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Van de voorzitter   

                                                                                                  
Beste wijkgenoten,    
 
Er is goed nieuws, en er is minder goed nieuws. Nor-
maal zou ik u vragen wat u het liefste als eerste hoort, 
maar helaas: We zien elkaar niet meer zo vaak als in 
2019. Laat ik daarom beginnen met het minder goede 

nieuws: de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2020 kon niet 
doorgaan door het C-woord (u weet wel, het woord van een virus dat be-
gint met de letter C, en waarvan ik weiger het voluit uit te schrijven, om-
dat het als een verstikkende deken over onze maatschappij hangt en re-
geert). Okay, dan volgt nu het minder goede nieuws (oh jee, twee keer 
dus minder goed nieuws): ook de najaarsvergadering van Wijkberaad 
Houtwijk gaat om dezelfde reden niet door. U mist daardoor de thema's 
die ons als wijkbewoners verbindt, zoals ‘Veiligheid’ met een mondelinge 
update van onze wijkagenten, die u ter plekke allerlei vragen had kunnen 
stellen. Of ‘Duurzaamheid’ met een update van bewoners die samen be-
sloten hun daken te voorzien van zonnepanelen, en een ander initiatief 
om het gebruik van (liefst elektrische) deelauto's in onze wijk te faciliteren. 
Maar ook een update over het grote project van het opknappen van onze 
wijk. En een update over het voorkomen van vereenzaming. 
 
     Het document 'Statuten' van de Vereniging Wijkberaad Houtwijk 
schrijft voor dat wij jaarlijks twee vergaderingen houden. Het plannetje dat 
wij als bestuur hadden na het afblazen van de voorjaarsvergadering, was 
om de najaarsvergadering in tweeën te knippen. De eerste helft had dan 
‘eerste vergadering’ geheten en na de pauze zou formeel de ‘tweede 
vergadering" van start zijn gegaan. Dan hadden we aan de eisen van de 
vereniging kunnen voldoen (een creatief slimmigheidje vonden we het 
zelf…). Maar die tweede vergadering gaat dus ook niet door. Nu ontstaat 
er een strijd tussen het verplichtende karakter van de statuten enerzijds 
en de realiteit van de samenleving vandaag anderzijds. Als ik het voor 
mezelf beredeneer, dan denk ik dat de opstellers van de statuten geen 
rekening hebben gehouden met die andere realiteit van vandaag. Als be-
stuur voelen we ons daardoor gedwongen om te improviseren en moeten 
we breken met de regels van de statuten. Omdat het niet anders kan. 
 
     En dan nu het goede nieuws: Wijkberaad Houtwijk zit niet bij de pak-
ken neer. We hebben als bestuur beraadslaagd, over wat wel kan. We 
kwamen tot de conclusie dat wij u, wijkbewoners, moeten blijven voorzien 
van informatie. Daarom zal deze wijkbladuitgave dienen om u te informe-
ren over de stand van zaken van het wijkberaad (financiën, voortgang van 
projecten). U kunt daarop dan weer reageren en in het volgende wijkblad 
geven wij uw reacties en onze antwoorden weer. Op deze manier hopen 
wij tegemoet te komen aan de intentie van ons bestaansrecht. 
 
     Tot slot wil ik afsluiten met een ander 'minder goed/goed nieuws'. Ons 
bestuurslid Stephan Bergmans heeft besloten om zijn rol van bestuurslid 
neer te leggen om gezondheidsredenen. Dat vindt het bestuur bijzonder 
spijtig, zie het artikel op pagina 5 van dit blad. Stephan was 'onze ogen  
en oren', gewoon door rond te lopen en te praten. Een mens in optima 
forma dus! Daarom hebben wij, als bestuur, besloten om onze waardering 
voor hem te uiten door hem de ‘Houtwijkse Zilveren Wichelroede’ toe te 
kennen. Voor meer informatie over dit eerbetoon aan Stephan en zijn 
voorgangers verwijs ik u naar onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl 
>menu Wijkberaad >Onderscheidingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 
 

Bestuursnieuws   

Zie pagina 4 (+middenkatern) 

Zie pagina 10 

Zie pagina 15  

                   Zie pagina 20 
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Bestuursnieuws               

 

Geen Ledenvergaderingen in 2020   
Twee keer heeft Wijkberaad Houtwijk geprobeerd om een reguliere Algemene 
Ledenvergadering te houden en twee keer is dat helaas niet gelukt. Het zal iede-
reen duidelijk zijn, dat de Coronacrisis ons hierbij parten heeft gespeeld. Zowel 
de voorjaarsledenvergadering op 25 maart 2020 als de najaarsledenvergadering 
op 14 oktober 2020 konden hierdoor niet plaatsvinden.  
 
Toch spelen er nog tal van zaken die voor onze wijk zó belangrijk zijn dat wij deze 
- anders dan via een ledenvergadering - ter beoordeling aan u willen voorleggen. 
Dit doen wij in een speciaal middenkatern waarin wij de belangrijkste thema’s op 
een rijtje zetten. Op de laatste pagina van dit katern vragen wij u om uw mening 
kenbaar te maken. Over het resultaat daarvan zullen wij in de decemberuitgave 
van het Houtwijkblad verslag doen. 
 
Zie speciaal middenkatern 

 

Gevaarlijke vuurwerkopslagplaats in Houtwijk 

In Houtwijk bevindt zich op Dekkershoek 76 een vuur-
werkopslagplaats. Op 27 december 2017 bleken het be-
heer en de opslag niet te voldoen aan de regelgeving, want 
er werden 39 mortierbommen aangetroffen.Een deel daar-
van in de bewaarruimte, de rest in de hal en op een zolder. 
De eigenaar gaf aan niet op de hoogte te zijn geweest van 
de aanwezigheid van die explosieven. Bekend werd dat de 
gemeente mogelijk een vergunning zou moeten afgeven, 
omdat het bedrijf inmiddels weer zou voldoen aan de eisen, 
zoals gesteld in het Vuurwerkbesluit.  
Het wijkberaad maakt zich - met in het achterhoofd de 
vuurwerkramp in Enschede in 2000 en dit jaar de ramp-
zalige explosie in Beiroet - ernstige zorgen over de vei-
ligheid van de bewoners in de nabije omgeving. Daar-
om hebben wij het Haagse College van burgemeester 
en wethouders vragen gesteld over veiligheidsmaat-
regelen en garanties, alsmede een oproep gedaan om 
een vuurwerkopslagplaats in bewoond gebied gewoon  
te verbieden. Zie volledige brief op onze website. 

Koffieshop in Zichtenburg…   
Het is Wijkberaad Houtwijk ter ore gekomen, dat 
burgemeester Van Zanen zou hebben voorgesteld 
om een onderzoek in te stellen, naar de mogelijk-
heid van het vestigen van een coffeeshop aan de 
zuidkant van Den Haag. Dit om de overlast veroor-
zaakt door coffeeshops in de Weimarstraat te ver-
minderen en om tegemoet te komen aan de vraag 
van Westlanders, die dan niet meer zo ver de ge-
meente Den Haag in hoeven te rijden. In dit kader 
zou reeds het ZKD-terrein als mogelijke locatie zijn 
genoemd, wat natuurlijk zou moeten worden onder-
zocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In 
dezelfde tijdsperiode dat bovengenoemde voorstel 
werd geopperd, werd er in Houtwijk door een cof-
feeshopondernemer bij snackbar Anita aan de Oude 
Haagweg gepolst of deze zaak wellicht kon worden overgenomen, met als doel verkoop van soft drugs. Het 
wijkberaadbestuur heeft over deze problematiek een bezwaarschrift gestuurd naar het Haagse College van 
burgemeester en wethouders. Zie volledige brief op onze website.



 

 5 

Bestuursnieuws               
 

Stephan bedankt! 
Tot onze spijt heeft onze eigen Stephan Bergmans aangegeven te stoppen bij het 
wijkberaad. Hij tobt al ruim een jaar met zijn steeds slechter wordende gezondheid 
en heeft met pijn in het hart gezegd te gaan stoppen. Jarenlang heeft hij zich inge-
zet voor de jongeren van Houtwijk, hij sloot altijd aan bij de kinderraad van Hout-
wijk. Onder zijn vleugels kreeg een van de leden van de Houtwijkse Kinderraad het 
Haags Jeugdlintje en won de Kinderraad zelf vorig jaar de Piet Vink prijs. Hij ging 
daarnaast altijd in gesprek met wijkbewoners over hoe we de wijk nog beter kon-
den maken. Hij noemde zichzelf gekscherend 'de burgemeester van Houtwijk', wat 
eigenlijk wel een beetje klopte. Stephan weet vaak als eerste de laatste nieuwtjes 
en de pijnpunten in de wijk en dát zonder in het bezit te zijn van een computer of 
mobieltje.... Daarnaast is hij voor vele bewoners een bekend gezicht. Naast zijn in-
zet voor de jongeren nam hij zitting in de Commissie Loosduinen, projectgroep Wel-

zijn en Beheer. Hierbij hebben afgevaardigden van alle wijkberaden van Loosduinen de taak het stimuleren en be-
waken van alle activiteiten op het gebied van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen. We zullen 
Stephan missen bij het wijkberaad, maar begrijpen zijn moeilijke beslissing. We wensen hem alle goeds toe en 
hopen hem nog vaak in gesprek te zien met wijkgenoten.  
  

Houtwijk prioriteiten               
 

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

2. Bewonerscommissie Openbare ruimte 
  De bewonerscommissie heeft wijkknelpunten in kaart gebracht. Wijkbewoners hebben   
  projecten kunnen kiezen. De gemeente is nu bezig met een opknapplan.  
 

3. Inbraakpreventie 
  Het inbrekersgilde is helaas weer volop actief in de regio (zie bericht op pagina 6). Sluit  
  u  aan bij een WhatsAppgroep Buurtpreventie. Bel bij onraad altijd 1-1-2. 
 

4. Buurtpreventie 
  De buurtpreventie heeft dringend meer vrijwilligers nodig! Heeft u 1 of 2 uurtjes over per  
  week en heeft u hart voor uw buurt? Meld u aan! (kan via wijkberaad!). Zie ook pagina 15. 
 

5. Aanpak ergernissen 
  We krijgen veel klachten over het dumpen van grofvuil, terwijl iedereen dat gewoon gratis  
  kan laten ophalen. Meldingen via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.  
 

6. Groenvoorziening 
  Binnenkort gaan we weer bollen planten in het bokkefortpark. Dit zal op een paar wille- 
  keurige dagen gebeuren waarbij we buiten spelende kinderen om hulp zullen vragen! 
 

7. Renovatieprojecten 
  Achter de schermen krijgen plannen voor Azivo-gebouw en Connexion-terrein langzaam  
  vorm. Wordt vervolgd.coronaproof   
 

8. Houtwijk Jong 
  Als wijkberaad willen we de jongeren van Houtwijk beter bereiken en ook horen. Hebben 
  jullie een idee om de buurt beter te maken, stuur dan een e-mail naar het wijkberaad! 
 

9. Houtwijk verbinden 
 Paar evenementen: eind oktober mag Halloween vooralsnog - wel coronaproof  - door-
gaan. Half november start een uniek Dickens project (Samen Dickens kleding maken! ). 
 

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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Wijkcentrum Bokkefort                         
 

Iets ‘Voor en door de buurt’ organiseren… 

12.00-18.00 uur, di 9.00-17.30 uur, wo 9.30-17.30 uur, do  
Houtwijkse jongeren                                                                     Mounir El Omari 

 

‘Overzomeren’ in Coronatijd… 
Ook voor Houtwijk was het helaas soms een hete 
zomer, vooral door ongewenste bezoekers uit an-
dere delen van de stad. Die overlast is door inzet 
van politie, buurtpreventie en ook door ons eigen 
jongerenwerk gelukkig snel in de kiem gesmoord. 
Om jongeren plezierig bezig te houden hebben 
VÓÓR Welzijn en Streetsport in Loosduinen acti-
viteiten georganiseerd. De playgrounds bewezen 
hun waarde. Voetbaltoernooien werden zeer sterk 
bezocht. Behalve met voetballen konden onze 
doelgroepen zich ook uitleven in kickboksen en 
bootcamp. De zomervakantie sloten we af met 
een blockjam. Daar was genoeg voor alle leeftij-
den genoeg te doen: onder meer free running, 
een rapworkshop, basketbal en een open podi-
um. Tijdens de vakantie waren ook in het wijkcentrum activiteiten. Natuurlijk Coronaproof. Zo konden kinderen 
onder begeleiding van een deskundige wetenschappelijke proefjes doen. Dankzij een door het wijkberaad beschik-
baar gesteld budget konden extra activiteiten worden georganiseerd. AH Houtwijk stelde fruit beschikbaar. 
 
WhatsApp  Buurtpreventie Houtwijk                                        
 

Kort politieverslag  
Aantal woninginbraken is fors toegenomen: 20 meldingen (8 pogingen/ 
12 voltooide inbraken. Zwaartepunt in Houtwijk (10), ook meldingen uit 
o.a. Waldeck, Bohemen en Vroondaal. Vermoedelijk zijn meerdere da-
dergroepen actief, mogelijk ook van buiten Loosduinen. In augustus 
werden 13 autoinbraken gemeld. Opvallend was dat vaak Volkswa-
gens het doelwit waren. Ook werden er kentekens verwijderd. Aantal 
meldingen fietsdiefstal: 28 (vooral elektrische fietsen), voornamelijk bij 
de grote winkelcentra en Kijkduin. Aantal meldingen diefstal bromfiet-
sen: 13. Zwaartepunt lag in Houtwijk: 8. De digitale criminaliteit stijgt 
door misbruik van websites, zoals Marktplaats, en door e-mails met 
frauduleuze bedoelingen. De gemeente Den Haag start daarom een 
project en zoekt digitale ambassadeurs die wijkgenoten kunnen helpen 
dit te voorkomen. 
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Verkeer in Houtwijk                                                                                               Wil Bianchi  
 

Werkzaamheden aan bussluis Escamplaan
Begin dit jaar is de gemeente  
Den Haag begonnen met de aan-
pak van de Escamplaan, het deel 
tussen de Leyweg en de Hout-
wijklaan. 
 
De bussluis is al lang een discus-
siepunt in Houtwijk. Toen in het 
verleden de Escamplaan openbaar 
werd voor vrachtverkeer uit het 
Westland, maakten de bewoners 
van de Escamplaan in Leyenburg 
daar bezwaar tegen. Naar aanlei-
ding daarvan kwam er een bussluis 
die in Houtwijk geeft gezorgd voor 
sluipverkeer in allerlei straten. Op 
de plaats van het zusterhuis en het 
aansluitende parkeerterrein zijn in-
middels ruim 800 woningen gerea-
liseerd. 
 
Aanpassingen 
Het kruispunt Dedemsvaartweg-
Escamplaan wordt aangepast om 
het verkeer komend van het HAGA-
ziekenhuis de verschillende rich-
tingen op te laten gaan. Zo is de 
bushalte Dedemsvaartweg (richting 
Westland) verplaatst naar een plek 
tegenover de oude halte richting 
ziekenhuis. Daardoor is er ruimte 
ontstaan voor een linksafstrook. 
Verkeer komend van het zieken-
huis kan nu richting Meppelweg  
of richting Oude Haagweg. Bij  

het kruispunt Leyweg worden de 
verkeerslichten aangepast. Een 
belangrijke oversteek voor fietsers 
loopt van Tulapad naar Charlotte 
Jacobslaan. Veel ouders met kin-
deren maken daarvan gebruik om 
via de voetgangersbrug bij het Tula-
pad de Escamplaan over te steken. 
Hier komt nu een middenberm, 
waar fietsers kunnen stoppen voor 
voorbijgaand verkeer. Er komen 
daar helaas geen verkeerslichten. 
Het werk duurt ongeveer tot eind 
2020. Het HagaZiekenhuis aan   
 

de Leyweg blijft goed bereikbaar. 
 
Geen doorgaan verkeer 
"Per saldo blijft doorgaand verkeer 
onmogelijk!", benadrukt onze wijk-
genoot Wil Bianchi, die lid is van de 
Klankbordgroep Florence Nightin-
gale Park. Voor geïnteresseerden 
is op de website van de gemeente 
Den Haag meer informatie te vin-
den over de voorgang van de 
werkzaamheden.W 

 

 

i

  Loosduins koffieuurtje, als vanouds… 
Het spreekuur waar bewoners met het stadsdeel   
Loosduinen, de Politie en de Commissie Loosduinen 
hun wensen en ideeën voor de buurt kunnen bespre-
ken, is weer gestart op de vertrouwde locatie in de 
Bibliotheek Loosduinen. Uiteraard worden alle beno-
digde coronamaat-regelen in acht genomen. Het tele-
fonisch spreekuur van het Loosduins Koffie-uurtje ver-
valt hiermee. Elke woensdagmiddag tussen 17.00 en 
18.00 uur kunt u uw ideeën en wensen voor een 

  veilige, schone en prettige woonomgeving bespreken met stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumes-
houli, teamchef van de politie Ronald van den Broek en voorzitter van de Commis-sie Loosduinen  

  Pjer Wijsman. Samen kijken zij of er een oplossing is voor de problemen en hoe ideeën en wensen 
gerealiseerd kunnen worden. Het gesprek is persoonlijk en vertrouwelijk en duurt ongeveer 10 minu-
ten. Een afspraak maken is niet nodig, bewoners kunnen gewoon binnen lopen, uiteraard met inacht-
neming van de coronamaatregelen. Wilt u deelnemen aan het spreekuur? Stuur dan een e-mail naar 
loosduinen@denhaag.nl 
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Geen stickers voor Houtwijkblad... 
De gemeente Den Haag heeft 
op 1 juli 2020 een Ja/Ja-
sticker ingevoerd. U krijgt dan 
alleen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk als u dat 
aangeeft met een Ja/Ja-sticker 
op de brievenbus. Drukwerk 
van vrijwilligersverenigin-
gen, zoals Wijkberaad Hout-
wijk, en andere niet-com-

merciële organisaties, waaronder ook politieke partijen, valt 
niet onder de definitie ‘ongeadresseerd drukwerk’.  
De gemeente kiest voor dit onderscheid vanwege de belangrijke 
functie voor, onder meer, de nieuwsverspreiding op lokaal niveau 
en de sociale cohesie in de buurt. Daarbij hebben deze bladen een 
lage frequentie. Conclusie: ons wijkblad is dus een niet-com-
merciële uiting en valt onder de uitzonderingen. Mag  ook in 
brievenbussen worden gedaan waarop 'NEE/NEE'-sticker zit! 
Huis-aan-huis bladen als De Posthoorn zijn wel commercieel en 
vallen dus onder de stickerplicht . 

 

Haagse subsidieregeling transparanter 
Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moe-
ten ervan uit kunnen gaan dat elke subsidieverlening op een 
transparante, eerlijke en zorgvuldige manier tot stand komt. 
Daarom presenteert het Haagse stadsbestuur een eenduidig kader 
waaraan subsidies moeten voldoen. Jaarlijks wordt  € 350 miljoen 
aan subsidies verstrekt. Grotendeels gaan deze naar cultuur, bi-
bliotheken, onderwijs en zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid. 
Wethouder Boudewijn Revis (Financiën): “Inwoners en organisa-
ites moeten weten waar ze op kunnen rekenen, daarom maken we 
het beleid nu consequent en transparant.” Voorheen waren er al-
lerlei afzonderlijke documenten waarop de gemeente haar subsi-
dies baseer-de. Een overkoepelend kader ontbrak. Dat gaf onnodi-
ge risico’s en zorgde voor te weinig transparantie. Met één helder 
subsidiekader komt daaraan nu een eind. Meer informatie is te 
vinden op www.denhaag.nl 

Pjer Wijsman 
 
 

 

 
Het groen in de wijk…    

      
     Wat een groene wijk hebben we 
toch. Als je er doorheen loopt of fietst 
zie je veel bomen, struiken en plan-
ten, de meeste stonden in bloei en 
dat gaf een mooi gezicht. Door de 
harde wind en de regen is veel ver-
waaid, maar het groen is er nog.  
 
     In sommige gevallen wordt het 
groen zelfs als hinderlijk ervaren, be-
grijp ik van diverse bewoners. Dit 
kan, zeker als fietspaden begroeid 
raken of een mogelijke ‘bijna loshan-
gende tak’ dreigt naar beneden te 
komen (hopelijk fietst u wel zo hard, 
dat het een misser wordt!) 
 
     Als u dit groen als overlast er-
vaart, te gevaarlijk, neemt zicht weg 
of hinderlijk voor kinderen, die tegen 
de brandnetels aanlopen of de vele 
klitten, die u uit de vacht van de hond 
moet verwijderen, neem dan contact 
op met het Stadsdeelkantoor en 
vraag naar de groenbeheerder. Hij 
kan precies vertellen wat eraan te 
doen is, wat nog op stapel staat om 
snel te worden aangepakt door de 
gemeente of onder welk onderhoud 
het groen valt. Ze weten ook alles 
over de betekenis van stippen, krui-
sen, groen en wit, die op basten van 
bomen zijn geschilderd. 
 
     Als takken zijn afgebroken en bo-
men zijn omgewaaid en ze liggen in 
de weg: ook dit kunt u melden via de 
gemeentetelefoon 14070 of via het 
stadsdeelkantoor. 
 
     Groen is mooi en nuttig, maar 
moet er wel verzorgd uit zien; anders 
pakt u zelf uw schaartje om het bij te 
houden. Vraag dan wel eerst even  
om toestemming! 
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Openbare ruimte Houtwijk 
 

Voortgang project Houtwijk Knapt Op… 
     De gemeente Den Haag heeft de drie Loosduinse wijken Houtwijk, Nieuw-
Waldeck en Kraayenstein die in aanmerking komen voor een grote opknapbeurt, 
geïnformeerd over het besteedbare budget. Er zijn twee potjes: Het eerste (7,5 mil-
joen euro) wordt gelijkelijk verdeeld over de drie wijken. Het tweede (9,35 miljoen) 
wordt verdeeld naar gelang de ernst van het achterstallig onderhoud. Dan MOET 
Loosduinen wel in het voordeel zijn ten opzichte van Mariahoeve als het gaat om 
extra geld, want onze straten zijn er erger aan toe... 
     De impact van de bestedingen kan worden vergroot door te kijken of er parallel 
al andere plannen waren om delen van de wijk op termijn te verbeteren. Zo zou het 
naar voren halen van het tijdstip van rioolvervanging met bijbehorende begroting 
een extra financiële injectie kunnen betekenen in het geheel van acties om de wijk 
op te knappen. De basis van het onderhoud begint met het voorkomen van wortel-
opdruk. De kracht van boomwortels is dermate sterk, dat een oppervlakkige op-
knapbeurt die op het oog er erg goed uitziet, over drie jaar teniet wordt gedaan,  
als er geen rekening wordt gehouden met de kracht van boomwortels om stoepen 
en straten te ontwrichten.  
     Het College van burgemeester en wethouders zal de gemeenteraad verzoeken 
om de voorgestelde verbeterplannen van de ambtenaren, gebaseerd op bewoners-
participatie, goed te keuren. Wijkberaad Houtwijk zal er op letten, dat er niet te veel 
geld opgaat aan projecten in Mariahoeve. 
 

 

Leefbaar Houtwijk  

Autodelen in Houtwijk
Vorig jaar hebben we u bericht over 
het initiatief Autodelen Houtwijk. Er 
is ondertussen weer veel gebeurd en 
dus is het tijd voor een nieuw bericht 
van onze kant. Ook in de Coronatijd 
blijft het belangrijk dat alle wijkbewo-
ners op een comfortabele en veilige 
manier kunnen blijven reizen als dat 
nodig is. Daar helpen we u graag 
mee op weg. 
 
Reizen in Coronatijd 
De Coronamaatregelen hadden voor 
veel inwoners van de wijk grote gevol-
gen. Voor de een betekende het vooral 
thuiswerken, voor een ander betekende 
het even geen bezoek van familie of 
vrienden. Sommigen werden helaas 
ook persoonlijk getroffen door ziekte of 
verlies. Ook op straat waren de gevol-
gen van de Coronamaatregelen goed te 
zien. Het was door het thuiswerken veel 
drukker met geparkeerde auto’s in de 
straat. Uw eigen auto stond waarschijn-
lijk ook veel vaker en langer stil dan 
normaal. Het openbaar vervoer reed 
minder vaak. Misschien heeft u daarom 
in de afgelopen maanden ook nage-
dacht over uw vervoermogelijkheden. 
Kan ik straks nog wel veilig met de bus 
of tram reizen? Zal ik toch maar een 
tweedehandsje kopen? Heb ik mijn 
eigen auto nog wel nodig als ik hem zo 
weinig gebruik? U kunt zich voorstellen 
dat we een nog groter parkeerprobleem 
in de wijk krijgen als er nog meer auto’s 
bij gaan komen. Dan lijkt het uitbreiden 
van het betaald parkeren naar andere 
delen van de wijk een kwestie van tijd. 
Wij denken dat het ook anders kan. 

Autodelen? 
Autodelen is het met elkaar om de beurt 
gebruiken van dezelfde auto. Dat kan 
een auto binnen een gezin of familie 
zijn, de auto van de buren of een huur-
auto van een deelorganisatie. Er zijn 
dus veel verschillende mogelijkheden 
om een auto met elkaar te delen. Bij het 
lenen van een auto van een bekende 
maak je samen afspraken over het ge-
bruik. Het reserveren en huren van een 
auto bij een deelorganisatie werkt vaak 
helemaal digitaal via app op een smart-
phone. Autodelen is een oplossing voor 
iedereen die maar af en toe een auto 
nodig heeft. Het is, bijvoorbeeld, ook 
een goed alternatief voor de tweede 
auto thuis of een mogelijkheid voor uw 
thuiswonende kind om te kunnen rijden. 
Elke auto die gedeeld wordt scheelt 
weer nieuwe auto’s in de wijk en dus 
parkeerruimte. Bovendien deel je de 
kosten van een auto met elkaar waar-
door de kosten lager zijn dan bij een 
eigen auto. Hoe meer mensen dezelfde 
auto delen, hoe groter het effect. Auto-
delen is niet alleen heel praktisch, maar 
ook erg leuk. Het is een mooie manier 
om wijkgenoten te leren kennen en 
elkaar waar het kan op weg te helpen. 
 
MyWheels in Houtwijk 
In Houtwijk was tot vorig jaar nog geen 
deelorganisatie actief. Daarom zijn we 
in gesprek gegaan met gemeente Den 
Haag om de mogelijkheden te onder-
zoeken. Met succes. Eind vorig jaar  
zijn door de landelijke deelorganisatie 
MyWheels de eerste twee deelauto’s 
van het type Toyota Aygo in Houtwijk  

geplaatst. U vindt de auto’s in de Dr. 
J.Presserstraat (zie foto) en de Burge-
meester Van der Veldestraat. Deze 
auto’s worden ondertussen al goed ge-
bruikt door de inwoners van de wijk, 
maar ze zijn ook voor u beschikbaar om 
in te rijden. Via www.mywheels.nl leest 
u hoe u de auto’s kunt gebruiken. Met 
de MyWheels-app kunt u ook gebruik 
maken van de andere 55 auto’s in de 
stad, waaronder verschillende gezins-
auto’s en zelfs elektrische auto’s. Als 
welkom krijgt u € 25 korting bij het ma-
ken van uw eerste rit met een van de 
auto’s van MyWheels in Den Haag. 
 
Contact  
Autodelen Houtwijk is een onafhanke-
lijk bewonersinitiatief. Ons doel is om de 
wijk voor iedereen beter leefbaar en be-
reikbaar te maken door autodelen in de 
wijk mogelijk te maken. We onderhou-
den contacten met het wijkberaad, ge-
meente, politiek en deelorganisaties, 
autodelen maar we zijn er vooral voor u!  
 

Heeft u vragen over autodelen? Wilt u uitleg over het 
reserveren van een auto? Wij zijn bereikbaar via 
www.facebook.com/ AutodelenHW of per e-mail: 

autodelenhoutwijk@gmail.com. 



 

 
       
 
 
 

Speciaal middenkatern 

                                            
Bestuursnieuws 
  
Coronacrisis grote spelbreker  

Géén ledenvergaderingen in 2020 
 

Twee keer heeft Wijkberaad Hout-
wijk geprobeerd om een reguliere 
Algemene Ledenvergadering te 
houden en twee keer is dat helaas 
niet gelukt. Het zal iedereen duide-
lijk zijn, dat de Coronacrisis ons 
hierbij parten heeft gespeeld. Zowel 
de voorjaarsledenvergadering op 
25 maart 2020 als de najaarsleden-
vergadering op 14 oktober 2020 
konden hierdoor niet plaatsvinden.  
 
Toch spelen er nog tal van zaken 
die voor onze wijk zó belangrijk zijn 
dat wij deze - anders dan via een 
ledenvergadering - ter beoordeling 
aan u willen voorleggen. Dit doen 
wij in dit speciale middenkatern 
waarin de belangrijkste thema’s op 
een rijtje worden gezet. Op de laat-
ste pagina van dit katern vragen wij 
u om uw mening kenbaar te maken. 
Over het resultaat daarvan zullen 
wij in de decemberuitgave van het 
Houtwijkblad verslag doen. 
.  
 

Inhoud middenkatern  
- 

 

- 

Belangrijke Houtwijkzaken 
-Jaarverslag 2019  
-Overzicht financiële jaarstukken 2019 
-Top 10 Houtwijk prioriteiten 2019 
-Rondvraag/Uw mening wordt op prijs gesteld 
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Belangrijke Houtwijkzaken 
 

Jaarverslag Wijkberaad Houtwijk 2019 
 

Wijkberaad Houtwijk heeft in 
2019 twee keer een Algemene 
Ledenvergadering voor de 
wijkbewoners georganiseerd, 
waarbij onze commissies pre-
sentaties gaven over hun 
projecten. 
 

De Kinderraad  
De Kinderraad (6 - 12 kinderen) 
hebben zich - onder leiding van 
Stephan Bergmans en Shailesh 
Ramnath, actief ingezet voor de 
wijk. Ze denken actief mee over het 
verbinden van wijkbewoners en 
staan klaar tijdens allerlei wijkactivi-
teiten om te helpen. Dit project loopt 
door tot in 2020. 
 

Wijkpreventie Houtwijk 
Ook dit jaar heeft dit team zich 
ingezet om zo veel mogelijk de 
criminaliteit te weren uit onze wijk. 
Ze zijn ook  gaan samenwerken 
met teams uit naburige wijken. Dit 
ondert begeleiding van politie Loos-
duinen, waarmee maandelijks over-
leg is geweest. Zo hebben zij de 
politie actief ondersteund op 
oudejaarsdag.  
  

Parkeerproblematiek 
De gemeente heeft gezocht naar 
een integrale oplossing voor het 
parkeren in de wijken Houtwijk en 
Leyenburg, maar dat is erg moei-
zaam  De verschillen tussen de 
twee wijken bleken meermaals 
onoverbrugbaar. Binnenkort vindt  
er een herinrichting plaats en wor-
den wegen afgesloten waardoor  
de parkeerdruk hopelijk snel 
vermindert.  
  

Buurtbudgetproject 
Wijkberaad Houtwijk heeft actief 
meegeholpen om het Buurtbudget-
project voor Houtwijk een succes te 
maken. De organisatie heeft meer-
dere keren een beroep op ons ge-
daan. Maar liefst twee Houtwijk-
projecten vielen in de prijzen. Het 
Freerunning/ Fitness parcours en 
de broodcontainer. Beide zijn 
inmiddels (bijna) gerealiseerd.  

 

Kwaliteit Openbare ruimte 
In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat een aantal wijken, waaronder 
Houtwijk, zal worden opgeknapt 
Hiervoor is de komende jaren 10 
miljoen beschikbaar. In 2019 werd 
het plan van aanpak voor Houtwijk 
opgesteld. Na de installatie van een 
nieuwe coalitie kregen we er nog 
eens 5 miljoen bij.   
  

Communicatie 
Wijkcommunicatie via Houtwijkblad, 
Houtwijksite, Facebook en Twitter. 
In 2019 verscheen het Houtwijkblad 
vier keer per jaar (huis-aan-huis/ 
oplage 6500). Met informatie over 
actuele (wijk)zaken, over de voort-
gang daarvan en over de bereikte 
resultaten. Ook werden er flyers 
verspreid (voor Midsummer party/ 
Rondvaart/ Halloween).. 

  

Houtwijk digitaal 
Om iedereen digitaal te informeren 
hebben wij onze eigen website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl,  wordt 
er (onregelmatig) een nieuwsbrief 
uitgebracht (noodzaak screening 
adressenbestand in het kader van 
de Privacywetgeving), hebben wij 
een Facebooksite (Houtwijkinfo) 
met 1000 volgers, een Twitterac-
count met 350 volgers en een 
Instagramaccount voor jongeren  
(in voorbereiding).  
 

Jaarverslag 2019 
Het volledige jaarverslagis te vinden 

op onze website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl.  

Een papieren versie kan worden 
aangevraagd bij ons secretariaat 

(zie pagina 19 colofon). 
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Duurzaam wonen in Houtwijk  
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Den Haag/Loosduinen/Houtwijk 
 

Nieuwe AED* in Houtwijk 
Via Nextdoor zagen wij het 
bericht van Ginette van der 
Kruk (Houtwijk Oost) dat er in 
juni in haar buurt een AED 
(*Automatische Externe De-
fibrilator) is opgehangen in de 
poort van de Albert  Schweit-
zerlaan 140. Goed om te horen 
dat het aantal defibrilatoren in 
onze wijk toeneemt. Echter, 
navraag bij de Hartstichting 

leert dat in bepaalde delen van Loosduinen, onder meer in Kraayenstein 
en Houtwijk, er plekken zijn waar ze nog niet te vinden zijn. Er zijn dus 
nog best wel wat van die levensreddende middelen nodig in onze regio. 
Immers, hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de 
overlevingskans. Samen met de Hartstichting en andere belanghebben-
den gaan wij in kaart brengen waar in Houtwijk de AED's te vinden zijn.  

 

Nieuwe ouderenraad Loosduinen 
De commissie Loosduinen wil 
een werkgroep van ouderen 
gaan samenstellen die belang-
rijke thema’s gaat monitoren 
(proces controleren). Het gaat 
hierbij, bijvoorbeeld, om het fa-
ciliteren van groepswonen in de 
breedste zin. Het blijvend finan-
cieren van vrijwilligersinitiatie-
ven die ouderen ondersteunen. 
Het seniorvriendelijk en levens-
loopbestendig maken van meer 
woningen in Loosduinen. Met alle gemeentelijke regelingen, maar ook alle 
verschillende activiteiten die er worden georganiseerd voor ouderen, is 
het voor veel mensen onoverzichtelijk geworden. Een seniorvriendelijk en 
up-to-date overzicht van alles wat er in Loosduinen is te doen en te rege-
len voor ouderen is daarom onontbeerlijk. De op te richten werkgroep, de 
nieuwe ouderraad Loosduinen, zou bij de controle van dit proces mogelijk 
een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Voor informatie over de voort-
gang zie www.commissieloosduinen.nl 

 

Opbouw historisch archief 
Wij zijn bezig met de op-
bouw van een historisch 
archief van Houtwijk. Wij zijn 
daarom op zoek naar  foto's, 
films en verhalen van toen. 
Van wijkgenoot Paul Buijte-
laar kregen wij, bijvoorbeeld, 
een filmpje  over het slaan 
van de eerste paal van hun 
woning in 1979 en een serie 
luchtfoto's van Houtwijk in 
1980. Deze bijdragen zullen 

worden opgenomen in ons digitaal archief. Tijd en zin om ons te helpen? 
Mail dan naar redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Ook bewoners die willen 
meedenken of geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de buurt, neem 
vooral contact op. 
 

 

Theo van Daalhoff  

 

 

 

 
Elkaar aanspreken? 
 
     Een moeilijk onderwerp. Je ziet iets 
wat je niet bevalt en je wilt er wat van 
zeggen tegen iemand die dat doet. Met 
alle onvrede die mensen spuien op het 
Internet, dat fungeert als collectieve stort-
bak van ongenoegen, lijkt het moeilijk om 
in de werkelijkheid iemand aan te spre-
ken. Ik herinner me een voorval op de 
Hildo Kroplaan, twee jaar terug. Een hele 
grote meneer gooit een leeg sigaretten-
doosje vóór de supermarkt op straat. Hij 
stapt op zijn fiets. Wil wegrijden. Ik spreek 
hem aan: “Meneer, u verliest net iets”. De 
grote meneer kijkt naar de grond, raapt 
het doosje op en doet het in de prullen-
bak, met de toevoeging: “Sorry, meneer”. 
Zoiets gebeurt spontaan.  
 
     Angst is een slechte raadgever, maar 
er schuilt weldegelijk een risico in om 
mensen die iets ‘flikken’ aan te spreken. 
In het zogeheten ‘institutionele’ verkeer 
mag dat wel. Bijvoorbeeld een wijkberaad 
dat de gemeente aanspreekt om zaken te 
repareren. Nu is het een laag hekwerkje 
langs het fietspad bij het winkelcentrum 
dat al tijden lang platligt. Wel, bij zulke 
constateringen verricht de gemeente 
normaal gesproken reparatiewerk. Een 
mooi woord, ‘institutioneel’ verkeer. Het is 
gewoon een overlegvorm die door de 
verantwoordelijke partijen geaccepteerd 
is. Prima, zover. 
 
     Maar, terugkomend op de aanhef, wat 
doen wij als individuele burgers als men-
sen iets veroorzaken wat niet past? Daar 
is geen vaste code voor helaas. Stilzwij-
gend toekijken doet wel pijn. En er wat 
van zeggen is ook risicovol. Ik heb geen 
oplossing, maar wel een advies. Als je 
iemand durft aan te spreken op verkeerd 
gedrag, doe dat dan niet met een lading 
frustratie. Misschien is de anekdote van 
het sigarettendoosje een ‘bruggetje’.   
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Kunst in Houtwijk                                                                                                           Corry den Hollander 

 

Kunstroute nieuwe stijl 
 
"Het vierde jaar van onze Kunstroute liep dit keer door de 
Coronacrisis even anders dan gedacht. Maar het bracht mij  
op een ander idee. De actie 'Beren voor het raam', zette mij  
aan het denken. En zo werd in maart de Raam Kunstroute 
geboren", vertelt coördinator Corry den Hollander, schilderes. 
 
Raam Kunstroute 
“In mei zijn we gestart met een aantal Houtwijkers, die regelmatig  
Trouw hun werk voor het raam zetten. Daarnaast gingen ook andere 
wijkgenoten spontaan meedoen. Deelnemers die kun kunstwerken  
niet voor het raam konden zetten, gingen tot plaatsing op Facebook  
over. De site trok wekelijks rond de 90 bezoekers. En het leden- 
aantal groeide flink. 
 
Blijvertje 
Ik heb zelf deze aanpak als heel positief ervaren en wat mij betreft  
is het een blijvertje. Mensen kunnen nu kiezen uit de Kunstroute 
Loosduinen, de Raam Kunstroute of allebei. Het is voor alle leeftijd- 
en. De Raam Kunstroute is ook voor kinderen bijzonder geschikt. 
Ik hoop, dat veel mensen creatief zullen zijn deze winter. En op  
zoek gaan naar wat ze kunnen. 
 
Iedereen kan mee doen… 
Iedereen kan iets en iedereen kan iets niet. Om het proces van je  
werk te laten zien, vraag ik je om foto`s te maken van de diverse  
fasen en die op Facebook te plaatsen. Op mijn website is daarover  
meer informatie te vinden. Deze actie wordt in de komende winter  
gehouden. En wanneer je wel wilt, maar denkt dat kan ik niet, mail  
mij dan: corry@kwalitist.nl. Voor iedereen een creatieve winter met 
straks een geweldige Kunstroute in Loosduinen / Raam Kunstroute  
2021”, aldus Corry den Hollander. 
                                                    Meer informatie: www.corrydenhollander.nl. 

 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel 
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   Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 

 
Marcel ten Brinck, coördinator pur sang 

‘Houtwijk leefbaar, dus veilig en schoon…!’ 
 
Interview met Marcel ten Brinck, 
Buurtpreventie Houtwijk 
 
     Marcel is een man van gewone 
woorden en zonder poeha. Hij zet 
zich in voor een leefbaar en dus 
veilig en schoon Houtwijk en kop-
pelt dit heel gemakkelijk aan zijn 
eigen wens om 'fit en fris te blijven'.  
 
     Zo wandelt hij vrij veel door de 
wijk en als hij afval of rotzooi ziet, 
maakt hij daarvan een foto met de 
app BuitenBeter en stuurt die naar 
de gemeente en meestal is het dan 
na een paar dagen opgeruimd. 
“Dus zo ben je bezig met de leef-
baarheid: is het hier een beetje 
schoon. Héél belangrijk is ook de 
veiligheid: kun je hier je spullen een 
beetje neerzetten zonder dat ze 
verdwijnen.”  
 
     Zijn inzet als vrijwilliger voor de 
wijk heeft dan ook precies dát the-
ma. Zo stuurt hij het Buurtpreven-
tieteam (BPT) aan, beheert een 
Whatsappgroep Veiligheid én coör-
dineert ook de overkoepelende 
beheerdersapp Houtwijk Veilig.  
“Ik ben begonnen als whatsapp- 
beheerder door een tip van onze 
wijkagent tijdens het uitrollen van 
het SDNA-project, zo’n vier jaar 
geleden. Ik hoorde dat de veiligheid 
in de wijk verhoogt kan worden door 
de aanwezigheid van Whatsapp-
groepen, toen ben ik zelf zo’n groep 
gestart.” Inmiddels is het aantal van 
deze groepen aanzienlijk toegeno-
men en heeft Marcel met een colle-
ga-beheerder de beheerders per 
wijk georganiseerd door hen met 
elkaar in contact te brengen.  
  
     Hij coördineert (samen met 
René van der Vliet) Houtwijk Veilig 
waarin alle beheerders van Hout-
wijk zitten. In de coronatijd heeft dit 
tot gevolg dat hij voor Houtwijk door 
de politie maandelijks wordt bijge-
praat over inbraak- en diefstalcij-
fers.  Hij maakt daarvan notulen en 
deelt die dan met alle betrokkenen 
uit Loosduinen. 

     Inmiddels is hij anderhalf jaar 
geleden (samen met Andreas Dijk) 
ook BPT-coördinator geworden.  
“De leden daarvan zijn de mensen 
in de gele jassen die op een aantal 
avonden in de week door de wijk 
fietsen. Zij kijken dan naar hoe het 
met de leefbaarheid is gesteld. 
Vooral naar de bijzondere situaties 
in de wijk, waarvan je denkt ‘Hé, dat 
zit misschien niet helemaal goed of 
daar moeten we iets aan doen!' “ 
 
     Als ik vraag naar wat dit coör-
dineren inhoudt komt er een hele 
lijst. Hij heeft contacten met de ge-
meente en met de politie. Hij zoekt 
actief naar nieuwe leden: "We heb-
ben twintig leden, maar er gaan wel 
eens mensen af en er komen eigen-
lijk te weinig nieuwe mensen bij!” Hij 
denkt na over waar de prioriteiten 
gelegd moeten worden en over de 
indeling van de teams: "Hoe zorgen 

we dat iedereen kleding heeft, hoe 
gaan we om met regels, met situa-
ties, met de communicatie onder-
ling, hoe worden wij efficiënter.”  
 
     Op mijn vaste laatste vraag wat 
Marcel aan jullie als wijkgenoten 
kwijt wil, zegt hij: "Wat wij nog altijd 
zoeken zijn nieuwe mensen voor 
het Buurtpreventieteam en het zou 
mij heel wat waard zijn als dat team 
ook écht een afspiegeling is van de 
wijk, het is nu nog te veel een wit 
oudemannenbolwerk.”  
Voor een kennismaking en om  
eens mee te lopen voor de sfeer 
zie: www.wijkpreventiehoutwijk.nl. 
De uitgebreidere versie van dit 
interview is te vinden op website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Genieten van alles wat groeit en bloeit… 
Een van mijn kennissen wilde laatst mij bezoeken en wij spraken af  
op het complex van de wijktuin. Hij merkte op: de Burgemeester Hovy-
laan, waar is dat dan en zijn daar tuinen? Zelf had hij in die week een 
tuin op een complex bij het Wateringseveld gehuurd en dus kwam het 
goed uit, dat wij op een mooie zomeravond aan de tafel spraken over 
de tuinervaringen. Het tekort aan water is groter geworden en zeker in 
de zomer is het zaak de planten extra te verwennen. Alles groeit en 
bloeit. In de sloot zwemmen de kleine eendjes en het echtpaar Zwaan 
is druk met de jongen aan het oefenen. Kortom, het is een vrolijke boel 
op de tuinen en iedereen geniet van de kleuren van de bloemen en eet 
de zelfgekweekte groenten, zoals andijvie, snijbiet, aardappelen e.d.  
 
Toch mooi dat er in zo’n grote stad plekken van groen en rust zijn. Er is 
ook een bijenkast en met enige regelmaat komt de imker de honing 
ophalen. Meer informatie over onze wijktuin is te vinden op onze 
website: www.wijktuinhoutwijk.nl.   

 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                Ed Vols 
 

BuurtBoerderij weer open… 
Ook De Nijkamphoeve is, zij het met beperkingen, weer open voor het 
publiek. Er is heel wat nieuws te ontdekken op de boerderij. Er zijn veel 
nieuwe dieren bijgekomen. Zo zijn we vijf dwerggeitjes rijker. Hebben 
we twee cavia’s van de Avonturia/ Vogelkelder gekregen en zijn er zes 
kippen, waarvan vijf als kuiken, bijgekomen. Ook hebben we twee 
ezels genaamd Igor en Tukker erbij. Met inachtneming van de corona-
regels is ook het theehuis weer in bedrijf, en wel op op de woensdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. De bekende zelfgebakken taar-
ten zijn weer onderdeel van de kaart. Laat u dus verwennen door onze 
gastvrouwen en gastheren.  
 
Helaas is nog niet alles zoals het hoort. We kunnen nog geen activi-
teiten organiseren en de maatregelen om Coronaproof te zijn, zorgen 
ervoor dat de financiële situatie zorgelijk blijft. Uw steun blijven we no-
dig hebben. Dat kan door ons te sponsoren met een bedrag via bank-
rekening NL22RABO0168774615 van Stichting Vrienden van De 
Nijkamphoeve of door een dier te adopteren. www.nijkamphoeve.nl 

 

Sportvereniging Houtwijk                                                                         Ed Jacobs 
 

De bal rolt weer verder… 
De huidige Corona regels maken het gelukkig mogelijk dat er weer  
gevoetbald kan worden. Die regels zijn lastig na te leven, maar als we 
allemaal ons gezonde verstand blijven gebruiken, dan moeten we het 
Coronavirus buiten de deur kunnen houden. In de gedwongen gesloten 
periode heeft de vereniging niet stilgezeten. Zo werd het clubgebouw 
binnen en buiten opnieuw in de verf gezet, werd er een kantoor voor 
Wijkberaad Houtwijk ingericht en kwam er een nieuwe duurzame cv-
installatie met zonneboiler. Duurzaamheid staat bij sv Houtwijk hoog in 
het vaandel. Concrete plannen zijn zonnepanelen op ons dak en led-
verlichting voor zowel binnen als buiten rondom de velden. De vereni-
ging heeft ook weer een enthousiast jeugdbestuur dat klaarstaat om 
nieuwe jongeren te ontvangen. We hebben nog voldoende ruimte bin-
nen onze jeugdafdeling en willen graag groeien. Goed om te zien was 
dat de samenwerking met het wijkberaad al heeft geleid tot diverse bij-
eenkomsten van organisaties buiten sv Houtwijk voor een vergadering 
of andere bijeenkomsten. Info: 06-22980973 - www.sv-houtwijk.nl 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Kinderraad organiseert kinderdriedaagse  
Wederom hebben de toppers van de Houtwijkse kinder-
raad zich actief ingezet voor de wijk. Doordat er, vanwege 
corona, minder mensen op vakantie gingen, ontstond het 
plan om drie maandagen een leuke kinderactiviteit te or-
ganiseren. De eerste maandag kwam een mad scientist, 
Amazing Amanda, de kinderen verbazen met spannende 
proefjes. De tweede maandag werd het Bokkefort omge-
bouwd tot lasergame arena. De activiteiten waren eigen-
lijk tot 12 jaar, maar de pubers buiten vertelden ons met 
een lachend gezicht dat zij toch echt 11 jaar waren. Dus 
ook zij konden nog even lekker tekeer gaan. De derde 
dag konden de kinderen een echte escaperoom uitpro- 
beren. Voor de begeleiders een fantastische dag. Nooit 
geweten dat Urleysia zo goed op haar kop kon lezen, of 

Sabina zo goed kon rekenen. Wat ontzettend leuk om te zien dat onze buurtkinderen zulke talenten hebben. En 
wat moeten we wederom beginnen zonder de geweldige support van Albert Heijn Houtwijk, die maar liefst drie keer 
drinken en fruit sponsorde voor deze activiteiten! Zowel de kinderen als hun ouders hebben laten weten dit initiatief 
enorm te waarderen! Namens de kinderraad, uw wijkberaad en natuurlijk VÓÓR welzijn, graag gedaan!.   

 

Doe mee aan Dickens naaiclub 
     Om ook dit jaar het Dickens gevoel vast te houden, organiseren wij wekelijks (of tweewekelijks) op woensdag-
ochtend van 9 uur tot 12 uur een Dickens naaiclub. De eerste zal zijn op woensdag 18 november in de kantine 
van sv Houtwijk, L. van Vuurdestraat 16 in Den Haag (bereikbaar met trap, nog geen lift aanwezig). 
     Wat gaan we maken: kostuums voor dames, heren en kinderen, uiteraard in Dickens stijl. Ook willen voor bij de 
kostuums omslagdoeken haken. Uiteraard zorgen wij voor alle patronen, stoffen, wol en andere materialen. Op de 
locatie sv Houtwijk zullen ook enkele naaimachines aanwezig zijn.  Als u uw eigen naaimachine mee wilt nemen is 
dit uiteraard geen probleem. Wilt u wel meehelpen, maar wilt u dit liever niet op de locatie sv Houtwijk doen, dan 
kunt u dit ook thuis doen. Stuur dan even een mailtje naar info@ wijkberaadhoutwijk.nl. 
     Wij zijn nog extra op zoek naar: iemand die herenkostuums kan maken en/of dit anderen wil leren. 
Patroontekenaars, hoge hoeden, geruite petten, ouderwetse dameshoedjes, paspoppen en naaidozen. 
Vanwege de coronaregels, moet iedereen zich iedere keer aanmelden via info@wijkberaadhoutwijk.nl 
     Ook binnen de locatie zullen we rekening houden met de anderhalve meter maatregel en ventilatie.  
Voor de innerlijke mens wordt tijdens deze gezellige ochtenden gezorgd! Komt u ook?! Tot Dickens! 

 

De zeven in Houtwijk (16)  
Roos was de eerste die haar ogen opende. Voorzichtig kwam ze overeind. Ze legde 
haar hand op Floortje, zodat ze haar vriendin met haar handen kon genezen. Normaal 
verscheen er een warme, gele gloed over haar handen, maar dit keer niet. Pas toen ze 
rechtop wilde gaan zitten, merkte ze dat haar benen het niet meer deden. “NEE!”, riep 
ze uit, “NIET TERUG NAAR MIJN VERLAMDE BENEN!” Ze had als klein meisje een 
ongeluk gehad en daarna was de kracht in haar benen nooit meer helemaal teruggeko-
men, totdat ze haar genezende krachten had gekregen met de Mega-Macht-Machine. 
Daarvoor kon ze maar kleine stukjes zelf lopen en voor grotere stukken zat ze in een 
rol-stoel. Kaj knipperde met zijn ogen en hoorde zacht gehuil. Hij voelde even aan zijn 

pijnlijke voorhoofd. “Geen bloed…” Opgelucht stond hij op en liep hij de gang op. Hij zag zijn vrienden beweging-
loos op de grond liggen. Roos zat rechtop te snikken. Hij hurkte naast haar en sloeg zijn arm om haar heen: “Gaat 
het?” Roos schudde haar hoofd: ”Nee, ik ben mijn kracht kwijt, ik kan niet meer lopen…” Kaj pakte haar even ste-
vig vast. “Het komt wel goed. Dat moet!” Hij stond op en wilde de kapotte deur opzijschuiven. Tot zijn grote verba-
zing woog de massief houten deur bijna niets. Met slechts een hand pakte hij de deur beet en zette hem aan de 
kant. Roos keek verbaasd op en wilde net iets zeggen toen Ando bijkwam. Bij het overeind komen legde hij zijn 
hand op Roos’ been. Zijn hand lichtte op met een warme, gele gloed. Roos voelde dat haar benen weer gevoel 
kre-gen. Ando en Roos keken elkaar verbaasd aan: “Jij kan genezen, dat is mijn kracht!” Ando keek verbaasd om 
zich heen: “IK kan genezen, Kaj is ineens heel erg sterk… wat kan jij nu, Roos?” Roos stond en rende door de ka-
mer: “Het is niet de snelheid van Kaylee, gedachtenlezen zit er ook niet bij…” Ze stak haar arm omhoog. Er ver-
scheen geen krachtveld. Kaj schudde zijn hoofd: “Ook niet mijn krachtveld dus….” Roos sloot haar ogen en plotse-
ling was ze verdwenen... 

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

 
Agenda 2020* 
31.10.2020 Halloween 
18.11.2020 Eerste bijeenkomst Dickens Naaiproject 
15.12.2020 Wintereditie Houtwijkblad 
Zie voor de actuele stand agenda op onze website (zie colofon hiernaast). 

 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 

Adres:  
Clubhuis sv Houtwijk 
L. van Vuurdestraat 16 
2552 JE Den Haag 
Telefoon: 070-4400913  
Elke woensdag tussen 09.00 en 11.00 uur - 

op andere dagen is e-mail sneller 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Houtwijkblad 4/2020 
Inleveren kopij: 09.11.2020 
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 
 
Redactie/vormgeving 
Cees Willemse  
 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




