mail tips voor deze rubriek naar: 

redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
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Koffiehuis Bram (35a)                                                                                                                                         Dries Weber 
  
De zomer liep ten einde en de herfst deed 
zijn best om de vrijkomende plekken in 

het klimaat te vullen met stormpjes, re-
genbuien en andere onaangename verras-
singen die het najaar zijn onsympathieke 

karakter gaven  
 
     Het was droog maar de wolken joegen el-

kaar stapelend op met een latente dreiging 
tot vochtige explosies. Bram zat bij de entree 
van zijn broodwinning op het bankje dat door 

Jan ooit was gekwalificeerd als ‘piekerplek’. 
En hij was daarmee niet ver van de werke-
lijkheid. Het bankje had al meerdere malen 

gediend als de plek waar Bram zijn proble-
men al mediterend tot een oplossing had 
gedwongen. 

     Ook nu weer was de wereld hem niet 
gunstig gestemd. Hij had zijn koffiehuis vele 
jaren geleden kunnen kopen uit de afkoop-

som die hij gekregen had na een bedrijfs-
ongeval dat hem ongeschikt had gemaakt 
voor alle handarbeid. Hij had zich goed laten 

adviseren, zodat hij - nadat alles afgewikkeld 
was - een koffietent bezat die behoorlijk was 
opgeknapt met een klein terrasje en een erf-

pacht contract dat doorliep tot zijn zeventig-
ste jaar. Met daarnaast een gunstige pen-
sioenverzekering tot dezelfde datum meende 

hij dat tot zijn oude dag alle mogelijke 
problemen opgevangen waren. Maar Bram 
had ze weer….  

     Vorige week stond er plotseling een man 
bij hem thuis voor de deur. Het duurde even 
voordat hij door had wat de bedoeling was. 

De kerel kwam met een bod op zijn zaak. 
Het was een verhaal met een lange aanloop 
en argumenten die bij Bram eerder argwaan 

dan begrip opriepen. Uiteindelijk kwam de 
aap uit de mouw, het ging niet om de 
koffietent maar om de grond. En grond 

moest je vertalen in woningen.  

Toen viel een begrijpelijke stilte aan de tafel 
die plots bedekt werd met kleurrijke folders  

en alles wat een uitgekookte projectontwik-
kelaar uit zijn pakket kon halen als het top-
punt van verleiding op het gebied van het 

onder-dak-brengen van potentiële huurders 
of kopers.  Bram raakte van slag en het was 
zijn vrouw die heel resoluut de papieren bij 

el-kaar veegde en in de richting van de gast 
schoof: “Misschien is het U niet opgevallen, 
maar we hebben geen interesse.” De gast 

was duidelijk geïrriteerd en kon zich niet  
beheersen. Hij schoof zijn mooie papiertjes 
terug in zijn tas: “Als U niet meewerkt, zullen 

wij proberen ons doel langs andere weg te  
bereiken. Wij gaan bij de gemeente actie  
ondernemen en u moet niet denken dat u dat  

van onze advocaten wint.” Hij stond op en 
gaf Bram en zijn vrouw een vluchtige hand. 

 

Hij bleef als verstijfd staan 
en wierp zich ineens huilend 

in de armen van zijn vrouw 
 

Bij de deur draaide hij zich nog even om:” U 

zult zeker nog van ons horen. Wij hebben 
meer van dergelijke klusjes opgeknapt.” 
     Ze zagen de man nog even langs de ra-

men lopen en Bram zwaaide hem met zijn 
vuist na. Hij bleef een paar tellen als verstijfd 
staan en wierp zich ineens in de armen van 

zijn vrouw. Hij huilde met lange uithalen. Het 
was heel bijzonder bij een man die zijn emo-
ties altijd onder controle had. Els wreef hem 

over zijn rug. Bram kalmeerde, ging voor het 
raam staan en explodeerde: ”Ze krijgen mij 
niet weg. Els we gaan in de slag. We hoeven 

niet direct op ze te reageren maar gaan op 
ons gemak uitzoeken wat we kunnen doen. 
Als het moet haal ik er een advocaat bij. 

Maar eerst ga ik bij een paar klanten langs  
 

waarvan ik weet dat ze over dit soort  zaken  
wat meer kennis hebben dan ik. Het zal alle- 

maal niet makkelijk zijn, maar we weten  
waar- om we het doen. Het zal misschien 
wat geld kosten maar het is het mij waard.  

Onze toekomst staat op het spel.” 
     En zo zat Bram op zijn bankje met een 
verbeten gezicht te piekeren wie van zijn 

klanten hij zou inschakelen. De vaste jon-
gens hadden in de gaten dat er wat bijzon-
ders aan de hand was en al heel snel ging 

het gerucht door de zaak dat een grote 
jongen op jacht was naar de tent. Ongewild 
werd het probleem breed uitgedragen maar 

een oplossing kwam er niet uit. Na een paar 
dagen was de hitte er een beetje af en des 
te groter was de verrassing voor Bram toen 

Bella op een middag binnen stapte met een 
man waarvan je kon aannemen dat hij niet 
uit eigen initiatief de koffietent bezocht. Hij 

stapte direct op Bram af: “Ik ben de broer 
van Bella en ik werk op een advocatenkan-
toor. Ik heb gehoord van uw probleem en 

Bella heeft mij overtuigd van de noodzaak 
hier een handje toe te steken.”      
     Hij liep naar een leeg tafeltje in de hoek 

en ging er op zijn gemak bij zitten. ”Ik heet 
Max en ik mag u gewoon jij en Bram noe-
men. Mijn specialiteit is de problematiek van 

de opdringerige projectontwikkelaars. U bent 
dus mij aan een goed adres. Aan de hand 
van de informatie die Bella mij gegeven heb 

ik de indruk dat wij Uw kwestie kunnen op-
lossen. Ik moet wel de nodige papieren heb-
ben en ik neem aan dat U die goed bewaard 

heeft.” “Ik heb niks hier. Alles ligt thuis.” En 
Bram nam Max mee naar huis.  
     Het bleef twee weken stil maar op een 

middag vlak voor sluitingstijd stapte Max bij 
Bram binnen. Hij mikte een map op de bar: 
”Het is geregeld.” En weer stond Bram met 

tranen in zijn ogen

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel     
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Wijktuin Houtwijk                                                                                                 
 

Riet van der Laan overleden 
Riet van der Laan, secretaris van Wijktuin Houtwijk, is op 15 
juli 2019 overleden. Op vrijdag 19 juli 2019 hebben wij als 
bestuur van Wijkberaad Houtwijk - in aanwezigheid van haar 
familie, vrienden en kennissen - afscheid van haar moeten 
nemen. Tijdens de afscheidsplechtigheid vertelde voorzitter 
Leon van Zee dat ‘Riet de wijktuin was en omgekeerd’.  
Ook voor ons Houtwijkblad heeft zij zich jarenlang vol passie 
ingezet voor haar wijktuin en voor de aangrenzende hobby-
tuinen en maakte daarvan regelmatig melding in haar eigen 
rubriek. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de enthousiaste en 
betrouwbare samenwerking die wij al die jaren met haar 
hebben gehad. Zij was altijd punctueel met haar bijdragen: 
teksten en foto's. Haar functie als secretaris-penningmeester 
wordt tijdelijk overgenomen door Christiaan Scheen (secre-
taris a.i.) en Nancy Riethoven (penningmeester a.i.). Op ter-
mijn zal ter nagedachtenis een boom worden geplant in de 
wijktuin. Meer informatie: www.wijktuinhoutwijk.nl. 
 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                               Ed Vols/ Andreas Dijk 

 

De Nijkamphoeve rookvrij… 

We kijken terug op een mooie zomer met veel bezoekers. 
Onze dieren hebben de tropische hitte goed doorstaan. Hun 
welzijn en gezondheid staat bij ons op de eerste plaats. 
Daarom hebben we de boerderij op de echt hete dagen  
’s middags gesloten, zodat de dieren ongestoord in de 
schaduw konden blijven liggen. En ook voor onze vrijwilligers 
was zo’n tropenrooster wel prettig. Wat ook fijn is: ons thee-
huis is tegenwoordig ook op donderdagmiddag open van 
12.00 tot 16.00 uur. Dat komt door een samenwerking met 
Stichting Anton Constandse. De mensen van Anton’s Kitchen 
maken heerlijke, steeds wisselende lunchsnacks. Nieuw is 
ook dat de BuurtBoerderij sinds 1 september geheel rookvrij 
is. Onze knuffelwei met de speeltoestellen was dat allang.  
De komende maanden hebben we nog activiteiten op stapel 
staan. Houd onze website in de gaten voor de laatste 
informatie.

 
Zorgcentrum Houthaghe                                                                                                       Yvonne Jansen 

 

Voor elk wat wils...                                                                                                                          

Op donderdag 14 november 2019 houdt Zorgcentrum Hout-
haghe weer de jaarlijkse beautydag in samenwerking met het 
Mondriaan College en de gemeente Den Haag. Studenten 
van de opleiding geven gratis schoonheidsbehandelingen en 
doen ook aan nagelverzorging. Alle behandelingen zijn gratis, 
voor consumpties wordt een vergoeding gevraagd. Reser-
veren is niet nodig, de activiteit is vanaf 10 uur tot 15 uur te 
bezoeken. Een blik op de website van Florence laat zien dat 
er regelmatig allerlei andere activiteiten in Zorgcentrum Hout-
haghe plaatsvinden. Deze zijn niet alleen voor de bewoners, 
maar ook voor wijkgenoten. U bent van harte welkom! Kijk 
voor meer informatie en voorwaarden op www.florence.nl > 
houthaghe of bel 070-4131000. 
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Speciaal voor jong en oud.                                                                                        Femke Beeloo-Planken 
 

Evenementen wijkberaad Houtwijk.  

In de maanden juni/juli heeft het wijkberaad 

maar liefst drie evenementen georganiseerd.  
 
     Op woensdag 12 juni beleefden we, voor het 
eerst in jaren, een zeer natte buitenspeeldag. 
Gelukkig denken wij graag in oplossingen en 
hebben we heel veel naar binnen kunnen ver-
plaatsen. Uiteindelijk hebben maar liefst ruim 
100 kinderen en hun verzorgers de weg gevon-
den naar deze gezellige middag vol spel, ple-
zier en heerlijk fruit, wederom gesponsord door 
Albert Heijn Houtwijk! De kinderraad van Hout-
wijk heeft ook deze keer, samen met Voor Wel-
zijn, een fantastische dag neergezet! (De kin-
derraad zoekt ook dit jaar nieuwe leden! Wil jij 
meedenken over JOUW wijk? Zoek dan Shai-
lesh Ramnath op in wijkgebouw Houtwijk of 
stuur een mailtje naar het wijkberaad!). 
     Op zaterdag 15 juni vond de traditionele 
midsummerparty plaats Door het voorspel- 
de slechte weer deels binnen, maar uiteindelijk 
bleef het toch de hele dag droog. Binnen was er 
muziek en buiten waren er kraampjes en spel-
letjes. Ook waren er bijzondere gasten. Naast 
Spiderman en de kleine zeemeermin van Poof-
party, was er ook een geweldige goochelaar 
Jerry Mensing die groot en klein op het verkeerde been wist te zetten. Albert Heijn Houtwijk stond klaar met 
broodjes haring en garnalen, en als kers op de taart verrasten zij alle aanwezigen met een heerlijke tompouce!   
     We sloten vlak voor de zomervakantie af met de traditionele rondvaart (17 juli). De inschrijfdag was gekken-
werk. Met drie personen zaten we klaar om mensen in te schrijven. Binnen een half uur zaten beide boten vol en 
moesten we de mensen die hierna nog een bericht stuurden of belden teleurstellen. De dag zelf was het prachtig 
weer en beide vaarten waren weer bijzonder! Er was op het water veel te zien aan jonge dieren en de sfeer aan 
boord was ontzettend gezellig! Volgend jaar hopen we weer anderen mee te nemen op deze mooie ervaring. 

 

De zeven in Houtwijk (12) 
De volgende ochtend kwamen alle kinderen bij Kaj thuis. Kaj zat sip op de rand 
van zijn bed: “Voortaan heet dit dus de zes in plaats van de zeven...” Kaylee gaf 
hem speels een stomp op zijn schouder: “Echt niet! We moeten in de buurt komen 
van de M-M-M en deze aandoen als alleen jij weer in de buurt bent. De vraag is 
alleen…” Ando vulde Kaylee aan, tenslotte kon hij gedachten lezen:” Hoe komen 
we bij de MegaMachtMachine!“ Jaiden: “Ik kan me eigenlijk maar één ding be-
denken: “We moeten de wijkagenten  om hulp vragen. Martin en Hans zijn be-
trouwbaar, kundig en aangezien ze Mordival nooit gepakt konden hebben zonder 
onze hulp, denk ik dat ze ons wel helpen.” Samen zochten ze wijkagent Martin op 
in Winkelcentrum Houtwijk, waar hij ‘s middags vaak staat met zijn fiets om zicht-
baar en aanspreekbaar te zijn voor de bewoners van Houtwijk. Ze lieten hem uiter-

aard absolute geheimhouding zweren en vertelden hem hun verhaal. Natuurlijk geloofde de wijkagent er helemaal 
niets van. Hij lachte hard: ”Supersnel, super sterk, praten met dieren, onzichtbaar worden?! Welk boek hebben jul-
lie gelezen.” Ando keek hem aan: ”Denk aan iets, maakt niet uit wat!” Martin keek hem lachend aan: ”Okee” en hij 
dacht aan pizza met bami in de kleuren groen, rood en wit.” Ando keek hem strak aan: ”Je denkt aan een groene, 
rode en witte pizza met bami!” Martin viel bijna van zijn fiets van verbazing:” Okee, dat is inderdaad waar!“ “Vraag 
twee voor jou, waar is Yuna!” Martin keek om zich heen, het meisje was verdwenen. Ineens zag hij tussen de an-
dere kinderen het meisje verschijnen en direct erna weer verdwijnen. Hij sloeg zijn hand voor zijn mond. “Het is 
waar…” Yuna maakte zichzelf weer zichtbaar en giechelde. “Yuna? “ hoorde ze ineens achter zich. Daar stond 
haar verbaasde vriendinnetje Zeyneb, die natuurlijk niets wist van de krachten van de zeven. “Nu hebben we  
echt een probleem!” zei Jaiden en hij pakte Zinab stevig vast.  

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

Vertraging winnend Project Buurtbudget 

In juli werd het winnen-
de Buurbudgetproject 
bekend. De gemeente 
Den Haag is hierna sa-
men met uitvoerend 
Bureau Yalp op bezoek 
geweest bij de ACOR 
(Advies Commissie 
Openbare Ruimte), die 
adviezen geeft over uit 
te voeren plannen in de 
openbare ruimte. Op 
het ontwerp is feedback 
gegeven: zij adviseer-

den om een ontwerp te maken waarin het parcours meer onderdeel is van 
de omgeving en niet een los element in het park. Het parcours moet uit- 
nodigen om te recreëren. Inmiddels is het ontwerp aangepast en de op-
dracht verstrekt aan Yalp. Begrijpelijkerwijs kan het dan dus niet in sep-
tember/oktober 2019 geplaatst worden, maar zal dit in december 2019  
of voorjaar 2020 het geval zijn. De winnaars van het Project Buurtbudget 
vinden dit uiteraard erg jammer, maar zijn blij dat het project doorgang 
kan vinden. Wordt vervolgd! 

 

Oproep vrijwilligers Dickens Festival 
Weet u het nog, vorig 
jaar december, het 
eerste Dickens Festi-
val was een groot 
succes! Dus dit jaar 
weer en we willen nog 
meer mensen de kans 
geven mee te doen 
als figurant! Wilt u een 
dag in het verleden 
leven, uw karakter 
spelen en het Dickens 
Festival tot een groot 
succes maken? 
Woont u in Kraaijen-
stein, Houtwijk of Kom Loosduinen? Bent u zaterdag 21 december 2019 
van de vroege ochtend tot 18.00 uur beschikbaar? Stuur dan een e-mail 
naar onderstaand e-mailadres en geef u op! U zult zien, het is een erva-
ring om nooit te vergeten! (Kostuums worden verzorgd door de organi-
satie!): Loosduinendickens@gmail.com. Echter, vol is vol…. 

bdijkerk) 

Agenda 2019* 
 
25-09-2019 Herfstuitgave houtwijkblad 
16-10-2019 Najaarsledenvergadering 2019 (Zorgcentrum Houthaghe) 
26-10-2019 Halloween op SV Houtwijk, vooraf inschrijven verplicht. 
18-12-2019 Winteruitgave Houtwijkblad 
21-12-2019 Dickens Loosduinen (Rondom de Abdijkerk). 
 

Meer informatie 
*Situatie per 15.09.2019. 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 4/2019 
Inleveren kopij: 08.11.2019 
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 

 

 

 

 

 

 

 




