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Van de voorzitter

Bestuursnieuws

Beste wijkgenoten,
Dit laatste wijkblad van 2020 -zo vlak voor 2021- vraagt
natuurlijk om terug te kijken op afgelopen jaar en vooruit te
blikken op het komende jaar. Laat ik beginnen met afgelopen
jaar. Het bestuur had aan het begin van het jaar de agenda
volgepland met voor Houtwijkers leuke en interessante activiteiten, zoals de traditionele Midsummerparty, de voorjaarsvergadering, de boottocht, de najaarsvergadering, zelfs een coronaproof Halloween en een bijdrage
aan het Dickens Festival bij de Loosduinse molen en Abdijkerk. Niets van dat
alles kon doorgaan door het virus, waarvan ik de naam niet noem. Het bijzondere is wel, dat er door sommigen in ons bestuur heel veel tijd is gaan zitten in
het organiseren 'voor het geval er mogelijk een kans is', en daarna in het organiseren van het helaas 'niet door kunnen laten gaan'. Ik prijs mij gelukkig met de
aanwezige positiviteit in het bestuur van ons wijkberaad.

Zie pagina 7

Het wijkberaadbestuur is afgelopen jaar ook duidelijk gegroeid in aantal participanten, door de aanwas van extra kandidaat-bestuursleden. Zij brachten een
onbevangenheid en frisheid met zich mee, waar wij als bestuur en daardoor ook
de wijk beter van zullen worden.
Het grote succes van 2020 is natuurlijk de extra kapitaalinjectie van de gemeente Den Haag van ca. 5.5 miljoen euro om Houtwijk deels op te knappen.
Slechts 4 van de ca. 52 Haagse wijken ontvingen een extra injectie. Dat 'succes'
is ons dus niet aan komen waaien: in eerste instantie vanaf 2015, maar vooral
vanaf 2017 hebben we ons ingezet om de lokale politici van het belang van een
nette wijk te overtuigen. Wijkberaad Houtwijk ziet de toekenning van geld en de
concretisering in echte plannen als een goed begin. We hopen de negatieve spiraal naar beneden te hebben omgebogen naar een nieuwe situatie die leidt tot
meer aandacht en VOORAL ook meer structureel jaarlijks terugkerend onderhoudsgeld voor het in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Immers, het is eigenlijk te gek voor woorden om het hier te schrijven, maar terwijl
er incidenteel een heleboel geld voor ons wordt vrijgemaakt om achterstand weg
te werken, is er dit jaar al weer structureel te weinig geld gereserveerd en vrijgemaakt voor normaal regulier onderhoud om achterstanden te voorkomen...

Zie pagina 10

Dan nu onze plannen voor 2021. Als het aan Wijkberaad Houtwijk ligt, dan
gaan we al die activiteiten uitvoeren, die dit jaar niet door konden gaan door het
'u-weet-wel-virus-waarvan-ik-de-naam-niet-noem'. Als de activiteiten doorgaan,
dan is het dus dubbel feest. Daarnaast gaan we natuurlijk de projecten die verband houden met wegwerken van het achterstallig onderhoud op de voet volgen
en zullen we u natuurlijk daarover informeren.
Graag verwelkomen we wijkbewoner Henk Slijp in ons team om Houtwijkwoningen te verduurzamen. Henk heeft onlangs met een contest een subsidie
Van €75.000 gewonnen. Dat geld is niet bedoeld om direct in te zetten in materialen als zonnepanelen of isolatie, maar bedoeld voor gesprekken met bewoners
van verschillende typen Houtwijkwoningen, om per type een analyse te maken
over wat zinvol is om vanuit het oogpunt van verduurzaming op te pakken. En dat
vooral door het houden van dieptegesprekken met u. Immers, woningen verduurzamen is zeker mogelijk, afgestemd op de financiële middelen en de wensen van
de bewoners.

Zie pagina 13

Het jaar 2021 gaat dus veel kansen bieden. Wijkberaad Houtwijk gaat er alles
aan doen om deze ten volle te benutten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Wijkberaad Houtwijk,
Ramon Meesters

Zie pagina 16
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Bestuursinformatie

Actuele zaken in Houtwijk…
Door de Coronacrisis konden dit
jaar onze ledenvergaderingen helaas niet doorgaan. Tijdens die
bijeenkomsten kunnen Houtwijkers normaal gesproken hun mening kenbaar maken over actuele
wijkzaken.
Als alternatief vroegen wij iedereen
in het speciale middenkatern van
het Houtwijkblad 3/2020 (september) om ons per e-mail hun vragen,
op- en/of aanmerkingen of suggesties te sturen. In dit artikel komen
enkele reacties aan de orde. Volledigheidshalve is op pagina 5 ook
een tussenstand te vinden van de
TOP 10 Houtwijk-prioriteiten die bij
Houtwijkers leven.

werker door de wijk te laten lopen.
Daarnaast werden de leden van de
kinderraad gevraagd of zij konden
helpen, met 'crownies' als beloning.
Dit is een spaarsysteem voor een
groepsactiviteit. De kinderen halen
nu regelmatig de wagentjes op. Zie
foto in linkerkolom. Helaas wilde de
Lidl niet dezelfde samenwerking
aangaan, zij zeiden het zelf te regelen. Toch zien we hun wagentjes
nog steeds wekenlang op allerlei
plekken in de wijk staan.

Overlast vuilnis

Zwervende winkelwagentjes

Er kwamen veel vragen binnen over
de rondzwervende winkelwagentjes
in de wijk. Onze kinderraad heeft
met de supermarkten in Houtwijk
contact opgenomen hoe dit verbeterd kon worden. Albert Heijn heeft
aangegeven elke dag een mede-

zen lopen. Zo is voor veel mensen
niet duidelijk of de Verzetsheldenbuurt bij Houtwijk hoort of bij de wijk
Kom Loosduinen. Het antwoord
hierop blijkt niet zo makkelijk. Toen
Houtwijk bijna veertig jaar geleden
gebouwd werd, viel het stukje Verzetsheldenbuurt onder Houtwijk.

Andere vragen gingen over vuilnis
dat onjuist wordt aangeboden. De
gemeente Den Haag probeert meldingen altijd zo snel mogelijk te verwerken, maar dan moet er wel worden gemeld. Wilt u daarom altijd uw
melding doorgeven via de buitenbeter app of via de gemeentelijke
site: www.denhaag.nl/meldingen.

Vage wijkgrenzen
Ook kregen wij meerdere vragen
over hoe nu eigenlijk onze wijkgren-
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Toen het wijkberaad werd opgericht, werden deze wijkgrenzen
vastgelegd in de statuten. Ook de
Commissie Loosduinen baseert
zich hierop. Echter, het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
heeft op een gegeven moment de
wijkgrenzen verplaatst en behoort volgens het CBS - dit deel van
Houtwijk ineens bij de Kom Loosduinen. Bijzonder is dat de gemeente deze opvatting niet deelt: Wijkberaad Houtwijk krijgt nog steeds de
bewonerssubsidie voor de Verzetsheldenbuurt. Ook komen bij ons
de straatfeestverzoeken binnen
voor dit deel van Houtwijk. Wordt
ongetwijfeld vervolgd.
Vier Houtwijkbladen in 2020

Houtwijk-nieuws

Glasvezelkabel’oorlog’ in Houtwijk
Onze wijkgenoot Paul Buijtelaar maakt ons attent op het feit
dat T-Mobile bezig is geweest om in de hele Architectenbuurt
glasvezelkabel aan te leggen. Een hele klus want de stoepen
werden opengebroken, hetgeen de nodige overlast veroorzaakte.
Volgens T-Mobile krijgt heel Loosduinen glasvezelkabel. Het
verbaast Paul wel dat één provider een infrastructuur voor glasvezel aanlegt! Straks komen KPN en Ziggo ook met elk een eigen
glasvezelnetwerk en krijgen de buurtgenoten nogmaals te maken
met dezelfde rompslomp. Logisch zou zijn dat er één glasvezelnetwerk zou komen, waarop diverse providers hun diensten aanbieden, net zoals bij elektriciteit en gas. Echter, het blijkt dat de
aanleg van glasvezel door T-Mobile is geregeld binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV. De gemeente staat daarin
toe dat elk nutsbedrijf zelf iets aanlegt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt wel dat de kabel moet worden opengesteld voor gebruik door derden. Blijkbaar schatten de partijen echter in dat zelf aanleggen goedkoper
is. Meer informatie: www.t-mobile.nl/thuis/internet/glasvezel/denhaag.

Houtwijk prioriteiten

1. 1. Manifest Loosduinen
2. Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. In een manifest adviseren zij het college van B&W - zie commissieloosduinen.nl

2. Opknappen Openbare ruimte
De gemeente is bezig met een opknapplan. Ook bij de komende verkiezingen zal het
wijkberaad, samen met wijkbewoners, de politiek de stand van zaken in Houtwijk tonen.

3.Inbraakpreventie
Er wordt nog steeds ingebroken. Let steeds goed op hang- en sluitwerk en zorg dat
donkere plekken verlicht worden. Bel bij onraad altijd 1-1-2.

4. Buurtpreventie
Tijdens deze donkere dagen is meer hulp welkom. Tijd om 1 keer per twee weken een
avond mee te lopen/fietsen om de wijk veiliger te houden? Geef u dan op! Zie pagina 7.

5. Aanpak ergernissen
Helaas zien we steeds vaker hondenpoep op wandelpaden liggen. Ook meer sprake van
vandalisme en zwerfvuil. Meldingen via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.

6. Groenvoorziening
De populierenkap is in volle gang. Hiervoor zullen mettertijd bomen worden teruggeplant worden die minder wortelopdruk veroorzaken en minder hard groeien.

7. Renovatieprojecten
Inmiddels krijgt het oude Vredesteingebouw vorm. Er zullen meerdere woningen gerealiseerd worden. Deels sociale huur, deels vrije sector.

8. Houtwijk Jong
Als wijkberaad willen we de jongeren van Houtwijk beter gaan bereiken en ook horen.
We zijn daarom onder andere bezig met een Instagram-account.!

9. Houtwijk verbinden
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, organiseren we diverse evenementen om jong, oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen. Pagina 19.

10.Duurzaam Houtwijk
Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Gemeente Den Haag moet in 2021
voor elke buurt/wijk een concreet plan hebben voor energietransitie
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Dialoog in Den Haag

Marjolein Minks

Samen bouwen? Welk steentje draag jij bij?
Dialoog in Den Haag organiseert ontmoetingen van
betekenis. Een dialoog helpt ons om op een rustige en
open manier gezamenlijk tot iets nieuws te komen in
plaats van elkaar proberen te overtuigen van ons eigen
gelijk. Iedereen die meedoet voelt zich meer verbonden
met de dialooggenoten en met het thema.
Mijn naam is Marjolein Minks. Ik ben bestuurslid van Wijkberaad Houtwijk en ik wil graag wijkgenoten leren kennen die
actief zijn of willen worden voor Houtwijk om zo gezamenlijk
te bouwen aan een nog gezelligere en mooiere wijk. Daarom
nodig ik jullie namens het wijkberaad uit om op maandag
25 januari 2021 in de kantine van sv Houtwijk deel te nemen aan onze eerste dialoogtafel in Houtwijk met als thema:
Samen bouwen? Welk steentje draag jij bij? Als je mee wilt
doen of vragen hebt, dan kan je een mailtje sturen naar
info@wijkberaadhoutwijk.nl of bel mij via 06-52411181.
Ik hoop je in het nieuwe jaar te ontmoeten.

Houtwijkse jongeren

Mounir El Omari

Onzekere blik op 2021
Terugkijkend op 2020 is één ding heel helder de Coronacrisis (Covid-19)
heeft alles overhoop gehaald. Sommige plannen konden meteen de prullenbak in, andere hebben we even veilig in een la gelegd. Keer op keer
moest nieuw maatwerk worden bedacht. Was in het jongerenwerk vraaggericht werken de norm, nu zoekt de doelgroep zekerheid en houvast.
Structuur dus! Van vraaggericht naar aanbodgericht werken omschakelen
was even wennen, maar voor sommigen nog herkenbaar uit het verleden.
En denk je het weer mooi op de rails te hebben, dan komt er wederom een
nieuwe overheid(maat)regel. Voor de komende weken en zeker ook voor de
periode na de jaarwisseling staan we voor een grote uitdaging om jeugd en
jongeren door de vervelingsdip heen te helpen. Grote steun bij wat wij doen,
krijgen we van Wijkberaad Houtwijk. Jarenlang van oud-bestuurslid Stephan
Bergmans en tegenwoordig met name van Femke Beeloo, secre-taris, en
haar moeder Schwanette Beeloo, bestuurslid (foto rechtsonder).

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk

Kort politieverslag
Aantal woninginbraken: afgelopen maand afgenomen van 16 naar 11, vier
pogingen en zeven voltooide inbraken. Zwaartepunt lag wederom in Waldeck en Bohemen, twee verdachten aangehouden. In oktober geen sprake
van bedrijfsinbraken. Er werden in oktober 9 auto-inbraken gemeld. De
meeste meldingen kwamen vanuit Bohemen (6 stuks vooral in de nabijheid
van de Machiel Vrijenhoeklaan). Fiets- en brommerdiefstal: aantal meldingen fietsdiefstal sterk gedaald van 19 naar 6 stuks. Veel bij de grote winkelcentra zoals Savornin Lohmanplein, Hildo Kroplaan en Loosduinse Hoofdstraat. Er werden in oktober 15 brommers gestolen. Diefstallen vinden
hoofdzakelijk in avond- en nachtelijke uren plaats. Aangiftes kwamen
uit Waldeck (6), Kraaijenstein (3) en Houtwijk (2).
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Wijkpreventie
Martin Taal met prepensioen

Afscheid van een gedreven wijkagent....
Als Wijkberaad Houtwijk vinden wij het heel erg jammer dat
Martin Taal per 1 januari 2021
gaat stoppen als wijkagent van
Houtwijk. Weer een vertrouwd
gezicht dat gaat verdwijnen.
In goed overleg met zijn leidinggevende heeft hij na 17 jaar dienst in
Houtwijk het besluit genomen om
per 1 april 2021 met prepensioen
te gaan en bijgevolg per 1 januari
2021 formeel zijn functie neer te
leggen. De drie maanden die hem
dan nog resten zal hij voornamelijk
gebruiken om lopende zaken af te
ronden en om zijn collega’s Hans
Jol en Wilfried van de Vorst 'verder
op vlieghoogte te brengen in het
Houtwijkse'. Hij gaat er vanuit dat
zijn plek, ondanks de personeelskrapte - zo spoedig mogelijk zal
worden ingevuld en dat hij mogelijk
nog een rol zal kunnen spelen in
de overdracht.

dankbaarheid op terug. Tot 2010
was ik nog de enige wijkagent in
Houtwijk, totdat - op mijn uitdrukkelijke wens - collega Ruben van den
Driest als tweede wijkagent werd
toegevoegd. Dat leidde een mooie
periode in, waarin wij ook preventief
aan de slag konden gaan.

buurtpreventieteams en WhattsAppgroepen Buurtpreventie en daarmee maximaal de samenwerking
aan te gaan. Burgerparticipatie
zal de komende jaren zeer zeker
ook een speerpunt van de Landelijke Politie-eenheid worden.

Dubbel

Toelichting

Burgerparticipatie

In een bericht aan het wijkberaadbestuur gaf hij de volgende toelichting: "Vanwege de coronarichtlijnen
is het helaas lastig om mijn besluit
fysiek nader toe te lichten en rest
mij vooralsnog slechts per e-mail
een persoonlijke noot toe te voegen. Ik heb vanaf 2003 met veel
plezier in jullie wijk als wijkagent
mogen dienen en ik kijk daar met

Het was dan ook in 2011 dat Ruben
en ik het jongerenproject 'Twaalf
min of Meer' bedachten en daarmee
- in samenwerking met onder anderen de jongerenwerkers - de (hang)jongerenoverlast jarenlang beduidend wisten terug te dringen. Ook
zijn wij volop in de weer gegaan
met het versterken van de burgerparticipatie. Door het faciliteren van

Buurtpreventie Houtwijk

Het zal jullie dan ook waarschijnlijk
niet verbazen dat ik erg 'dubbel' in
mijn beslissing sta. Enerzijds zal ik
'mijn' Houtwijk na zo’n lange periode gaan missen. Maar ik besef ook
dat het voor mij stilaan steeds
moeilijker wordt om met name op
het gebied van social media up-todate te blijven. Houtwijk verdient
een jongere, energieke wijkagent
die daar meer mee vergroeid is. En
natuurlijk lokt ook de vrije tijd die
het prepensioen nou eenmaal met
zich meebrengt. Nu kan ik eindelijk
voor mijn vrouw iets terug doen
voor al die kerst- en oud en nieuwvieringen die ze zonder mij moest
vieren. Ik dank jullie voor de immer
prettige samenwerking! Ik heb het
Wijkberaad Houtwijk leren kennen
als uiterst professioneel en gedreven en ik ben er trots op om met
jullie zo lang Houtwijk te hebben
mogen dienen!", aldus Martin Taal.
Foto: Martin op zijn voor vele wijkgenoten vertrouwde ontmoetingsplek
in winkelcentrum Houtwijk.

Andreas Dijk

Zouden jullie …?
In een periode waarin veel activiteiten geen doorgang konden vinden, ging
het buurtpreventieteam wel op pad, zelfs met spuitbus voor de actie ‘Zet je
licht aan’ (zie foto). De frequentie wisselde, maar was meestal twee keer
per week. In gesprekken met wijkgenoten komt het woordje ‘vaker’ nog
wel-eens aan de orde. ‘Kunnen jullie niet wat vaker een ronde doen?’
Of ‘Zouden jullie niet wat vaker daar en daar kunnen komen?’ Helaas is
er een conflict tussen willen en kunnen. Wij willen best veel, maar besef
wel dat wij het als vrijwilligers niet alleen in onze vrije tijd doen, maar ook
met beperkte menskracht. Maar daar kunt u als wijkbewoner zelf iets aan
doen door ook teamlid te worden. De vraag ‘Zouden jullie …?’ keren
wij dus graag om. Zeg ja en doe mee. Heeft u met regelmaat ook nog
een portie gezonde buitenlucht. Een goed voornemen voor 2021 toch?!
Aanmelden kan per e-mail via: info@wijkpreventiehoutwijk.nl.
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Loosduinen/Houtwijk

Pjer Wijsman

Voorzitter Commissie Loosduinen

Beschermd wonen in Zichtenburg
De gemeente Den Haag heeft
besloten op het bedrijventerrein
Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) 69 woningen
voor begeleid en beschermd wonen, inclusief bijbehorende werkruimten, toe te staan. Belangrijk
bij de afspraken die gemaakt zijn
met Haag Wonen, maatschappelijke organisaties, ondernemersvereniging ZKD was dat verhuizing van het Leger des Heils naar
de Zichtenburglaan een verdere economische doorontwikkeling van het
bedrijventerrein ZKD niet in de weg mag staan. Daarom wordt er met de
ondernemersvereniging en andere relevante partners een convenant
opgesteld om afspraken te maken over onder andere de beheersbaarheid
en de veiligheid van het terrein. Meer informatie: www.denhaag.nl

Nostalgisch boek voor Peenbuikers!
De Loosduiners hebben er even
op moeten wachten, maar eindelijk is de verkoop gestart van de
derde editie van het boek Platglas (auteur Frans van Gaalen).
De boeken zijn een bundeling
verhalen van Loosduiners over
Loosduiners. De eerste editie bestond uit verhalen die zich voornamelijk afspeelden in de periode dat de komkommers en de
penen, waar Loosduinen bekend
om was, nog onder lage kassen met plat glas werden gekweekt. In de
derde editie, Platglas 3 (62 verhalen/150 foto's), wordt stil gestaan bij 75
jaar Vrijheid in Loosduinen. Exclusief te koop bij Primera Loosduinen,
Loosduinse Hoofdstraat 300. Het boek is ook te bestellen via platglas3
@gmail.com of via de Facebookpagina ‘Geboren in Loosduinen'.

Noodzaak kustbescherming…!
Duinbehoud zet zich sinds 1977 in voor behoud
en herstel van de Nederlandse duinen. Help mee
het kustgebied te beschermen en word donateur.
Meer informatie: www.duinbehoud.nl

Vrijwilligers in Houtwijk
Als je er goed over nadenkt, draait veel op
vrijwilligers. Soms worden ze mantelzorgers
genoemd en soms noemen we mensen, die
iets willen bereiken of gedaan krijgen, een
burgerinitiatief en in politiek opzicht heet dit
burgerparticipatie.
Als je alleen al in Houtwijk kijkt, zie je dat
veel gebeurt met behulp van vrijwilligers. Die,
bijvoorbeeld, in besturen zitten van sportverenigingen, wijkorganisaties en de Commissie
Loosduinen. Er is een BIT-team: vrijwilligers
die rondlopen en rijden en kijken of alles goed
gaat. Daarnaast hebben we ook vrijwilligers
voor de wijktuin en waarschijnlijk is dit lijstje
nog veel langer. Ik denk zelfs dat door Corona
nog meer mensen bezig zijn met allerlei vrijwilligersacties om familie, buren, vrienden in nood
te helpen. Geweldige activiteiten en acties, die
Houtwijk en in groter verband Loosduinen op
de kaart zetten en die alleen gedraaid kunnen
worden met onder meer vrijwilligers.
Vrijwilliger zijn kent ook de plicht, dat je
niet ineens een ‘niet-vrijwilliger’ bent, als het
even niet uitkomt. Er zitten dus zeker verplichtingen aan vast en men rekent ook op je. Soms
best lastig, maar dat is wel de keerzijde.
De maatschappij draait voor een deel op
vrijwilligers en soms hebben mensen ideeën
om hun straat of buurtje op te knappen. We
noemen dat een burgerinitiatief en soms lukt
het ook om dit te realiseren met steun van de
gemeente. Denk aan het opknappen van het
landhuis Ockenburgh, een bezoekje waard,
maar ook zoiets als het inrichten van diverse
speelplekken in Houtwijk, waar kinderen gezellig kunnen spelen. Soms gebeurt dit samen
met het stadsdeelkantoor; een onderhoudsbeurt van het groen regelen of zelf een stukje
groen onderhouden, vuil opruimen of 14070
bellen als dingen kapot zijn of niet goed
functioneren.
Het blijft belangrijk en soms is de waardering er niet naar, maar daar doen we het toch
niet voor! Een schouderklopje is vaak voldoende en dat geef ik alle vrijwilligers bij deze. Ik
hoop dat u het lang kunt/wilt/zult volhouden
en zelfs als het coronavirus bedwongen wordt,
hebben we u als vrijwilliger nodig. Burenhulp,
vriendenhulp of zorg voor je straat en buurtje;
het blijft erg belangrijk en het is van ons
allemaal! Bij deze dus: “Leve de vrijwilligers en
het burgerinitiatief, vaak niet geroemd, maar
nu wel. Een dikke plus!”
www.commissieloosduinen.nl
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Openbare ruimte Houtwijk

Cees Willemse

Houtwijk knapt op

Opknapbeurt Houtwijk van start
De gemeente Den Haag heeft
onderkend dat de openbare
ruimte van wijken als Houtwijk,
Mariahoeve en Nieuw Waldeck
sterk is verouderd.
Op een aantal plekken is, bijvoorbeeld, het wegdek versleten, hebben wortels van bomen de bestrating kapot gedrukt en zijn parkeervakken onduidelijk geworden. Kortom: de drie wijken zijn toe aan een
opknapbeurt. In Houtwijk zijn in de
Architectenbuurt de eerste opknapwerkzaamheden van start gegaan.
Voor de drie wijken wordt € 16,85
miljoen uitgetrokken. Daarbovenop
komt € 4,5 miljoen uit de pot van
het onderhoud van de wegen. De
opknapplannen zijn in overleg met
de wijken tot stand gekomen. In ons
geval speelden de projectgroep
Openbare Ruimte Houtwijk en de
bewonerscommissie Houtwijk knapt
op een belangrijke rol.

Grote en kleine projecten
In de opknapplannen zitten grote en
kleine projecten om de fysieke ruimte van de wijken te verbeteren. Doel
is dat de openbare ruimte in ieder
geval de komende 15 jaar weer
vooruit kan. Voor het opknapplan
van Houtwijk is € 5,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast wordt er vanuit het budget van ‘groot onderhoud
wegen’ nog een € 1,5 miljoen extra
geïnvesteerd (drie jaar lang een
bedrag van € 500.000 per jaar).

Opknapplan Houtwijk
Herinrichting Laan van de
Mensenrechten: het asfalt wordt
vervangen door klinkers/de weg
wordt versmald. In de buurt onderhoudswerkzaamheden aan de wegen. Vooraf aanpak wortelopdruk.
Verbeteren routes langzaam
verkeer: in de wijk worden verschil-

lende paden beter toegankelijk gemaakt: het Munirpad onderlangs,
J.W. Kempffpad, Vinkelaantje en
enkele paden in ’t Kleine Hout
(+voetgangersbrug).
Groot onderhoud plantsoenen:
het B.Thoenplantsoen, plantsoen
Dr.J.Presserstraat en het Dr.J.
Fruinplantsoen worden aangepakt:
meer verschillende soorten lage
beplanting, snoeiwerkzaamheden,
paden toegankelijk maken.
Architectenbuurt:groot deel van
de wegen wordt opnieuw bestraat.
Vooraf aanpak wortelopdruk. Pleintje Architect de Bazelstraat wordt
heringericht en vergroend. 
Kunstenaarsbuurt/Historicibuurt:i
In de hele wijk onderhoud aan wegen. Vooraf aanpak wortelopdruk.
Hildo Kroplaan wordt opnieuw ingericht (klinkers vervangen asfalt).
Hierbij wordt het asfalt vervangen
door klinkers.
Burgemeester Hovylaan:kade
langs water Burgemeester Hovylaan wordt vergroend. Wortelopdruk
wordt aangepakt (klinkers vervangen asfalt. In de Van Drieststraat
verbetering groeiplaats bomen.
Maatwerkplan bomen
Plan om wortelopdruk blijvend op te
lossen. Houtwijk telt 1.500 bomen in
straten en pleinen. 70% matige tot
ernstige wortelopdruk. Vervan-ging
bomen, indien nodig.

Planning
Met een aantal (deel)projecten kan
snel worden gestart, zoals de
aanpak van het Rosa Parkspad
(zie fotocollage hiernaast). De
verwachting is dat binnen 3 jaar
in principe alle projecten zijn uitgevoerd. Zie voor meer informatie:
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl
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Duurzaam Houtwijk

Cees Willemse

‘Houtwijk in transitie’ is een winnaar

€ 75.000 voor verduurzaming woningen
Met de 'Energie uit de Wijk Challenge' wil de gemeente Den Haag
groepen inwoners stimuleren om
activiteiten gericht op de energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone energie) op
te starten.
In het kader daarvan werden er
maar liefst 19 initiatieven van bewonersgroepen ingediend. Daaruit
werden er uiteindelijk zevens stuks
gekozen, waaronder het bewonersinitiatief 'Houtwijk in transitie' dat
onze wijkgenoot Henk Slijp namens
Wijkberaad Houtwijk had aangeleverd. Met de gelukkige winnaar blikken we terug en vooruit op dit ambitieuze project dat in 2021 moet worden geconcretiseerd.

Vol lof
Wethouder Duurzaamheid, Milieu
en Energietransitie Liesbeth van
Tongeren is vol lof over de deelnemers aan de Challenge: "Samen
maken we Den Haag klaar voor de
duurzame toekomst. Het is zo ongelooflijk inspirerend om te zien dat
deze mensen ondanks corona toch
bij elkaar komen, samen met een
plan komen en wij ze op weg kunnen helpen. Daar wordt de hele
stad beter van!"

Situatie in Houtwijk
De woningen in Houtwijk zijn vooral
in de jaren 80 gebouwd, conform de
isolatienorm van toen. Daardoor is
er voor de woningen geen financiële prikkel om te verduurzamen.
"Terugverdientijden lopen op tot 3040 jaar. Dit maakt de opgave complexer dan voor woningen uit andere periodes. Bij woningen van voor
1980 is isoleren snel rendabel. Bij
woningen van na 1995 is een aanpassing van installaties vaak afdoende!”, vertelt Henk Slijp. "Wij
willen ook voor deze woningen bewijzen dat verduurzamen en van
het gas afgaan technisch, financieel
en vooral sociaal haalbaar is. Als
initiatief ontwikkelen we een collectieve aanpak, verduurzamen we
woningen en slaan energie op in

een (buurt)batterij en laden er de
deelauto's mee!"

Doelstellingen
“Over dertig jaar is er geen aardgas
meer. Met dit initiatief willen wij een
plan maken hoe de woningen in
Houtwijk in stappen gasloos kunnen
gaan worden”, zegt Henk. “Hierbij
gaat het erom dat je op logische
momenten, zoals bij verbouwen of
iets vervangen, weet wat je moet
doen om uiteindelijk aardgasloos te
kunnen wonen, zonder dat het hele
huis op z'n kop staat en het financieel moeilijk wordt. U moet eens
optellen wat u de laatste vijftien jaar
aan uw huis heeft uitgeven, verdubbel dit, en u heeft het budget waarmee u deze transitie in kan gaan.
Om te beginnen zijn wij van plan
om met één blok van woningen,
van hetzelfde type, zo'n plan te ontwikkelen en willen wij in 2021 in
principe minimaal één woning
van het gas af helpen!”
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Geplande activiteiten
“Eerst gaan we een huizenblok zoeken waar we mee aan de slag kunnen gaan. Bij alle eigenaren geven
wij uitleg en inventariseren wensen
en mogelijkheden. Met die informatie maken we een voorstel voor een
plan van aanpak met ruimte voor
een persoonlijke invulling per huis.
Dit plan gaan we niet alleen aan de
bewoners van het blok presenteren,
maar (hopelijk) ook op de voorjaarsvergadering van het wijkberaad.
Met lokale aannemers gaan we
de mogelijke maatregelen van een
prijslijst voorzien.”

Opgewekte energie opslaan
“Naast het plan voor de huizen
gaan we ook de mogelijkheden van
een buurtbatterij onderzoeken. Hier
kunnen de aangesloten huizen hun
overschot aan zonne-energie opslaan voor later gebruik!”, aldus de
gelukkige prijswinnaar Henk Slijp.

Den Haag/Loosduinen/Houtwijk

Theo van Daalhoff

Betere toegankelijkheid Den Haag
Het stadsbestuur investeert de
komende jaren 3,5 miljoen euro
extra in het voor iedereen nog
toegankelijker maken van Den
Haag. Het gaat daarbij om fysieke, sociale én digitale toegankelijkheid. Dit Toegankelijkheidsfonds van 3,5 miljoen euro komt
bovenop de middelen die burgemeester en wethouders op hun
eigen beleidsterreinen inzetten
om de toegankelijkheid te verbeteren. Bovendien wordt de subsidieregeling uitgebreid. Daarin wordt het
ook voor ondernemers mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanpassingen, voorzieningen en projecten die de toegankelijkheid van hun bedrijf of organisatie helpen verbeteren. Daarnaast begint de gemeente een
meerjarige bewustwordingscampagne. Info: www.denhaag.nl

Miljoenen voor duurzaamheid
Om de klimaatcrisis aan te pakken en daarmee ook werk te creeren investeert Den Haag ruim
180 miljoen in duurzaamheid.
Dat heeft wethouder Liesbeth
van Tongeren (Duurzaamheid
en Energietransitie) bekendgemaakt. Het geld komt uit
de verkoop van energiebedrijf
Eneco. Het doel van de inzet is
een leefbare stad voor de Hagenaars van nu en voor de toekomstige generaties. Er komen budgetten voor schone bronnen, netten,
energieopslag en het aanpassen van gebouwen in de gemeente. Bij geslaagde projecten vloeit er geld terug, zodat dit opnieuw ingezet kan worden voor de stad. De wethouder verwacht dat deze inzet van middelen
grote positieve gevolgen zal hebben voor de stad. Meer informatie is te
vinden op: www.denhaag.nl

Sedumdakjes op Houtwijkse schuurdakjes
Een bewoners van 't Kleine Hout
heeft eerder dit jaar het initiatief
genomen om, als natuurlijke
dakbedekking, een sedum'tapijt'
op zijn schuur aan te leggen.
Geinspireerd daardoor hebben
28 andere wijkgenoten zijn voorbeeld gevolgd en eind augustus
gezamenlijk de benodigde materialen ingekocht. Sedum is een
vetplant, die goed bestand is
tegen kou, hitte, droogte en wind.
Zorgt voor opslag van regenwater, een schonere lucht en meer biodiversiteit. Extra fijn voor de vlinders
en bijen! Ook verlengt het de levensduur van je dak en zorgt voor vermindering van omgevingstemperatuur en -geluid. Wel onderhoudsarm, maar
niet onderhoudsvrij...Ook leuk is de gemeentelijke subsidie. Zie voor meer
informatie over dit milieuvriendelijke initiatief: www.kleinehout.nl.
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Lockdown inspiratie
Vandaag somberde een inwoner van
Houtwijk dat de lockdown veel deuren
heeft dichtgedaan. Klopt. We moeten uitkijken. En de situatie accepteren. Nu een
half miljoen Nederlanders corona heeft
(gehad), is er wel iets aan de hand. Boodschappen doen bij de supermarkten vergt
een precisieaanpak. Afstand houden.
Sinds een jaar maak ik deel uit van
een muzikaal trio, ‘Le Chant des Dunes’.
Houtwijkbewoners van enige (muzikale
en qua leeftijd) rijpheid. Vanwege onze
achtergrond en interesse zingt ‘het Duingezang’ alles in het Frans, in een grote
kamer in een woning in Houtwijk. Dezer
dagen een miniconcert in ‘ons’ Popradar
aan de Burgemeester Hovylaan gedaan:
14 toeschouwers, meer mochten niet.
Tijdens onze vrijdagrepetities zijn wij
uiterst voorzichtig. Met handschoenen
aan spelen of Juliette Gréco nadoen met
een mondkapje op is geen optie. Stel je
voor: met skihandschoenen spelen op
een akoestische gitaar, of met een mondkapje op ‘Ne me quitte pas’ van Jacques
Brel proberen na te doen. We houden afstand. De bassist gaat met zijn ‘plukbas’
als eerste naar de bovenetage. De twee
anderen volgen. Zo blijven we gezond en
klokke 18.00 uur proosten wij op Houtwijk
(Quartier de Bois).
Op een zomerse namiddag vond een
buurman, toen wij in de tuin een rustig gezang lieten luiden, het welletjes. Wij naar
boven. In mijn buurtje in Kleine Hout zou
iedereen het geweldig vinden. Misschien
had de buurman om de een of andere reden een vervelende bui. Je wéét het niet
waarom iemand ineens uit zijn slof schiet.
Mogelijk de coronaprikkel. Je wilt dingen
doen, maar het kán en mág niet.
Houd vol, beste Houtwijkers. Ooit gaat
dit voorbij. Intussen blijven wij – het trio
Duingezang – onszelf en enkele anderen
verblijden. Tijdens het tuinconcert moesten wij van de meeste buren blijven, maar
we jagen onze wijk niet op stang, vredelievend als wij zijn. We kijken positief
vooruit. ‘Pour moi la vie va commencer’.
Doen we óók, na lockdown, in onze eigen
wijk. Blijf fris, vrolijk en gezond. Ook met
een ingetogen kerst. Au revoir!

Buurtnetwerken

Nieuw buurtnetwerk Hoplr operationeel
In Houtwijk werd vorige maand
de nieuwe buurtapp Hoplr geïntroduceerd, een nieuw sociaal
platform om Houtwijkers met elkaar in contact te brengen. Het
is een initiatief van het Belgische
Hoplr in samenwerking met de
gemeente Den Haag.
Wellicht zult u zich afvragen: we
hadden toch al zoiets: Nextdoor?
Dat klopt, maar er zijn toch wel wat
verschillen en daarom zetten wij in
dit artikel wat dingen op een rij. De
opmars van nieuwe buurtnetwerken
lijkt niet te stuiten…

Best leuk, maar...
Hoplr biedt best wel veel goede
dingen. Je kunt heel makkelijk berichten plaatsen of activiteiten organiseren die bijdragen aan een goed
buurtcontact. Net zo leuk, en vergelijkbaar 'veilig' als, bijvoorbeeld,
Nextdoor en het al jaren bekende
Facebook, met de diverse Facebookgroepen op wijk of thema. Het
grote verschil met Nextdoor is wel
dat Hoplr gratis en reclamevrij is
door de gemeentelijke sponsoring
en dat lokale gemeentelijke informatie centraal staat.

Veiligheid
Wat betreft veiligheid is de vraag of
Hoplr wel zo veilig is als ze doen
vermoeden. Bij alle social media is
het namelijk mogelijk om zo maar
nepprofielen te maken. Belangrijk
is dat Hoplr niet, zoals Nextdoor,
persoonsgegevens verkoopt of

Puzzelen voor jong en oud

gebruikt om meer mensen te werven. Wijkberaad Houtwiji gaat de
verdere ontwikkelingen nauwgezet
volgen en zal daarover regelmatig
verslag uitbrengen.

Meer informatie:
www.hoplr.nl
Femke Beeloo-Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Markante wijkgenoten

Marjolein Minks

Vrijwilligers met groene vingers

‘Houtwijk onkruidvrij, waar nodig…!’
Interview met Hans Ettekoven,
An Burgwal en Coby Polman
Toen ik een keer door Houtwijk
wandelde zag ik een man het gras
in het plantsoen aan de overkant
van de sloot bij de Koos Meindertsschool maaien. Het was duidelijk
geen man in dienst van de gemeente en - benieuwd als ik ben naar
vrijwilligers die bijdragen aan onze
wijk - begon ik een gesprek. Dit
bleek Hans te zijn die al 19 jaar dit
plantsoen ongeveer éénmaal per
maand kort houdt, zodat de brandnetels niet weer de kans krijgen zo
welig te tieren als zij deden toen
Hans er kwam wonen in 2001.
Een paar weken later zit ik in de
gezellige huiskamer van zijn buurvrouw An Burgwal. Onder het genot
van een lekkere kop thee vertellen
An, Hans en Coby waarom zij hebben besloten om het groen in hun
omgeving te onderhouden. Coby
en An onderhouden de twee plantsoentjes waar An op uitkijkt uit haar
woning aan de Dr. L. J. Rogierstraat. Ook zij doen dit sinds de
gemeente niet meer eenmaal per
maand het onkruid wiedt in de
plantsoenen, dus ook zo’n jaar of
20. Ze werken er tweemaal per jaar
een hele middag en snoeien de takken van de te hoge struiken, scheren de heg en schoffelen het onkruid. Behoorlijk zwaar werk voor
twee dames op leeftijd, An tikt
zelfs de tachtig al aan!

Toch klinkt er ook verdriet en
boosheid uit hun verhalen. Ze melden vaak dingen aan de gemeente,
maar worden zelden écht gehoord.
Een ambtenaar die komt kijken naar
het looppad dat elke keer onderloopt bij een flinke regenbui en die
dan zegt; Ja, dat kan niet!” En daar
blijft het dan bij. Ook het laten woekeren van de struiken tot bomen en
niet wieden zit hen hoog. Evenals
het onderhoud dat dan nog wél
gedaan wordt. Hans’ plantsoen
wordt regelmatig vernietigd door de
zware banden van een trekker. “Die
komt een metertje gras langs de
paden afraggen, want maaien kun
je dit niet noemen!”, zegt hij.
Zoals gemeld werken zij met
zelf aangeschaft gereedschap, zoals een elektrische heggenschaar.

Toen Hans ‘zijn’ plantsoen adopteerde, begon hij met het ontwortelen van al het onkruid met een
boomboor en hield vervolgens het
gras kort met een zelf voor dit doel
aangeschafte motormaaier. Ook de
dames hebben voor het onderhoud
van ‘hun’ plantsoentjes gereedschap gekocht. Ik heb niets dan
bewondering voor deze actieve
burgers die met hun inzet de wijk
veilig en aantrekkelijk houden voor
al hun buurtbewoners.

Bij alle drie staat het water over de
ergernis over de afgenomen zorg
van de gemeente aan de lippen. De
te groot gegroeide struiken in het
plantsoen belemmeren het zicht op
ander buurtgenoten en bij het inparkeren en uitrijden van de auto’s uit
de parkeerhavens.
Een beetje ontdaan vertrek ik,
met de belofte het interview onder
de aandacht van de groenmannen
van Loosduinen te brengen. Hopelijk zullen ze dan hun groenwerk
met wat meer plezier dan nu voortzetten, want doorgaan “Ja, dat doen
we wel!”
Mail tips voor deze rubriek naar:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

In deze Coronaproof fotocompositie drie krasse
Houtwijk-senioren in beeld, met (vanaf links)
Coby Polman, Hans Ettekoven en An Burgwal.
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Wijktuin Houtwijk

Christiaan Scheen

De donkere dagen voor Kerstmis…
In de decembermaand zijn wij gewend om het in en om het huis gezellig
te maken. Tijd voor gezelligheid met familie en vrienden. Het is ook een
periode om terug te blikken. Voor de wijktuin was het ook een bijzonder
jaar. Op het complex moesten wij leven met de 1,5 meter afstand, maar
er was ook ruimte om elkaar te spreken en te ontmoeten. Er werd veel
tijd en aandacht besteed aan het onderhoud en het is gelukt alles weer
netjes eruit te laten zien. Misschien is het voor u een goed voornemen
om eens kijkje te komen nemen. U bent ook in 2021 van harte welkom.
Wilt u ons helpen? Kom dan op dinsdagmiddag om 13:30 uur hiernaar
toe en dan kunt u ook genieten van al hetgeen weer gaat groeien en
bloeien. Wilt u al eerder meer weten over het reilen en zeilen van onze
wijktuin, dan kunt u een kijkje nemen op www.wijktuinhoutwijk.nl, onze
eigen website. U kunt daar rustig rondneuzen op de verschillende pagina’s met allerlei tuintips, actuele berichten en een kleine fotoimpressie.
Als u zich aanmeldt als ‘volger’ krijgt u vanzelf bericht als er weer iets
nieuws is te lezen op onze website. De wijktuin Houtwijk wenst u een
voorspoedig en groeizaam 2021 (www.wijktuinhoutwijk.nl).

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Gekke tijden op De Nijkamphoeve…
Een jaar geleden waren we nog druk bezig met het plannen van leuke
activiteiten voor 2020. De Coronacrisis (Covid19) heeft helaas fors roet
in het eten gegooid. Voor het runnen van de boerderij was dat een forse uitdaging, met wel of niet of beperkt open, met wel en niet het terras
van ons theehuis in bedrijf. En niet te vergeten, wat konden, mochten
en wilden onze vrijwilligers en stagiairs nog doen. In oktober werden
we dan ook nog opgezadeld met een ophokplicht voor de kippen en
de ganzen (zie foto). Dit vanwege de op allerlei plekken in Nederland
opgedoken vogelgriep. Verrast werden wij door de zwangerschap van
onze dwerggeit Devi. Een bezwangering van voor wij haar kregen.
Op de kopij-inleverdatum was zij nog niet bevallen. Wat 2021 gaat
brengen is volstrekt onzeker, maar als we iets kunnen organiseren,
zullen we dat zeker doen. Houd onze website en social media dus
in de gaten (www.nijkamphoeve.nl/).

Sportvereniging Houtwijk

Ed Jacobs

Corona krijgt ons er niet onder…!
In het vorige Wijkblad was de toon nog optimistisch, want de bal rolde weer. Inmiddels zitten we alweer een aantal weken in een lockdown en zijn we
terug bij af. Dat heeft een flinke impact op de club
en het verenigingsleven. Uiteraard missen we de
wedstrijden, daar train je immers elke week voor.
Maar het verenigingsleven is meer dan trainen
en wedstrijden spelen. Het is ook de plek waar je je
vrienden ontmoet en waar zich een deel van je sociale leven afspeelt. Niet alleen voor de actieve
voetballers, maar ook voor oud-leden, supporters,
ouders en buurtgenoten. Dat mis je misschien
nog het meest in deze tijd, waarin je al zo weinig
mensen ziet of kunt ontmoeten.
Ook financieel zijn het zware tijden. Een groot
deel van de vaste lasten wordt immers gedekt uit

de kantine-inkomsten. Ook haken er sponsors af.
Dit zorgt ervoor dat veel verenigingen in financiële
problemen zullen komen als er geen steun komt
van de overheid of de KNVB.
Maar sv Houtwijk zit niet stil en doet er alles aan
om sterker uit deze Coronatijd terug te keren. We
zijn dan ook druk bezig om de vereniging klaar te
stomen voor na de 2e lockdown. Zeker voor de
jeugd worden er tal van activiteiten gepland. Ook
voor niet-leden. Ook zouden we graag in samenwerking met Wijkberaad Houtwijk meer activiteiten
voor de wijk willen organiseren.
Laat ons weten wat je mist in de wijk. Een seniorenmiddag waar 55+ uit de wijk samen kan komen?
Een kaartclub? 55+ sport? Bedenk het maar en
neem even contact met ons op via 06-2298097.
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Speciaal voor jong en oud

Femke Beeloo-Planken

Bollen planten in de herkansing...
Wederom kreeg Wijkberaad Houtwijk een anonieme donatie van bloembollen.
Na de zomerbollen die in maart van dit jaar in de grond werden gezet, kregen
we dit keer voorjaarsbollen. Hopelijk komen deze wel op, de zomerbollen gaven
namelijk vooral veel groen, maar meer dan vijf bloemen hebben we niet kunnen
tellen, helaas. Echter, dat maakte het enthousiasme van de kinderen er nu niet
minder om. Onder leiding van onze bestuursleden Femke en Schwanette hebben Houtwijkse kinderen weer meer dan 1500 bloembollen in het Bokkefortpark geplant. De jongste was bijna twee, maar nam zijn taak zeer serieus:
‘worteltjes omlaag en puntje omhoog’. Hij verbeterde zelfs de andere kinderen.
Met meer dan vijfentwintig kinderen hebben we rondom de speeltuin en op het
veldje met de Japanse kersenbloesemboompjes narcissen, tulpen, hyacinten,
krokussen en nog veel meer geplant. Hopelijk worden we volgend jaar in het
voorjaar verblijd met heel veel bloemen…

Loosduinse kerstwensballen…
De afgelopen weken hebben Wijkberaad Houtwijk en de wijkberaden van Kraaijenstein en Kom Loosduinen de handen ineengeslagen. Het Loosduins Dickens Festival kon niet doorgaan, daarom werd het Dickens Naaiproject bedacht. Dit
hebben wij helaas even moeten uitstellen, maar het gaat nog
wel door! Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan
naar info@wijkberaadhoutwijk.nl. Om TOCH deze kerst een
klein beetje de Dickens-sfeer erin te houden, hebben wij een
speciaal concept bedacht. Via de Posthoorn kon u zich opgeven om een kerstbal met een kerstwens aan een wijkgenoot
te geven. Deze kerstwensballen werden door kinderen van
het Maris College deels zelfgemaakt en uitgedeeld. Op deze
manier konden we jong en oud ook tijdens deze lastige tijd
met elkaar verbinden. Daarnaast deelden wij deze Loosduinse
kerstwensballen uit in de drie winkelcentra, bij een grote verlichte kerstboom, vergezeld door Dickens-muziek. Ook hebben wij alle bewoners van de verzorgingshuizen in de drie
wijken een kerstwensbal bezorgd. Zo hebben we in corona-tijd elkaar toch een klein lichtpuntje kunnen bezorgen. Doet u
ook mee? Schrijf dan weer eens ouderwets een kerstkaartje
aan alle buren, groet elkaar en zorg een beetje voor anderen! Heeft u de actie gemist? Stuur ons dan een mailtje, want we
hebben nog een paar kerstwensballen kunnen achterhouden… Contact: zie colofon op de pagina hiernaast.

De zeven in Houtwijk (17)
Ando raakte iedereen in de gang een voor een aan. Zijn handen gaven bij elke
aanraking een zachtgele gloed die langzaam overging in het lichaam van de
persoon die hij aanraakte. “Dit is best cool om te doen, Roos! Jij had echt een
coole power!” Roos maakte zichzelf weer zichtbaar en hielp haar vriendinnen
omhoog die verbaasd om zich heen keken. De wijkagent hielp zijn collega van
de grond: ”Kom, ik help je even naar je kantoor.” Zijn maat liet zich enigszins
verward meenemen. Van alle kanten kwamen verbaasde agenten en medewerkers kijken. “Laten we gaan…”, zei Kaj. “We nemen later nog wel contact
op met Martin.” Voordat iemand ze kon tegenhouden liepen de zeven kinderen
naar buiten. Ze besloten naar de speeltuin in het Bokkefortpark te gaan. Ando
en Jaiden klommen op de schommelmand en gingen langzaam heen en weer.
“Okee, laten we testen, ik kan geen vogels meer verstaan, dus iemand anders
moet dit nu wel kunnen!”, zei Jaiden met een sip gezicht. Hij vond het ontzettend jammer dat hij zijn kracht kwijt was. Hij was graag onder de dieren. De
kinderen luisterden allemaal naar de vogels in de bomen. Yuna stak een
hand omhoog en een blauwe ara kwam uit de lucht op haar arm zitten. “Hij
heet Charlie, hij is de mascotte van Loosduinen!”, zei Yuna trots. De vogel legde zijn koppetje in Yuna’s nek. Yuna moest er
van giechelen. “Hij is zóóóóó zacht!” Terwijl Yuna het dacht, zei Kaylee het: “Ik kan gedachten horen!” Jaiden stak ferm zijn
hand in de lucht. Om de schommelmand verscheen een krachtveld dat erg op een zeepbel leek, maar waar niets doorheen
kwam. Floortje rende een rondje om het park in vijf seconden. “Best leuk, een keertje wisselen, maar niet voor altijd…”, zeiden Kaj en Kaylee tegelijk. “Hoe pakken we dit aan?!” vroeg Floortje…
Wordt vervolgd in de volgende editie.
Zie ook onze facebooksite Houtwijkinfo.
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Korte berichten

Colofon

Evenementen Agenda 2021
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij
proberen ook komend jaar diverse evenementen te organiseren om
jong, oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen. In
verband met de Coronacrisis zal dat soms in aangepaste vorm zijn
of zal er iets verschoven moeten worden.
Medio januari
Medio februari
Medio februari
24 maart
9 juni
12 juni
7 of 14 juli
13 oktober
30 oktober
18 december

Starten Dickens naaiproject
Inhaal Halloween 2020
Inhaal opening sportseizoen 2020
Voorjaarsledenvergadering
Buitenspeeldag
Midsummer Party (op sv Houtwijk)
Traditionele Boottocht
Najaarsledenvergadering
Houtwijk Halloween Experience 2021
Dickens Loosduinen

Zie voor de actuele stand agenda op onze website (zie colofon hiernaast).

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Adres:
Clubhuis sv Houtwijk
L. van Vuurdestraat 16
2552 JE Den Haag
Telefoon: +31 6 2220 1645
Alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur
op andere dagen is e-mail sneller

E-mailadres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Houtwijkblad 1/2021
Inleveren kopij: 03.02.2021
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren per
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag
Redactie/vormgeving
Cees Willemse
Belangrijke telefoonnummers
Medische hulp, Ouderenzorg en
steunpunt Mantelzorg zie onze
website > Contact
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