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Van de voorzitter                                                                  Ramon Meesters 

 
Beste wijkgenoten,     
      

     Nog een paar dagen te gaan en dan heeft ons Houtwijk  
weer een rondje rondom de zon volbracht met een gemiddel-
de snelheid van 107.000 km per uur. Dat is een snelheid die 
moeilijk te bevatten is, want vergelijkingsmateriaal is er niet. 
Zelfs Max Verstappen komt niet eens een beetje in de buurt. 
Deze snelheid is wetenschappelijk te onderbouwen, maar 
subjectief lijkt elk jaar telkens zelfs nog sneller voorbij te vlie-
gen. Heb jij dat gevoel ook? Het leek, bijvoorbeeld, nog maar 
gisteren toen ik vuurwerk hoorde knallen in Houtwijk en aan-

palende wijken! Oh, je zegt ‘Dat wás ook gisteren Ramon, want vuurwerk hoor je 
tegenwoordig het hele jaar door!’ Tja, tijden veranderen, 'Vroegâh' was alles be-
ter: toen werd vuurwerk alleen met de jaarwisseling afgestoken, er was geen oor-
log in Oekraïne, de gasprijzen waren betaalbaar en waren alleen arme mensen 
arm. Vroeger vierden we het einde van de Koude Oorlog, dichtten we het gat in 

de ozonlaag, stopten we de zure regen én werd Houtwijk gebouwd! Dat waren 
nog eens gouden tijden. 
 
     We worden niet alleen tureluurs van de hoge snelheid van 107.000 km per uur, 
maar ook door het grote aantal onvermijdelijke aanpassingen waar we mee wor-
den geconfronteerd. Zoals een toestroom van statushouders en asielzoekers, te 
weinig woningen om jongeren dat huis te bieden, dat zij graag willen (en dat hun 
ouders wél konden bemachtigen met minder hard werken). We moeten inschik-
ken. Kinderen blijven langer thuis wonen, vlees eten zorgt voor methaanuitstoot 
(dus beter geen vlees meer eten), vliegreizen is ook al slecht voor het milieu (dus 
geen stedentripjes meer). En schuine moppen zijn niet meer van deze tijd, want 
mensen voelen zich snel beledigd. Als we van tevoren denken dat de ander wel-
licht een grap niet zal waarderen, beginnen we er niet eens meer aan en ma- 
ken we onszelf bij voorbaat monddood. 
 
     Wat nu? Wat moeten jij en ik gaan doen in 2023 om het jaar goed door te 
komen? Mijn advies is vooral om mee te blijven doen en je niet al te hard te ver-
zetten tegen de aanpassingen: ga met de stroom mee (‘Go with the flow’). Blijf 
vooral (als je ertoe in staat bent) hard werken en onderhoud goede relaties met je 
familie en je buren. Want als er steeds meer mensen op hetzelfde kluitje komen 
wonen, biedt werk een goede afleiding. En als je je straat inloopt, dan kun je maar 
beter goede vrienden zijn met je buren. Samen als buurt en als wijk staan we ook 
sterker. In groepsverband, bijvoorbeeld, via Wijkberaad Houtwijk, kunnen we onze 
zorgen uiten naar de gemeenteraad over achterstallig onderhoud, armoede en 
eenzaamheid. Onze kracht is dat we gemeenschappelijk individuele problemen 
kunnen bundelen en zichtbaar kunnen maken. En voel je je zwaarmoedig, praat 
er over. Blijf vooral niet binnen zitten! Sluit je aan bij een club als het wijkpreven-
tieteam, het woensdagochtend-naaiclubje of ons wijkberaad of bij de redactie van 
het Houtwijkblad en de Houtwijksite. Samen werken we aan iets moois voor ieder-
een. En dat geeft persoonlijke voldoening. Wacht niet langer, pak je kans en meld 
je snél aan. Dat hoeft niet met 107.000 kilometer per uur hoor, morgen mag ook. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Ramon Meesters 
 

                                                                                                                  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                          Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk 

                        wenst iedereen fijne feestdagen en een 

                                    gezond en positief 2023! 
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Bestuursinformatie/Najaarsledenvergadering       

 
Verslag 
Beknopte impressie van onze 
onze najaarsledenvergadering 
woensdag 2 november 2022. 
 

Het bestuur 
Tijdens deze vergadering 
kwam de huidige samenstel-
ling van het wijkberaadbe-
stuur aan de orde:  
 

Voorzitter 
Ramon Meesters  
 
 
 
 
Penningmeester 
Yvonne Hartman 
van der Ark  
 
 
 
Secretaris 
Femke Beeloo-
Planken  
 
 
 
Bestuurslid 
Danny Boers  
 
 
 
 
Bestuurslid 
Marolein Minks  
 
 
 
 
Bestuurslid  
Alex van 
Dierendonck  
 
 
 

 
Met ondersteuning van:  
Loes Gordijn (secretariaat), 
Cees Willemse (redactie 
Houtwijkblad/Houtwijksite), 
Andreas Dijk (Twitter),  
Petra Beeloo (Social Media),  
Marcel Dullaart (webmaster),.  
Schwanette Beeloo-Bekkema 
(naaiproject Houtwijk). 
 
 

 

‘Houtwijk knapt op’ 
Bestuurslid Danny Boers gaf een korte update van 
het project ‘Houtwijk knapt op’. Op tal van plaatsen in 
de wijk worden daarvan de resultaten zichtbaar. Feit 
blijft dat er her en der nog van alles moet worden op-
gepakt. Lopende nieuwbouwprojecten (basisscholen)  
lopen vertraging op door gestegen bouwkosten. Ook 
een tegenvaller is dat de verduurzamingsactie proef-
project Laan van Vredestein helaas niet doorgaat on-
danks onze herhaalde verzoeken aan de gemeente.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘Houtwijk verbindt’ 
Secretaris Femke Beeloo-Planken gaf ook een kort 
overzicht van de vele evenementen die Wijkberaad 
Houtwijk succesvol organiseert samen met tal van vrij-
willigers. Zoals de Buitenspeeldag, de speciale boot-
tochten, de Kids driedaagse, de Houtwijk Halloween 
Experience en de Siena-kunstworkshops. Alles met 
de doelstelling om jong, oud, cultuur, rijk en arm op 
een fijne manier met elkaar in contact te brengen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe wijkagent 
De nieuwe wijkagent Robbert Louwersheimer stel-
de zich voor en vertelde over de actuele zaken (‘hot 
items’) in de wijk. Er wordt extra aandacht besteed 
aan de jeugdproblematiek rondom de parken. Hier-
voor is op het politiebureau een speciale jeugdwerker 
aangesteld. Ook tipte hij aan dat veel zaken kunnen 
worden opgelost door beelden van deurbelcamera’s. 
Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Op pagina 
7 is meer informatie over Robbert te vinden. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentatie Handhaving 
Een belangrijke rol in onze buurtpreventie spelen de 
handhavers, de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s). In een gedetailleerde presentatie gaf Gerrie 
Pabst van het team Handhaving een overzicht van  
hun activiteiten die, kort gezegd, neerkomen op ‘het 
handhaven van de wet- en regelgeving in de open- 
bare ruimte’. Zo mogen zij - om de orde te handhaven 
- ingrijpen als iemand zich niet aan de regels houdt. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Update buurtpreventie 
Andreas Dijk, voorman van ons buurtpreventieteam 
gaf weer een beknopte update van hun waardevolle  
bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in onze 
wijk. Hiervoor zetten de teamleden zich met hart en 
ziel in, maar het zou helpen als meer wijkgenoten 
hen hun handje zouden komen helpen. Ook honden-
bezitters kunnen dat doen: zij lopen immers toch al 
een rondje met hun viervoeters. Zie ook het artikel 
Buurtpreventie op pagina 7. 
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 Nieuwbouwprojecten    

 

Nieuwbouwproject De Burgemeester

 
   TOP 10 Houtwijk-prioriteiten

    1.Commissie Loosduinen  Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties  
    en het bedrijfsleven en adviseert (on)gevraagd het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
    2.Openbare ruimte Op houtwijkknaptop.nl kunt u zien wat er allemaal al is opgeknapt in dit project  
    En wat er nog zal moeten gebeuren. Zie ook het bericht op pagina 4. 
 
    3.Veiligheid Tijdens de donkere dagen zijn er meer woninginbraken. Zorg voor een lampje bij de deur  
    of voor een camera. Let goed op elkaar en op uw spullen. Bel bij onraad altijd 1-1-2! 
 
    4.Buurtpreventie Tijdens de donkere dagen letten vrijwilligers op uw huizen. Ook meewandelen of 
    -fietsen, meld je dan aan bij het buurtpreventieteam! Zie ook het bericht op pagina 7. 
 
    5.Aanpak ergernissen Graag vragen wij iedereen om klachten over, bijvoorbeeld, zwerfvuil en honden- 
    poep ZELF te melden bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.  
 

    6.Groenvoorziening  Afdeling Groenbeheer is ook in deze periode actief bezig met het groen in onze  
    wijk. Her en der wordt regulier onderhoud uitgevoerd. 
 
    7.Bouwprojecten (oud/nieuw) De geplande projecten, zoals: de Houtwijkse basisscholen, het Azivo- 
    gebouw en Connexxion liggen tijdelijk stil vanwege de hoge bouwkosten en de stikstofregels. 
 
    8.Houtwijk Jong De Kinderraad Houtwijk heeft in wijkgebouw Bokkefort een prachtig toneelstuk  
    opgevoerd over kinderrechten. Zie ook het artikel op pagina 18. 
 
    9.Houtwijk verbinden Na een succesvolle Houtwijk Halloween Experience (mede)organiseert Wijk- 
    beraad Houtwijk op zaterdag 17 december 2022 weer Dickens Loosduinen.  
 
    10.Duurzaam Houtwijk Denken in praktische oplossingen: zie www.duurzaamdenhaag.nl. Wijkberaad  
    Houtwijk probeert opnieuw subsidie te krijgen om de duurzaamheid in onze wijk te bevorderen.

'De Burgemeester' is een nieuwbouw-
project aan de Oude Haagweg. In totaal 
komen daar 348 woningen, waarvan 120 
sociale huurwoningen. Tijdens onze 
najaarsledenvergadering presenteerde 
Architectencombinatie het nieuwe bouw-
plan. Realisatie naar verwachting pas in 
2025 (onder meer door stikstofregels). 

www.architektenkombinatie.nl/project/de-burgemeester-den-haag 
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Houtwijkse jongeren                                                                   Mounir El Omari 
 

Veel te doen in kerstvakantie 
Nadat Wijkz in de herfstvakantie veel mogelijkheden voor  
kinderen en jongeren bood, staat nu een vol programma voor 
de kerstperiode op de rol. Jongeren hebben zelf actief mee-
gedacht over de invulling. Zij weten dat ze niet alleen met 
ideeën voor leuke eigen meedoenactiviteiten moeten komen 
maar ook met ideeën voor activiteiten voor anderen in de 
maatschappij. Natuurlijk is er wéér de jaarlijkse oliebollen-
actie bij Zorgcentrum Houthaghe, maar verder gaan de jon-
geren zich ook richten op kwetsbare buurtbewoners. Bijvoor-
beeld, door met een attentie op huisbezoek te gaan. Binnen 
het wijkcentrum Bokkefort zijn er voor kinderen workshops 
van o.a. Mad Sciene en Funky Music School. Voor verschil-
lende leeftijdscategorieën zijn er zaalvoetbaltoernooien. 
Mocht iemand zich toch nog vervelen, het wijkcentrum is 
extra vaak open. Oudejaarsdag zijn de medewerkers van 
Wijkz zichtbaar op straat, niet alleen voor de jongeren maar 
ook om vuurwerkbrillen aan jong en oud uit te delen. 
  

Veilig Houtwijk                               
 

Veilig vuurwerk afsteken 
Helaas vallen er elk jaar tijdens de jaarwisseling onnodig 
gewonden door vuurwerk. Vooral ogen en vingers worden 
vaak getroffen. De meeste ongelukken worden veroorzaakt 
doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier af-
steken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Maar niet 
alleen voor degene die zelf vuurwerk afsteekt is dit gevaar-
lijk, ook als omstander loop je risico. Met behulp van de 
vuurwerktips van de Nederlandse Brandwonden Stichting 
kun je je goed voorbereiden om ongelukken met vuurwerk  
te voorkomen. Zoals bij de voorbereiding: koop je vuurwerk 
altijd bij een officieel verkooppunt. Bij het afsteken moet je, 
bijvoorbeeld, vooral letten op de bescherming van je ogen, 
oren en vingers door vuurwerk alleen af te steken met een 
aansteeklont. Opruimen: ruim vuurwerkafval, nadat je het 
onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon 
bij het huisvuil doen. Vuurwerk afsteken mag op 31 decem-
ber van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Meer informatie: 
www.brandwondenstichting.nl.  

 

WhatsApp Buurpreventie Houtwijk                              
 

Kort politieverslag  
Periodiek overleg met Politie Loosduinen (oktober 2022). 
Woninginbraken: 7 meldingen (er waren drie pogingen).  
Bedijfsinbraken: drie meldingen, waaronder een kinderboerderij 
een restaurant. Auto-inbraken: 13 meldingen. Er werden vaak 
onderdelen gestolen, zoals nummerplaten en navigatiesystemen. 
In de meeste gevallen werden de ruiten geforceerd. Fietsdiefstal: 
7 bromfietsen (de meeste van het merk Piaggio en 30 gewone 
fietsen. Er waren geen cijfers over Cybercrime beschikbaar.  
Extra aandachtspunten: in de buurt van de garageboxen bij de 
Gerrit van der Veenlaan werden 's avonds jongeren in dure auto's 
gesignaleerd. Het vermoeden bestond dat er gedeald werd, 
vandaar het verzoek om nummerborden te noteren en door te 
geven. Op het parkeerterrein van het voormalige Azivo-gebouw 
werden veel lachgasgebruikers gesignaleerd. De politie en 
buurtinterventieteams hebben extra rondes gedaan. 

Zeventienplussers: behoefte aan 
ontmoetingsplekken… 

Aandacht voor kwetsbare buurtbewoners 

	

Is dit de juiste manier van afsteken…?  
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Veiligheid in Loosduinen                                                                                                          Andreas Dijk  
 

Nieuw blauw in Houtwijk 
      
Sinds 1 oktober heeft Houtwijk een nieuwe wijk-
agent als opvolger van Hans den Dulk die zich nu 
geheel concentreert op het bedrijventerrein ZKD.  
De nieuwkomer is Robbert Louwersheimer (35). 
Tijd voor een kort gesprek met hem. 
  
Robberts carrière begon zestien jaar geleden als sur-
veillant bij de Politie Haaglanden. Zogenoemde taak-
accenten daarnaast waren deelname aan het kustde-
tachement (strandpolitie), wapen- en munitiecontrole  
en inzet als biker bij het begeleiden van demonstraties. 
De digitale wereld kreeg ook vat op hem. “Ik heb altijd 
interesse in de digitale kant van het politiewerk gehad. 
Dan moet je niet alleen denken aan social media maar 
zeker ook aan cybercrime en gedigitaliseerde mis-
daad.” Afgezien van een uitstapje naar het bureau  
Westland was hij steeds in Den Haag werkzaam.  
  
Zin in iets anders 
Robbert miste als surveillant gesprekken met bewoners. 
“Bij noodhulp is het snel snel en dan ga je weer weg.” 
Toen de mogelijkheid kwam om wijkagent te worden, 
greep Robbert die kans met beide handen aan. Hij start-
te in Kom Loosduinen en belandde na anderhalf jaar in 
Houtwijk. Een grotere wijk met een heel ander karakter 
en ook binnen de wijk een grote diversiteit wat bewo-
ners betreft. Als wijkagent heb je een erg drukke maar 
aantrekkelijke en afwisselende baan. “Je spreekt anders  
met mensen dan als surveillant, alleen al omdat zulke 
gesprekken vaak niet aan een melding zijn gebonden. 
Gesprekken kunnen dan ook dieper en socialer zijn.  
Ook belangrijk is dat je grotendeels je eigen agenda 
kunt bepalen.”  

 
De aard van het werk brengt veel contacten met zich 
mee. Met bewoners, de middenstand, jeugd en uiteen- 
lopende partners. Ook werd hij de trekker van het maan-
delijkse overleg met de Loosduinse buurtpreventie- 
groepen.  
 
Niet meteen los van de Kom 
Het tekort aan politiemensen manifesteerde zich ook bij 
de transfer van Robbert naar Houtwijk. Er was voor de 
Kom Loosduinen nog niet meteen een opvolger. Twee 
maanden lang was Robbert zowel wijkagent voor de 
Kom Loosduinen als voor Houtwijk. Een forse klus, te-
meer daar hij door tijdelijke afwezigheid van zijn collega 
Judith Voois er als wijkagent even alleen voor staat.

 

Buurtpreventie Houtwijk                                                                                                           Andreas Dijk   
 

Waarom doe je dat? 

Stelt u die vraag wel eens? ‘Waarom doe je dat?’ Bij-
voorbeeld, als rommel naast in plaats van in een afval-
bak wordt gegooid. Wij stelden aan onze teamleden 
de vraag waarom zij aan buurtpreventie doen. De be-
langrijkste reden om mee te doen is een bijdrage leve-
ren aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk waar je 
woont. ‘Iets te kunnen betekenen voor mijn buurt en 
mijn buurt beter te leren kennen, omdat ik er net kwam 
wonen’ is ook heel helder. Nuttig en lekker buiten in 
beweging zijn na een dag binnen zitten, is ook heel 
herkenbaar. Een voorbeeldje op het gebied van veilig-
heid: de jaarwisseling. Op verzoek van de gemeente 
zijn wij alert op brandbare materialen. En op oude-
jaarsdag draaien we daarom extra rondes. Stelt u 
uzelf eens de vraag ‘Waarom zou ik het gaan doen?’, 
wij zijn benieuwd naar uw antwoord. U kunt een 
mailtje sturen naar: info@wijkpreventiehoutwijk.nl.

Robbert is op Twitter 
(@WA_Houtwijk) en 

Instagram (@wijkagent_ 

houtwijk) te volgen. 
Telefonisch contact 

via 0900-8844. 
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Leefbaar Houtwijk                                                               
 

Autodelen in buurtgroep mét service 
Dominik van Lankeren wil samen met een aantal buren graag auto-
delen in een besloten bewonersgroep in Houtwijk. Vorig jaar is ge-
probeerd om dat in coöperatieve vorm te doen, maar helaas was de 
belangstelling hiervoor toen nog beperkt. Begin 2023 willen ze daar-
om bekijken of dat mogelijk wél lukt via een laagdrempelige variant.  
 

Toenemende belangstelling 
Autodelen in besloten bewo-
nersgroepen heeft in onze 
stad de afgelopen tijd veel 
aandacht gekregen. Zo heeft 
de gemeente een subsidie be-
schikbaar gesteld om coöpe- 
ratief autodelen te stimuleren. 
Maar ook bewoners blijken 
massaal geïnteresseerd: afge-
lopen jaar waren de maande-
lijkse autodeel online info 
avonden vanuit de gemeente 
ontzettend druk bezocht (900+ 
aanmeldingen). Er zijn diverse 
redenen waarom mensen hier 

belangstelling voor hebben. Zo staan privéauto’s 90% van de tijd stil. Dat 
vinden steeds meer bewoners zonde van de kosten en de openbare ruim-
te. Autodelen is ook een interessante optie wanneer men graag duurza-
mer wil rijden, maar een elektrische privéauto niet kan bekostigen. Daar-
naast hebben deelauto’s een vaste parkeerplaats, wat velen als groot 
pluspunt ervaren. En delen in een buurtgroep zorgt ook voor meer  
sociaal contact in de wijk.  
 
Over een andere boeg… 
De autodeelambassadeur van Houtwijk, Dominik van Lankeren, heeft 
vorig jaar samen met bevlogen buren hard gezocht naar meer enthousi-
astelingen voor coöperatief autodelen. Helaas bleek de belangstelling in 
de wijk op dat moment beperkt. Waarom? Zijn inschatting: “Ik denk dat 
Houtwijkers de beslotenheid van een autodeelgroep wel prettig vinden, 
maar dat ze het werk dat bij coöperatief autodelen komt kijken (nu nog) te 
veel van het goede vinden. Bij deze vorm van autodelen beslissen de le-
den namelijk alles zelf, maar moeten ze ook alles zelf regelen - denk aan 
bestuur, administratie en dergelijke.”  Daarom gooit Dominik het nu over 
een andere boeg, via OnzeAuto. Dit bedrijf biedt autodelen in besloten 
bewonersgroepen aan door heel het land, maar er hoeft daarbij géén 
officiële coöperatie te worden opgericht. OnzeAuto neemt ‘al het gedoe’ 
op zich waardoor de leden minder tijd en risico in de groep steken, maar 
wel het gevoel hebben dat ze een zelfstandige groep vormen. Bovendien 
kan er al vanaf 10 bewoners 
en 2 elektrische auto’s in de 
wijk gestart worden.  Er zijn al 
diverse wijken in Den Haag 
die over dit concept erg en-
thousiast zijn, hiermee zijn ge-
start of willen starten. Hopelijk 
sluit Houtwijk zich hierbij aan. 
 
Meer informatie 
Meer weten over deze nieuwe 
aanpak van autodelen? Neem 
dan contact op met Dominik 
van Lanteren (zie hiernaast). 
 
 

Pjer Wijsman 

 

 

     Ambtsketting… 

     De burgemeestersketting van burge-

meester Hovy…soms gebeuren er dingen 

tijdens een voorzitterschap waar je erg blij 

van wordt en dit overkwam mij dus als 

voorzitter van het Loosduins museum. 

Een éénmalige gebeurtenis, die een rijke 

aanvulling is op ons bezit in een museum. 

     Zoals u weet is Loosduinen vanaf het 

jaar 1923 opgehouden als zelfstandig 

dorp te bestaan. De laatste burgemeester 

mr.dr. H.W. Hovy 

leverde figuurlijk 

zijn ambtsketting 

in en vanaf dat 

moment werden 

de Loosduiners 

door Den Haag 

bestuurd. De Haagse burgemeester had 

zijn eigen keten en wat er precies met de 

ambtsketting van Hovy gebeurde, is een 

beetje een raadsel.  

     Door het overlijden van de kleindoch-

ter van burgemeester Hovy, Martha Hovy 

genaamd, kwam de ketting boven water. 

Zij was namelijk in het bezit van deze 

ambtsketting van haar grootvader en zij 

vond dat deze terug moest naar Loos-

duinen, naar haar museum. Geweldig 

nieuws dus en we hebben dus meteen 

contact met haar opgenomen. Tijdens 

een ‘feestelijke’ bijeenkomst werd de 

ketting (zie foto) overgedragen aan de 

voorzitter van het museum en werd het 

een officieel bezit van het museum.  

     Als u wilt weten hoe de ketting er uit 

ziet en welke verhalen hierbij verteld kun-

nen worden, loop gerust binnen en kom 

met eigen ogen deze aanwinst aanschou-

wen. Wanneer de nieuwe wisseltentoon-

stelling met als werktitel, Loosduinen 100 

jaar bij Den Haag, wordt geopend, wordt 

dit pronkstuk zeker in een spotlight gezet. 

www.commissieloosduinen.nl 

Contact: autodelenhoutwijk.wordpress.com
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Veilig Houtwijk                                                                             Jurriaan Raaijmakers

Verhoog je weerbaarheid 

‘Cyber Agents’ gezocht in Houtwijk...
Ook in Houtwijk lopen bewoners 
het risico slachtoffer te worden 
van Cybercriminaliteit. In het 
Houtwijkblad besteedt Jurriaan 
Raaijmakers daarom regelmatig 
aandacht aan dit 'hot item'. 
 

Jurriaan (38) 
houdt zich in 
zijn dagelijks 
leven bezig 
met adviezen 
onder andere 
over proces- 
optimalisatie, 

automatisering en digitalisering.  
De passie daarvoor zit in zowel 
werk als privé en daarom zet hij 
zich ook in als ambassadeur voor 
'Digitaal veilig in de wijk'.  
 
Word geen slachtoffer 
In de vorige editie van dit blad heb-
ben we het gehad over Cybercrime 
en vooral hoe je kunt voorkomen 
dat je slachtoffer wordt. Er zijn tal-
loze initiatieven om de weerbaar-
heid van specifieke doelgroepen te 
verhogen, van jong tot oud, werk-
nemer tot ondernemer. In deze 
editie besteden we aandacht aan 
‘Hackshield, Future Cyber Heroes’, 
een initiatief dat in 2019 gestart is, 
en waarmee steeds meer gemeen-
ten in Nederland aan de slag gaan. 
HackShield is een ‘cybersecurity 
game’ voor kinderen tussen de 8 en 
12 jaar. Kinderen leren hiermee om 
zich op een speelse manier te wa-
penen tegen digitale gevaren. Dit  
is anno 2022 nog steeds vaak een 
ontbrekend element in hun (digitale) 
opvoeding, terwijl het leven van 
jongeren zich steeds meer on- 
line afspeelt. 
 
Oproep aan jongeren 
Nu heeft de Haagse burgemeester 
Jan van Zanen, samen met politie-
chef Paul van Musscher een op-
roep gedaan aan kinderen in Den 
Haag om ‘Cyber Agent’ te worden, 
en al spelenderwijs kennis op te 
doen van veiligheid op het internet.  
Kinderen kunnen zich inschrijven 
via de QR-code in de afbeelding 
hiernaast of via nl.joinhackshield. 

com/nl/gemeente/den-haag. Ver- 
volgens spelen zij tegen Cyber 
Agents uit andere gemeenten in 
ons land en kijken zij of ze boven-
aan de erelijst kunt komen. Dan 
kunnen zij ook aan hun ouders of 
grootouders uitleggen hoe zij zich-
zelf beter kunnen beschermen in 
Cyberspace. Begin je nieuwe jaar 
goed en schrijf je in al als Cyber 
Agent van Den Haag, speel mee  
en wellicht heb je dan meteen een 
mooi onderwerp voor je volgende 
spreekbeurt.  
 
Meer leren? 
Waarover zou je meer te weten wil-
len komen om geen slachtoffer te 

worden van cybercriminaliteit? Laat 
het de digitale ambassadeurs weten 
per e-mail: loosduinendigitaalveilig 
@gmail.com of via onze Facebook-
pagina. Wil je meer leren over de 
kansen, gevaren en ontwikkelingen 
rondom digitale middelen luister 
dan naar de DigiBeter podcast op 
Spotify of Google Podcast Cyber- 
criminaliteit. Ook is het nuttig om  
af te stemmen op de podcast Digi-
beter, gratis te beluisteren via Spo-
tify. Speciaal gemaakt door Jurriaan 
om de digitale vaardigheden van 
iedereen, jong en oud dus, te 
verhogen. 
 

Neem ook een kijkje op: 

www.digitaalveiligindewijk.nl 

Informatiebronnen  
 voor jong en oud om zich 
 te wapenen tegen allerlei  

digitale gevaren 
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Groenbeheer in Loosduinen/Houtwijk                                                                                 Cees Willemse 
 
Nieuw Houtwijks groenparticipatieproject 

Buurtbewoners slaan handen ineen… 
 
In Houtwijk is een nieuw groen- 
participatieproject gestart. Samen 
met wijkgenoten in de J.C. van der 
Lansstraat en Q.A. Nederpelstraat 
heeft groenbeheer Loosduinen 
hiervoor een convenant (over- 
eenkomst) opgesteld.  
 
De bewoners gaan zich als vrijwil-
ligers inzetten voor het onderhoud 
van de groenstrook bij de sloot ach-
ter hun woningen. In het document 
zijn afspraken vastgelegd over wat 
de gemeente en wat de bewoners 
gaan doen. Inmiddels zijn de eerste 
voorbereidingen getroffen en zullen 
volgend jaar stap voor stap meer 
resultaten zichtbaar worden. 
 

ErgernissenOUD 
De betrokken groenstrook was aan 
een extra onderhoudsbeurt toe. Het 
zag er jarenlang allemaal best wel 
rommelig uit: wildgroeiend riet, veel 
te veel onkruid, uit hun krachtige ge-
groeide bomen en struiken, tal van 
dode bomen/takken, gedumpt tuin-

afval en ga zo maar 
door. Initiatiefnemer 
Cees Willemse er-
gerde zich hier al 
lang aan. Hij nam 
daarom - na rugge-

spraak met zijn nieuwe buren - eind 
vorig jaar contact op met de Loos-
duinse groenbeheerders om na te 
gaan wat hier het beste aan gedaan 
kon worden en welke rol de bewo-
ners daarin als vrijwilligers kunnen 
spelen.  
 
Convenant: goede optie 
Groenbeheerder Fred Appeldooren 
vertelde toen dat een groenpartici- 
patieproject een goede optie zou 
kunnen zijn. Zij hebben al een aantal 
geslaagde projecten gerealiseerd, 
zoals op de Oude Haagweg, op de 
Louis Armstrongkade, op de Arons-
kelkweg en in de Q.A. Nederpel-
straat. In een convenant zou dan 
worden vastgelegd wie wat precies 
gaat doen. Belangrijk is wel dat de 
deelnemers zich realiseren dat - 
actief of passief - meedoen niet 
vrijblijvend is. In een notendop:  

 
de gemeente blijft eigenaar van het 
buurtgroen, is verantwoordelijk voor 
het reguliere onderhoud, zorgt voor 
onderhoudsmateriaal en geeft des-
kundig advies/onderhoudstips en de 
bewoners verzorgen het buurtgroen 
(onder meer bloemenmengsels, 
planten en struiken) en wieden 
regelmatig onkruid.  
 
Buurtbewoners positief 
Deze optie werd met de direct-
betrokken buren afgestemd en zij 
waren allemaal positief over deze 
manier van aanpak. In juni vond     

 
een bespreking plaats waarbij de 
groenbeheerders en de bewoners   
aanwezig waren. Het hele plan werd 
toen doorgenomen en iedereen kon 
zijn zegje doen. Op basis daarvan 
gingen de groenbeheerders aan de 
slag met het concept-convenant. 
Direct na de vakantieperiode werd 
dat ter beoordeling doorgestuurd 
aan alle deelnemers. Inmiddels  
werd de gehele goedkeuringspro- 
cedure doorlopen en kon het pro- 
ject officieel van start gaan. Wordt 
vervolgd in volgende uitgave. Mail: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Nieuw Houtwijks 
groenparticipatieproject 

 
Onderhoud groenstrook achter 

J.C. van der Lansstraat 
39, 41, 43, 45, 47  

Q.A. Nederpelstraat  
216, 218 

 

 

OUD 

 

NIEUW 
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Duurzaam Houtwijk 
 
 

Word vrijwillig energiecoach 
 
Interesse om je buurtgenoten te helpen bij het besparen van energie? Word 
dan vrijwillig energiecoach. Om wijkgenoten te ondersteunen bij het zetten 
van stappen naar energiezuiniger wonen.  
 

Om dat te kunnen, volg 
je allereerst een korte 
basistraining Energie-
coach. Daarna kun je - 
bij wijze van spreken - 
je buurman of -vrouw 
aan de keukentafel hel-
pen bij het maken van 
zorgvuldige keuzes. De 
training bestaat uit drie 
online bijeenkomsten,  
vereist enige zelfstudie 
en wordt afgesloten 

met een toets en de toekenning van een certificaat. Elke maand starten er nieu-
we trainingen (middag of avond). Gratis voor Haagse deelnemers.  
 
Interesse? 
Je kunt je interesse voor de training aangeven via: heba@duurzaamdenhaag.nl. 
Daarna volgt er een kort kennismakingsgesprek waarna inschrijving kan plaats- 
vinden. De training voor vrijwillig energiecoach is een onderdeel van de Haagse 
Energiebesparingsaanpak (HEBA). Hierin werken Duurzaam Den Haag, Energie-
bank Den Haag en Coöperatie Hoom samen met diverse Haagse wijkinitiatie-
ven. Inmiddels zijn er in dertien Haagse wijken circa 100 energiecoaches  
actief of in opleiding.  
 
Meer informatie: 
www.duurzaamdenhaag.nl/projecten/krijg-advies-van-een-haagse-energiecoach 
www.hoom.nl/online-leertrajectenergiecoach    
 
 
 
 

Duinbehoud 
 

Grote grazers 
We staan er niet altijd bij 
stil, maar met onze eigen 
duinen hebben we een 
soortenrijke en gevari- 
eerde natuur vlakbij. De 
Stichting Duinbehoud 
informeert ons daarom 
regelmatig over de mooie 
natuur op het strand en  
in de duinen. 
  
Dit keer aandacht voor  
de grote grazers, zoals de 

Schotse Hooglanders. Het zijn tamme runder- en paardenrassen die door 
beheerders in afgerasterde duinterreinen zijn uitgezet. Ze zijn winterhard 
en hebben maar weinig verzorging nodig. Ze worden ingezet om bijzon-
dere duingraslanden in stand te houden. Deze dreigen te verdwijnen door 
sterke uitbreiding van ongewenste grassoorten en struiken. Als de gra-
zers met rust worden gelaten, dan zullen ze mensen niet gauw lastig 
vallen. Meer informatie: www.duinbehoud.nl. Duinbehoud is dé onafhan-
kelijke stichting voor bescherming van de kust. In belang van de natuur en 
mensen. Want de kust, die koesteren we…! 
  

Theo van Daalhoff 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
        Ik ben de sigaar…  
       

        De Sint sprak mij begin december 
aan over mijn column in het vorige 
Houtwijkblad. Daarin haalde ik uit naar 
inbrekers en pleitte voor woningbeveil-
iging. “Leuk is dat, kereltje, dat geneu-
zel over beveiliging van je woning en 
over klimaatmaatregelen, zoals zonne-
panelen”, mopperde de Sint. “Ik ben, 
met mijn hele staf, gestopt in Utrecht. 
Kun je geen dak meer op. Alle schoor-
stenen dicht. Belachelijk, die milieu-
maatregelen. En bij jullie in Houtwijk is 
het ook goed mis. Die zonnepanelen 
maken een nachtelijke tocht met de 
schimmel onmogelijk. Lékker voor dat 
paard. Leuk voor kinderen als ze een 
van een zonnepaneel uitgegleden dode 
schimmel zien liggen in hun voortuin,  

   ’s morgens als ze naar school gaan.” 
        Ik sta een beetje bedremmeld te kij-

ken naar de Sint en luister hulpeloos 
naar zijn tirade. Ik overpeins de gedach-
ten over veilig wonen en milieubewust 
leven. Maar in het overheidsbeleid ont-
breekt het inderdaad fundamenteel aan 
voorzieningen om de Sint en zijn staf op 
een ordentelijke wijze hun diensten aan 
de samenleving, met name de jonge 
kinderen, aan te bieden. Ik probeer me 
nog vrij te pleiten bij de Sint: “Sint, ik 
heb alleen maar een column geschre-
ven in een wijkblaadje. De wereld is 
groter en telt 8 miljard inwoners”. 

        “Niks mee te maken”, pareert de 
goedheiligman. “Op ieder schaalniveau 
waar niet goed nagedacht wordt over 
onze operationele werkzaamheden en 
waar ons het werk niet goed mogelijk 
wordt gemaakt, grijpen we in. En nu 
ben JIJ, als columnistje, echt de sigaar.  

   Jullie volwassenen! Bah! Ons werk voor 
kinderen verstoren. Schaam je!” 

        Ik probeer me nog te verontschuldi-
gen, maar Sint is meedogenloos. Ik 
mag nog nét een tandenborstel en wat 
nachtgoed meenemen en ga in de zak 
van de hulppiet naar Madrid. Sint weet 
gelukkig niet dat ik zijn land leuk vind  

   en de mensen kan verstaan…. Gratis 
vakantie, dus…! 
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 Bezinning 
 

 
 

Puzzelen voor jong en oud 

 

 

Cees Willemse 

 
     Het jaar is weer voorbij gevlogen.  
Het is daarom nu ook even tijd voor 
bezinning: hoe was het vroeger, hoe  
is het nu en hoe zal het in de toekomst 
worden. Zo’n beetje een traditionele 
overpeinzing als hiernaast gedaan…Je 
realiseert je daarbij wel dat je als indivi-
du nagenoeg geen invloed kunt uitoefe-
nen op àlles wat zich in dit tranendal af-
speelt. Toch zie je her en wat lichtpunt-
jes, zoals hier in onze eigen wijk waar 
buurtbewoners hun krachten bundelen 
om samen iets moois te brengen.  
 
     In het Houtwijkblad van dit jaar heb-
ben wij daarvan in de rubriek ‘Markante 
wijkgenoten’ enkele sprekende voor-
beelden gegeven. Andreas Dijk die 
meewerkt aan een leefbare wijk, onder 
meer als coördinator van het buurtpre-
ventieteam. Wilma en Guido Jacobs  
die met ogen, oren en open armen   
hun buren bij elkaar betrokken houden. 
En wijkgenoten Plony, Syvia en Irma 
die als zwerfvuildames gedrieën een 
deel van Houtwijk schoon houden. 
Daar word je toch vrolijk van… 
 
     Helemaal niet vrolijk word je van  
de ergernissen in onze wijk: honden-
poep, zwerfafval, graffiti, parkeren, 
sigarettenpeuken en zo. In het Hout-
wijkblad besteden we hieraan regel-
matig aandacht. Ook in deze uitgave  
op pagina 20. Wij kunnen deze mis-
standen in de wijk niet uit de weg  
gaan, maar wel zodanig aan de kaak 
stellen dat de goedwillenden onder 
onze lezers gestimuleerd worden om 
een bijdrage te leveren aan de verbete-
ring van de leefbaarheid in Houtwijk. 
Door samen te werken moet het ons 
toch gaan lukken om deze problemen 
op te lossen of in elk geval te vermin-
deren. Samen met een aantal vrijwil-
ligers pakken wij volgende jaar de uit-
daging aan. Doet u met ons mee…? 
 

redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
 
 

 

OUD	

OUD 

Bezinning, 
jawel… 
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  Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 
 

Interview met Houtwijkse ‘garbage ladies’ 

‘Schoon, doen we toch gewoon…!’ 
     Je kunt ze elke maand zien 
scharrelen met prikkers en zak-
ken in groenstroken, langs sloot-
kanten en andere plekken met 
zwerfvuil: drie Houtwijkse zwerf-
vuildames oftewel 'garbage la-
dies'. Onze wijkgenote Sylvia 
startte in 2016 als eerste als 
zwerfvuildame. Uit ergernis over 
alle rotzooi bij haar in de buurt: 
“Ik wil het gewoon schoon heb-
ben, want ik woon hier”. Twee 
jaar geleden sloot Plony zich bij 
haar aan en vorig jaar herfst 
kwam Irma erbij.  
 
     Tijdens het vuilnis rapen lo-
pen ze niet heel dicht bij elkaar, 
maar blijven wel in de buurt, om-
dat zij dat gezelliger vinden en 
omdat het hen sterker maakt. 
Bijvoorbeeld, als ze opmerkin-
gen krijgen als 'Zo, een taak-
straf?' Irma valt Sylvia bij: "Dat  
is precies de reden dat ik het 
niet alleen wil doen. Ik heb dan 
namelijk het idee dat mensen 
naar me gaan kijken met allerlei 
vooroordelen. Dat gevoel heb ik 
helemaal niet als we het met 
elkaar doen.” Plony vult aan: 
“Als er zo'n opmerking komt, dan 
kunnen wij er samen over praten 
en er om lachen”. Gelukkig krij-
gen zij veel vaker positieve 
opmerkingen te horen!  
 
     Per maand besteden zij twee 
uur aan hun schoonmaakwerk-
zaamheden. Het afval depone-
ren zij in de ORACs waar ze 
langs komen. Van de gemeente 
ontvangen zij af en toe vuilnis-
zakken en handschoenen en... 
tasjes met de tekst 'Schoon, 
doen we toch gewoon’. De drie 
dames storen zich - vanwege de 
milieuschade - aan al het vuil op 
straat en in het groen en vinden 

het belangrijk er als vrijwilligers 
samen iets aan te doen. “Daar- 
bij moet je niet denken dat het 
opgelost is, want morgen ligt er 
toch weer wat. Maar een scho-
ne omgeving nodigt minder uit  
om er weer wat bij te gooien!”   
 
     Zij vinden het prettig dat ze 
buiten zijn, hun conditie op peil 
kunnen houden en dat ze hun 
wijk op een andere manier leren 
kennen. Ook geeft het vuilnis 
rapen hen een voldaan gevoel! 
De oogst aan vuilnis is overwel-
digend: veel plastic en snack-
afval, vooral van MacDonalds. 
Ook, enorm veel peuken, maar 
daaraan kunnen ze helaas niet 
beginnen. De prullenbakken in 
de wijk zijn vaak overvol en er 
staan er eigenlijk veel te weinig. 
Ook vinden ze wel eens grotere 
dingen, zoals een compressor, 
wat zij dan keurig netjes bij de  

gemeente melden. Maar over  
de gemeentelijke reactie zijn ze 
niet altijd tevreden: het opruimen 
vindt namelijk niet altijd binnen  
3 dagen plaats, wat wel op de 
gemeentelijke website staat.  
 
     Sinds kort gebruiken zij de 
app ‘Helemaal Groen’ waarop 
vrijwilligers, zoals zij, letterlijk 
hun 'schoonmaakspoor' achter 
laten. Heel bemoedigend om te 
zien wat er in ons land gebeurt: 
november 2022 al 197.579 km  
(zie www.helemaalgroen.nl).  
 
Oproep aan Houtwijkers: .  
"Wij zouden het leuk vinden én 
nodig dat er meer clubjes als het 
onze in Houtwijk komen. De ge-
meente stelt onder meer grijpers 
ter beschikking. Zwerfafval te lijf 
is zelfs een speerpunt. Een paar 
uur per maand maakt echt ver-
schil: dat zien wij!" 

De drie Houtwijkse ‘garbage ladies’ in beeld: 
vanaf links Plony, Sylvia en Irma 

 

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

 

Groene ontmoetingsplaats 
Wij hebben in Nederland nu echt de opdracht te werken 
aan een schonere natuur. Politici moeten keuzes maken. 
De zeespiegel stijgt en het lijkt momenteel echt geen 
herfst of toch een beetje? Zouden wij echt geen witte 
Kerst meer krijgen en ook geen Elfstedentocht? 
Nederland zal zich extra moeten inspannen om de 
doelstellingen van het klimaatbeleid te halen: 2030 lijkt 
een belangrijk jaar te worden. In de wijktuin is het rustig. 
Bladeren zijn weggeveegd en de tuinen zijn winterklaar. 
In het najaar is een plan gemaakt om de tuinen op een 
betere manier van water te voorzien. Water halen uit de 
sloot is voor sommigen een lastige klus. Als het volgend 
jaar warmer wordt en de droogte langer duurt, is het 
water geven belangrijk. De wijktuin wil in elk geval ook in 
2023 een groene ontmoetingsplaats zijn en blijven. 
Houtwijk wil vergroenen en dus wordt de wijktuin ook 
groener. Wilt u helpen dan bent u op de dinsdagmiddag 
welkom op het complex. De koffie en thee staan klaar.                                                           www.wijktuinhoutwijk.nl      
                Andreas Dijk 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                        Andreas Dijk                                    
 

Koffie in wintertijd 
Het is weer wintertijd. Tot april sluit BuurtBoerderij De 
Nijkamphoeve het hek niet om 17.00 maar al om 16.00 
uur en LekkerNij is in de regel gesloten. Verder gaat het 
leven op de boerderij gewoon door. Op 18 december  
hebben wij een middag met als titel ‘Kerstsfeer op De 
Nijkamphoeve’, met onder meer een kerstman en 
knutselen voor kinderen. Vorig jaar gooide corona nog 
roet in het eten, maar dit jaar maken we serieus werk  
van de verkoop van oliebollen. Van 28 t/m 30 december 
’s middags. Op het moment dat dit stukje wordt geschre-
ven, zijn we nog bezig met de planning. Dus houd onze 
website www.nijkamphoeve.nl en onze social media in de 
gaten. O ja, had u al ontdekt dat, hoewel LekkerNij een 
winterstop heeft, u toch heel gewoon koffie en thee kunt 
komen drinken? Vraag maar aan de beheerder. 
                                                           www.nijkamphoeve.nl

                 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

Beloning voor verduurzaming 
Onze club is al twee jaar bezig met de verduurzaming van haar 
complex en de verbetering van de toegankelijkheid. Voor dat 
laatste ontvingen wij een cheque van 5.000 euro van de Stichting 
Zwaluwen. Een bijdrage die zeer welkom is bij de financiering van 
een invalidetoilet en lift voor zowel minder valide sporters als be-
zoekers. Bij de Vriendenloterij werd sv Houtwijk de 'Club van de 
Week' door haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid'. 
Ook dit leverde een cheque van 5.000  euro op. U kunt onze club 
steunen door deel te nemen aan de Vriendenloterij of door - als u 
al meespeelt - uw lot te koppelen aan sv Houtwijk. Dat kan een-
voudig via  www.vriendenloterij.nl/over/clubs-stichtingen aan sv 
Houtwijk. Nog geen deelnemer dan kunt u zich aanmelden via 
www.vriendenloterij.nl/meespelen  en meespelen voor onze  
club.  Ook oud Bankgiroloterij spelers kunnen hun loten tegen-
woordig koppelen. Van uw inleg gaat 40% naar sv Houtwijk!  
 

Groen 

Groener 

Groenst 

www.svhoutwijk.nl 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken    

Succesvol griezelen in Houtwijk 
aandenlang werd er gewinkeld, gezocht in 
kringloopwinkels, geknutseld, gezaagd en wer-
den er verhaallijnen bedacht. Er werden een 

horrorpoppenkast gemaakt, een kraamafdeling met 
zombies, een stellage voor ‘The exorcist’ en een minia-
tuurspookhuis. Veel vrijwilligers verbouwden het club-
gebouw van sv Houtwijk tot een enorm spookhuis. Met 
40 vrijwilligers en stagiaires van Roc Mondriaans op-
leiding Leisure and Hospitality werd het een groot suc-
ces. We haalden de Posthoorn én zelfs het AD! Veel 
van de ruim 400 bezoekers waardeerden ons met lo-
vende berichten. Een greep uit de, overigens anonieme, inzendingen: ‘Is die duivelin nog vrijgezel?’, ‘Het lijkt wel 
professioneel! Walibi Frightnight kan wat leren van jullie!’, ‘Wat was Negan gaaf!’. Negan uit 'The walking dead' 
werd gespeeld door Femke, secretaris van het wijkberaad. Een vrouw dus, die anderhalf uur in de schmink zat 
voor een baard van echte haren. Overigens, 'Eleven' van Stranger things werd geweldig neergezet door een man! 
En vooral de wat jongere deelnemers vroegen zich af hoe de vrouw in 'The exorcist' haar hoofd helemaal rond kon 
draaien. Ook aanwezig was fotograaf Richard Mulder die voor een prachtige fotoreportage zorgde. Dit keer ver-
zorgde Jumbo Mieremet, de vaste sponsor van sv Houtwijk, de maaltijden voor de tientallen vrijwilligers: lekkere 
soep en belegde broodjes en een heerlijke eindborrel.  
 

Kinderrechten anno 1900  
nze kinderraad heeft wederom niet stilgezeten. 
Ze zijn twee maanden bezig geweest met het 
zelf maken en instuderen van een toneelstuk 

over kinderrechten. Hierbij werden zij geholpen door 
Shailesh Ramnath (Wijkz) en Femke Beeloo-Planken, 
die over dit thema een boekje voor kinderen schreef.  
De kinderen bedachten zelf welke rechten zij wilden 
behandelen en zochten samen uit hoe de situatie was 
in het jaar 1900, toen er nog helemaal geen kinder-
rechten waren. De kinderraadsleden vonden het best 
schokkend dat kinderen in die tijd gewoon moesten 
werken en dat zij niet eens zelf mochten bepalen met wie zij zouden gaan trouwen. Heel bijzonder was dat de kin-
deren, die personages uit 1900 speelden, de door Loosduinse vrijwilligers gemaakte kleding mochten gebruiken. 
Op zaterdag 17 december 2022 worden deze kledingstukken weer volop gedragen tijdens Dickens Loosduinen op 
het Erfgoedpark bij de molen. Het toneelstuk over kinderrechten omvatte vijf onderwerpen. Voorafgaand werd er 
een gedichtje voorgelezen, waarna de kinderen situaties uit 1900 vergeleken met de situatie in 2022. Na een half 
uur was het toneelstuk afgelopen en kregen de kinderen een welverdiend applaus. Eind november speelden zij het 
stuk nog een keer voor kinderen in de buurt. Zij gaan ook naar een stadslab voor kinderen, waar zij hun mening 
mogen geven over uiteenlopende onderwerpen. De uitkomst daarvan wordt verzameld en gepresenteerd aan de 
Haagse gemeenteraad. 

De zeven in Houtwijk (slot)   
 

Boven het Bokkefortpark draaide de tornado op volle kracht en er kwamen kleine 
bliksemschichten uit. Plots leek ‘ie te bevriezen. De vorm bleef hetzelfde, maar hij 
draaide niet meer en leek op één groot blok ijs. De bliksemschichten verspreidden  
zich waardoor de windhoos gehuld werd in blauwwit licht. Toen ontplofte de ‘ijs’tornado 
met een harde knal. Het licht verspreidde zich met een ongelofelijk snelheid. Kaj zette 
zich schrap, sloot zijn ogen en voelde hoe het licht door hem heen straalde. Hij voelde 
zijn krachten weer terugkomen. Toen hij zijn ogen open deed, stonden zijn vrienden 
naast hem. “Weer helemaal compleet!”, lachte Kaj. Yuna keek om zich heen: “Waar  
is Mordival?” De kinderen keken met Yuna mee. “Misschien zullen we het nooit 
weten…”, zei Ando. ”Maar NU…, nu zijn we in ieder geval van hem af!”  
 
Meer lezen over ‘De zeven in Houtwijk’? Lees dan ‘De zeven en de  

verrijzenis van Mordival’. Verkrijgbaar via de boekhandels of Kobo.  
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Agenda  

 

Evenementen Agenda 2023 
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij 
proberen ook dit jaar diverse evenementen te organiseren om jong, 

oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen.  
 
11.01.2023 - Siena workshops* 
01.02.2023 - Siena workshops* 
08.03.2023 - Siena workshops*  
05.04.2023 - Siena workshops* 
05.05.2023 - Siena workshops* 
07.06.2023 - Siena workshops* 
14.06.2023 - Buitenspeeldag 2023  

         Wijkpark Bokkefort 
01.07.2023 - Montmartre 2023  
                     Erfgoedpark Loosduinen 
                *inschrijven verplicht 

Colofon 
 
 
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 

 
Uitgave 1/2023 - maart 
Inleveren kopij: 03.02.2023 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren per  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 13.00 tot 15.00 uur   

 



 

Foutparkeerders  

Ergernissen in Houtwijk                                                                                                                 cees.willemse 

 

                                ‘Ik vroeg alleen maar…’
 

Ergernissen blijven een ‘hot item’ in Houtwijk. Het daarbij onder meer om zaken als zwerf- 
afval, hondenpoep, parkeerproblemen en peuken. Veel wijkgenoten houden best wel rekening  

met elkaar, maar er is nog steeds een groep die zich nergens iets van aantrekt. Hen aanspreken  
op hun daden is een heikele zaak, temeer omdat zij een steeds korter lontje hebben… 

 

We zitten nu al jaren met dit soort ergernissen en het lijkt nog lang zo te blijven, tenzij… 
het lukt om mensen aan het denken te zetten… Het moet toch lukken om samen Houtwijk  

leefbaar te maken en te houden? We gaan het in 2023 opnieuw proberen.  

Tips zijn welkom: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 

    Samen houden wij Houtwijk leefbaar! 
Overlast: bel 14070

Afvalproblemen 
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Afvalproblemen 

Sigarettenpeuken  


