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Van de voorzitter                                                                  Ramon Meesters 

  
Beste wijkgenoten,     
      

     Op woensdag 11 mei 2022 organiseerde Wijkberaad 
Houtwijk zijn Algemene Ledenvergadering. De opkomst 
en sfeer waren goed. We startten met het 'formele' deel 
waarbij het bestuur verantwoording aflegde over de uit-
gevoerde activiteiten in het jaar 2021. Ook werd het fi-
nancieel jaarverslag besproken. Na een korte toelich-
ting stelde de onafhankelijk opererende kascommissie 
voor om het bestuur 'decharge' te verlenen: de boek-
houding was immers volgens haar in overeenstemming 

met de werkelijke inkomsten en uitgaven. De aanwezige Houtwijkbewo-
ners stemden in met dat voorstel en het bestuur kon dus met een gerust 
hart uit functie treden, om zich vervolgens binnen een minuut weer kandi-
daat te stellen voor het komende jaar 2022/2023. Twee nieuwe bestuurs-
leden sloten zich bij het ervaren team aan: Christiaan Scheen (bekend als 
een van onze 'Wijkmetselaars') en Alex van Dierendonck. Beiden waren 
al een tijdje actief in het bestuur, maar werden nu officieel geïnstalleerd 
dankzij het stembesluit van de bewoners. 
 
     Na het formele deel werd er een presentatie gegeven over het herken-
nen van cybercriminaliteit waar iedere bewoner vroeg of laat mee te ma-
ken kan krijgen. Verder werd de aanwezigheid van de wijkagenten en ver-
tegenwoordigers van de gemeente zeer op prijs gesteld. De bewoners 
kregen alle gelegenheid om hen vragen te stellen en om te worden geïn-
formeerd over oplossingen voor, bijvoorbeeld, stinkende ondergrondse 
restafvalcontainers (ORACs) en welzijnsprojecten om Houtwijkse jonge-
ren te behoeden voor aansluiting bij ‘drillrappers’, een nieuw fenomeen: 
jongeren die in video’s pronken met geweld en die punten scoren met 
overvallen en steekpartijen. In het kader van de Houtwijkse opknap- 
plannen kwamen ook groenprojecten ter sprake. 
 
     Het nieuw geïnstalleerde bestuur heeft ontzettend veel zin om er in 
2022 en 2023 vol tegenaan te gaan met allerlei activiteiten. Corona is im-
mers passé (dat willen we tenminste graag geloven), de wereld ligt voor 
ons open. We gaan voor het eerst Houtwijkse Waterdagen organiseren. 
Het is een evenement waarbij buurten worden verbonden door attracties 
bij sloten, zoals fierljeppen (polsstokverspringen), een tokkelbaan en roei-
bootwedstrijdjes. Ook organiseren we na de grote vakantie een verlate 
Midsummerparty. En in samenwerking met aangrenzende wijken orga-
niseren we bij de Loosduinse molen een evenement met als thema ‘Mont-
martre' (zie ook de achterpagina van dit blad). Onze thuisbasis is sv Hout-
wijk. Deze locatie biedt de mogelijkheid om workshops voor wijkbewo-
ners te organiseren. Heb jij een idee of wil jij anderen enthousiasmeren 
voor je hobby, laat het ons dan weten. Dan helpen we je met het infor-
meren en uitnodigen van geïnteresseerde Houtwijkers.  
 
     Oh ja, extra handjes zijn altijd welkom. Zeker nú. Want in 2023 bestaat 
de Commissie Loosduinen honderd jaar. Deze overkoepelende organisa-
tie van alle Loosduinse wijkberaden doet erg veel en goed werk voor ons 
allemaal, vooral op het gebied van het informeren van raadsleden, wet-
houders en burgemeester. We gaan dat vieren met activiteiten die zich 
richten op jong én oud, met focus op muziek, dans, literatuur, geschiede-
nis, maar ook het heden en de toekomst. Laat ons weten of ook jij hieraan 
jouw steentje wil bijdragen met ideeën en uitvoering. Wacht niet te lang, 
want de tijd dringt en bovendien is het mooie buitenkans om enthousi-
aste buurtbewoners te leren kennen. 
 
 
 

              Bestuursnieuws 

 

 

                       Zie pagina 4 

         Zie pagina 6 

                      Zie pagina 9       

                     Zie pagina 13 

 

Siena Kunstworkshops 

Bouwprojecten 

  Jong en oud 

Voor een goed doel 

Muziekplezier 
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Bestuursinformatie       

 
Bouwprojecten 

 
Voorjaarsledenvergadering

Connexxion-terrein 
Eigenaar BDP en een afvaardi-
ging van betrokken bewoners  
zijn in constructief overleg over 
de invulling van het 1600 m2 

grote terrein met een mix van 
woningbouw ('sociaal', 'midden-
huur' en 'vrije sector' (koop)wo-
ningen). Waarbij ook rekening 
wordt gehouden met 'werken 
aan huis' en met voldoende 
parkeergelegenheid.  
 

AZIVO-gebouw  
De vergunningen voor de bouw 
van het door eigenaar Van Herk 
Groep voorgestelde plan zijn 
goedgekeurd. Op dit moment 
kan er nog geen aanvang wor-
den gemaakt met het kappen 
van bomen vanwege het broed-
seizoen. De eigenaar zoekt nog 
een aannemer en hoopt in 2023 
met de bouwwerkzaamheden te 
kunnen starten. 
 

Koos Meindertsschool 
Het 'definitief ontwerp' is afge-
rond en goedgekeurd. De tijde-
lijke huisvesting is begin zomer 
2022 beschikbaar. De sloop kan 
niet starten voordat de school 
verhuisd is. Het werk moet uiter-
lijk in november 2023 opgele-
verd worden (ingebruikname  
per 8 januari 2024). 
 

Montessori Houtwijk 
Medio november 2021 heeft de 
school bericht ontvangen dat 
door de oplopende bouwkosten 
het nieuwbouwproject door de 
gemeente Den Haag voorlopig is 
stilgelegd. Er wordt gezocht naar 
een oplossing voor deze geste-
gen bouwkosten.  
  

Oude Haagweg (naast kerk) 

De gemeente Den Haag is van 
plan om het bedrijvencentrum 
aan de Oude Haagweg, gelegen 
naast de kerk, af te breken en er 
huizen te bouwen. Nog niet alle 
bedrijven die er zitten zijn uitge-
kocht en daarom ligt de verdere 
ontwikkeling van het gebied 
voorlopig even stil. 

Op woensdag 11 mei 2022 kon er weer een 
ledenvergadering worden houden. Geheel 
soepel gingen de voorbereidingen niet, omdat 
onze secretaris alsnog Corona kreeg. Hier-
door was er geen (voor)aankondiging in het 
Houtwijkblad en in de Posthoorn en stonden 
de stukken niet van te voren op onze website. 
Hiervoor onze excuses. De notulen en de jaar-
verslagen 2021 van het Wijkberaad Houtwijk 
en van Buurtpreventie Houtwijk zijn te vinden 
op www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
 

Samenstelling bestuur 
Ramon Meesters (voorzitter), Yvonne Hart-
man van der Ark (penningmeester), Femke 
Beeloo-Planken (secretaris), Danny Boers 
(bestuurslid), Marjolein Minks (bestuurslid),  
Schwanette Beeloo-Bekkema (bestuurslid), 
Nieuwe bestuursleden:  Alex van Dieren-
donck (bestuurslid), Christiaan Scheen 
(bestuurslid). Met ondersteuning van: Loes 
Gordijn (secretariaat), Cees Willemse (re-
dactie Houtwijkblad/Houtwijksite, Andreas Dijk 
(Twitter), Petra Beeloo (Social Media), Marcel 
Dullaart (webmaster). 

 

Cybercriminaliteit 
Gastspreker Jurriaan Raaijmakers gaf een 
presentatie over actuele Cybercriminaliteit.  
Er  is veel over personen online te vinden. 
Die informatie gebruiken criminelen om zich 
voor te doen als jou of als een persoon die  
je goed kent. Ze maken jaarlijks vele slacht-
offers. De cijfers in één maand tijd: telefoni-
sche oplichting 4000 keer, hulpvraagfraude 
700 keer, Phishing 2200 keer en webwinkel-
fraude 300 keer. In onze volgende uitgave 
een interview met Jurriaan over dit ‘hot item’.  
Zie ook: www.digitaalveiligindewijk.nl.  
 

Houtwijk in opknapmodus.. . 
Onze wijk staat bij de gemeente Den Haag in de 
opknapmodus. Op pagina 10 geeft Yvonne van 
Kessel, gemeentelijk omgevingsmanager, weer 
een nieuwe update. Onder meer over de opknap-
beurten van de plantsoenen in de Kunstenaars- 
en Historicibuurt, zoals het Dr.R.J.Fruinplantsoen. 
De werkzaamheden voor de openbare ruimte van 
de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan 
starten in 2023. Het opknappen van de Laan van 
de Mensenrechten staat gepland voor eind 2023.  
Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke 
website: www.denhaag.nl/houtwijkknaptop. 
 

Aandacht voor jongeren 
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Wijkbudget Houtwik            
 

De winnaars in beeld… 
Nagenoeg een kwart (3438) van alle Houtwijkers heeft 
gestemd op door bewoners zelf ingediende plannen om 
de wijk te verbeteren. De gemeente reserveerde daar-
voor een bedrag van € 30.000. Het project Uitbreiding en 
opknappen terras theehuis Buurtboerderij ‘De Nijkamphoe-
ve’, ingediend door Monique Palman (€ 2500), werd met 
652 stemmen de favoriet van de wijk. Viel weliswaar buiten 
Houtwijk, maar omdat veel wijkgenoten daar vrijwilligers-
werk doen én hebben gestemd heeft de buurtboerderij toch 
gewonnen. Het plan voor de afvalgrijpers (€1000) bij wijk-
centrum Bokkefort, werd ingediend door Sophieke Kappers. Het voorstel kreeg 633 stemmen. Het plan voor blik-
vangers op de Escamplaan ingebracht door Rui Darte werd gekozen met 526 stemmers (€ 3600). Andere plannen 
zijn de plaatsing van een AED en een hondenpoepzakjesdispenser in het B.Thoenplantsoen, een ontmoetingsplek 
in het Dr.R.J.Fruinplantsoen en tien mini-biebs in Houtwijk. Ook komen er muurschilderingen bij de Jan Romein-
straat, een plan van ons eigen wijkberaadslid Schwanette Beeloo-Bekkema. Bijzonder was het plan 'Huis van Bok-
kefort' ingediend door Amaru. Hij wil een hangplekje (met wifi) voor de jeugd, ook als het regent. Mustapha el 
Boumeshouli, stadsdeeldirecteur: “Het wijkbudget is door grote inzet van de inwoners tot stand gekomen.” 
 

Maart 2022            

 
1.Commissie Loosduinen  
Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfs- 
leven. In een manifest adviseren zij - gevraagd en ongevraagd - het college van B&W.  
 

2.Openbare ruimte 
Op houtwijkknaptop.nl is te zien wat er tot nu toe allemaal al is opgeknapt in het kader 
van dit project. Ook op pagina 10 van dit blad is daarover meer te lezen.  
 

3.Veiligheid 
Criminelen maken zich schuldig aan het stelen van, meestal dure, fietsen en scooters. 
Haal uw accu indien mogelijk er af en zet uw fiets goed vast. Bel bij onraad 1-1-2 
 

4.Buurtpreventie 
De Buurtpreventie bestaat uit verantwoordelijke buurtbewoners, die meerdere avonden          
per week lopen en fietsen voor een veiliger Houtwijk. Sluit u ook een keer aan…?  
 

5.Aanpak ergernissen 
Graag vragen wij iedereen om klachten over zwerfvuil en hondenpoep ZELF te melden 
bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.  
 

6.Groenvoorziening  

Er wordt vanwege het broedseizoen momenteel minder groot onderhoud uitgevoerd. Na 
de zomervakantie gaat groenbeheer er weer volop tegenaan.  
 

7.Bouwprojecten (oud/nieuw) 
Er staan momenteel veel bouwprojecten in de planning, Azivo, Connexxion, maar ook 
de Montessori- en Koos Meindertsschool. Zie ook hiernaast pagina 4.  
 

8.Houtwijk Jong 
Bij het Wijkbudget hebben Houtwijkse jongeren met het plan 'Huis van Bokkefort' een 
'hangplek met wifi' gewonnen. Geweldig initiatief. Zie artikel hierboven. 
 

9.Houtwijk verbinden 
Op woensdag 13 juli 2022 organiseren we weer onze boottocht! Op 29 juni 2022 kunt u 
zich hiervoor vanaf 11.00 uur inschrijven: info@wijkberaad.nl VOL=VOL. Zie pag.20.  
 

10.Duurzaam Houtwijk 
Op onze kantoorlocatie bij sv Houtwijk zijn we ook druk bezig met duurzaamheid. Er 
komt overal dubbele beglazing en op het dak komen 70 zonnepanelen! Zie pag.17.

Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli 
te midden van de stralende winnaars. 

F
o
to

: 
A

n
d
re

a
s
 D

ijk
 



	

	 6	

Houtwijkse jongeren                                                                   Mounir El Omari 
 

Jong en oud aan tafel 
Wijkcentrum Bokkefort is met succes een beetje overhoop 
gehaald. Daardoor kunnen, bijvoorbeeld, ouderen rustig be-
zig zijn zonder last te hebben van de jeugd. Maar de nieuwe 
setting blijkt zich ook erg goed te lenen voor interactie tus-
sen jong en oud. Een mooi voorbeeld is de zéér succesvolle 
‘aanschuif’tafel waar ook jongeren af en toe aanschuiven. 
Met belangstelling luisteren ze naar verhalen van ouderen 
en omgekeerd blijkt de grijze generatie bijzonder geïnteres-
seerd te zijn in waarmee de Bokkefortse jeugd bezig is. De 
aanschuiftafel leidt ook tot mooie gedachten. Zo zijn er trou-
we bezoekers die door ziekte of een ongeval een tijdje niet 
kunnen aanschuiven. En toen is het idee ontstaan dat jon-
geren vanuit de keuken van het wijkcentrum in samenwer-
king met de aanschuiftafel maaltijden gaan bezorgen bij 
deze mensen. Er moet nog gekeken worden of het prak-
tisch haalbaar is. Maar prachtig idee toch! 
. 

Wijkcentrum Bokkefort                              Anton Niese                                                           

 

Suikerfeest in Houtwijk 
Bij wijkcentrum Bokkefort vond op woensdag 4 mei 2022 
een buurtsuikerfeest plaats voor de jeugd van de basis-
schoolleeftijd. Bij het initiatief van bewoonster Mirjam El 
Kardoudi waren 50 ouders actief betrokken. Zij zorgden in 
het Bokkefortpark onder meer voor lekkere hapjes, bege-
leiding van en toezicht op de kinderen. Er waren spring-
kussens, een stormbaan en popcorn- en suikerspinma- 
chines. Verder konden kinderen zich laten schminken of 
werden zij voorzien van een glitter- of een heuse henna-
tattoo. Mede dankzij sponsoring door Albert Heijn en 
Supermarkt Houtwijk en een subsidie ‘Bijdrage partici-
patie en leefbaarheid’ van de gemeente Den Haag werd 
dit alles mogelijk gemaakt. Ondersteuning bij dit evene-
ment, waaraan ongeveer 150 kinderen deelnamen, kwam 
van WSDH Sportsupport, Wijkberaad Houtwijk en Wijkz 
Loosduinen. 
 
 

 

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk                    
 

Kort politieverslag  
Periodiek overleg Politie Loosduinen april 2022. Woninginbraken:  
9 meldingen (vier keer sprake van een poging). Vergeleken met de 
maand maart was er een daling van 14 naar 9. De inbraken (vaak 
worden ramen geforceerd) doen zich vooral voor in Houtwijk en Wal-
deck. In maart werden meer bedrijfsinbraken gemeld: stijging van  
0 naar 3. Het aantal autoinbraken steeg van 6 naar 10 verspreid over 
heel Loosduinen. Bromfietsdiefstallen daalden van 8 naar 6. Het aan-
tal fietsdiefstallen steeg van 26 naar 31. Vooral bij de grote winkel-
centra worden de fietsdiefstallen gemeld. Meestal gaat het om elektri-
sche fietsen van de duurdere merken. De politie heeft een aantal mel-
dingen met betrekking tot Cybercrime ontvangen. Het gaat onder meer 
om fraude via WhatsApp in combinatie met aankopen op Marktplaats. 
Meer informatie over dit actuele thema: www.digitaalveiligindewijk.nl. 

Zeventienplussers: behoefte aan 
ontmoetingsplekken… 

Interactie tussen jong en oud  

Buurtfeest speciaal voor kinderen 
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Ergernissen in Houtwijk, jawel… 
 

Viering derde lustrum…? 
In het Houtwijkblad van septem-
ber 2012 (!) werden verbeterpun-
ten in Houtwijk in beeld gebracht. 
Inmiddels is daarvan gelukkig al 
een aantal gerealiseerd. Echter, 
een heel opvallend blijvertje is 
het verfomfaaide hekwerk langs 
het fietspad Lange Houtwegpad. 
Tien jaar geleden al gesignaleerd 
naast het Bokkefortpark (zie de 
linkerfoto) en nu nog steeds erg 
pronkend in al z’n lelijkheid. Een 
gelijksoortig hekwerk langs het 
Vinkenlaantje werd overigens al 
eerder in zijn geheel weggehaald 
zonder problemen en met als resultaat een harmonische overgang van fietspad naar wijkpark. Het zal toch niet de 
bedoeling zijn dat wij straks inderdaad het derde lustrum gaan vieren? Of onderneemt de gemeente actie om ook 
dit nutteloze hekwerk volledig te verwijderen? Zie ook pagina 13.  
 

Wijkagenten                                                                    
 

Actuele politiezaken 
Wijkagenten Hans den Dulk en Judith Vooijs waren ook aanwezig op de 
jaarvergadering (zie pagina 4). Hans gaf een update over de zaken die 
momenteel spelen in de wijk. Er worden veel fietsen gestolen, vooral 
duurdere fietsen. Fietsendieven lopen tegenwoordig vaker met slijptollen 
rond om zo de sterkere sloten los te krijgen. Zet je fiets altijd op minimaal 
twee sloten en zorg dat ‘ie ergens aan vast staat. Helaas hebben we ook 
in Houtwijk steeds meer last van Drillrapgroepen, jongeren die teksten 
maken om andere groepen te beledigen. Dit loopt vaak uit op vechtpartij-
en waarbij ook wapens worden gebruikt. Een zorgelijke ontwikkeling, 
waarbij de jongeren ook steeds jonger lijken te worden. Veel mensen uit 
de zaal gaven aan dat zij veel vuurwerkoverlast ervaren. Hieraan kan de 
politie helaas weinig doen omdat het ‘momentopnames’ zijn. Als de poli-
tie ter plaatse is, zijn de daders al gevlucht. 'Heterdaadjes' worden uiter- 
aard wel direct aangepakt. Er waren ook veel klachten over het racen op 

de Escamplaan. Aanvraag flitspalen zijn helaas afgewezen. Gelukkig was er ook goed nieuws, vanaf oktober komt 
er een extra wijkagent bij in Houtwijk.  
 

Buurtpreventie Houtwijk                                        Andreas Dijk                                                           

 

Past die jas ons allemaal…? 
‘Die pet past ons allemaal’ was in de jaren zeventig van de vorige eeuw de 
slogan die de burger opriep de politie te helpen bij het oplossen van misdrij-
ven. BPT Houtwijk en Houtwijk bestonden toen nog niet. De slogan is eigen-
lijk nog steeds actueel, ook bij overtredingen en vormen van overlast. De 
politie komt mensen te kort, boa’s kunnen lang niet alle gaten vullen. In de 
keten van veiligheid en leefbaar spelen dan ook buurtpreventieteams een 
rol. Wat opvalt, is dat sommige wijkgenoten geen meldingen durven te doen 
of niet weten hoe. Het is toch opmerkelijk dat ons gevraagd wordt of wij een 
kapotte lantarenpaal kunnen melden. Maar goed, ook dat melden hoort bij 
onze rol als ‘extra ogen en oren’. Ons gemengde team kan nog wel wat ex-
tra ogen en oren gebruiken, zeker nu de vakantietijd lonkt. Meedoen? Dat 
kan door een mailtje te sturen naar: info@wijkpreventie-teamhoutwijk.nl. 
Immers, die jas past ons allemaal…l 

Lange Houtwegpad 

Foto: Andreas Dijk 

Veel vuurwerkoverlast… 
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Opgeven is géén optie…! 
Alpe d’HuZes is een uniek sportief 
evenement waarbij zoveel mogelijk 
geld wordt ingezameld voor onder-
zoek naar kanker. Op één dag (altijd 
de eerste donderdag van juni) beklim-
men 5000 deelnemers de berg maxi-
maal zes keer: fietsend, hardlopend, 
of wandelend. De gehele organisatie 
wordt gerund door professionals die 
zich als vrijwilliger inzetten. Van logis-
tiek, catering, medisch tot communi-
catie en bestuur. Zo kunnen alle do-
naties voor 100% naar het Alpe d’Hu-
Zes/KWF-fonds. Samen met hun ge-

zin fietsen wijkgenoten Patty en Marcel de route al jaren en halen zo geld 
op voor dit belangrijke doel. Zoals onlangs tijdens een speciale avond in 
het Haagse Hofstadcollege. Dankzij vele bands en AH-sponsoring werd 
er € 2400 opgehaald (tussenstand nu € 12500)! Ook u kunt doneren via: 
www.opgevenisgeenoptie.nl /fundraisers/DeDulliesFietsen. 

 

Ieder mens heeft zijn verhaal…l  
In een levensboek vertelt een oudere 
zijn of haar levensverhaal. De stich-
ting Haagse Levensboeken biedt dit 
Hagenaars en Hagenezen aan. Ook 
in de wijk Houtwijk krijgen belangstel-
lenden een schrijver waarmee het 
‘klikt’, die luistert naar zijn of haar be-
levenissen. Met tal van foto’s wordt 
het levensverhaal uitgewerkt tot een 
prachtig boek. Daarmee wordt een 
stuk familiegeschiedenis bewaard: 
een mooie herinnering voor eventu-
ele kinderen, vrienden en familie. 

Meer informatie hierover is te vinden op: www.haagselevensboeken.nl. 
Aanmelden kan per e-mail info@haagselevensboeken.nl. Als u nog 
vragen heeft, bel dan Plony Kester:  06-44 376 092.  

 

Verkeersveiligheid in Houtwijk 
Op vrijdag 13 mei verzorgde wegbe-
heerder Dave Smith, stadsdeel Loos-
duinen, een workshop verkeersveilig-
heid. Samen met zijn collega Felicia 
Groenendijk nam hij met de aanwezi-
ge Houtwijkers vragen over verkeers-
situaties door en waarom deze wel of 
niet gewijzigd konden worden. Veel 
vragen gingen over het kruispunt 
Houtwijklaan/Oude Haagweg, waar 
de stoplichten voor fietsers wel heel 
strak afgesteld lijken en er veel ge-
luidsoverlast is bij de omwonenden. 

Daarnaast kwam ‘racebaan’ de Escamplaan ook aan bod. Hiervoor zijn 
flitspalen aangevraagd, maar helaas afgewezen door Rijkswaterstaat. 
Dave legde uit dat veel overtredingen voortkomen uit gedrag, wat moei-
lijk grijpbaar is. Je kunt wel meer borden neerzetten, maar deze mensen 
zullen er niet naar kijken. Heel frustrerend, maar helaas realiteit. Er werd 
een aantal situaties opgeschreven waar het  stadsdeel nogmaals naar  
zal kijken. Wordt vervolgd!  
 

Pjer Wijsman 

 

 

     Dodenherdenking 
 

     De nationale dodenherdenking is op  
4 mei en in Loosduinen doen we hier ook 
aan mee. In de pre-corona jaren werd de-
ze herdenking in ons stadsdeel en op de 
begraafplaats Westduin door ouderen, 
maar gelukkig ook door steeds meer 
jongeren, bijgewoond. 
                                           
     Tijdens de coronaperiode hebben on-
ze stadsdeelwethouder en ondergeteken-
de samen een krans gelegd bij het ge- 
denkteken de ‘naald’, tegenover het no-
tariskantoor. Verzetshelden staan hierop 
aangegeven, Loosduiners, en logisch dat 
de straten erom heen in de verzetshel-
denbuurt naar hen zijn vernoemd.  

     Een paar jaar geleden werd een pla-
quette onthuld, opgehangen aan de muur 
van het notariskantoor. Hierop staan de 
slachtoffers van een bombardement, dat 
door de geallieerden werd uitgevoerd. 
Men wilde de WSM-remise plat leggen, 
mogelijke opslag en assemblageruimte 
voor de V2-motoren, maar van precisie-
bombardementen had men nog nooit 
gehoord. Er werden helaas huizen in de 
buurt geraakt, waarbij tal van slachtoffers 
vielen. Ik hoop, nu het weer mag, dat 4 
mei zo rond 19.45 uur en met 2 minuten 
stilte rond 20.00 uur een gedenkwaardig 
en goed bezocht herdenkingsmoment zal 
blijven. 

     Onze bevrijdingsdag: 5 mei, de vie-
ring. Er werden veel activiteiten georgani-
seerd. Het Loosduins museum was extra 
opengegaan op 4 en 5 mei en dat had 
onder meer te maken met de tentoonstel-
ling 'Oorlog in Loosduinen'! Op 5 mei 
werd er muziek gespeeld door de harmo-
nievereniging Tavenu uit Loosduinen bij 
het museum en werden er witte broodjes 
(deed denken aan Zweeds wittebrood…) 
uitgedeeld. Voor de kinderen waren er 
snoepzakjes. Het was mooi weer en veel 
Loosduiners brachten een bezoek aan 
het museum, de molen én onze Abdij-
kerk. Voldoende stof om met uw kinde-
ren over te praten; zeker als u het mu-
seum hebt bezocht!    
  
                             
            www.commissieloosduinen.nl  

Oktay en Guvenc Aydogdu 

Mark, Marcel, Patty, Rick,  

Tim en Sjoert (niet op de foto) 
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Openbare ruimte Houtwijk                                                                Gemeente Den Haag

 

Houtwijk in opknapmodus…
 
In het kader van de opknapplan-
nen gebeurt er veel in Houtwijk. 
Hieronder geeft Yvonne van 
Kessel, omgevingsmanager  
bij de gemeente, een update. 
 
Het plan ‘Houtwijk Knapt Op’ maakt 
deel uit van de opknapplannen van 
de Gemeente Den Haag. In dit plan 
staat wat de gemeente de volgende 
jaren in de wijk doet om de buiten-
ruimte te verbeteren.  Dit doet de 
gemeente door de wijk mooier te 
maken, onder meer door groot on-
derhoud, groenonderhoud, kwali-
teitsimpulsen en herinrichtingen.  
De projecten - groot en klein - 
moeten de basiskwaliteit van de 
buitenruimte weer op orde krijgen. 
Het opknapplan voor Houtwijk is 
met de bewoners opgesteld. 
 
Opknappen plantsoenen 
Het opknappen van de drie plant-
soenen in de Kunstenaars- en His-
toricibuurt is klaar. Het groen is op-
geknapt en het natuurstenen met-
selwerk rond de bomen is hersteld. 
Het grasveld van het Dr. R.J. Fruin-
plantsoen is opnieuw ingezaaid.  
Ter bescherming hiervan staat er 
tot ongeveer half juni een hek 
rondom het plantsoen zodat het 
gras de kans krijgt om goed te 
groeien. Het plantsoen is hierdoor 
tijdelijk niet toegankelijk totdat de 
hekken zijn weggehaald.   
 
Hildo Kroplaan/G.v.d.Veenlaan  
De openbare ruimte van de Hildo 
Kroplaan en de Gerrit van der 
Veenlaan wordt opnieuw ingericht. 
Op 4 november 2021 konden be-
woners reageren op het vooront-
werp. Deze reacties zijn hierna ver-
werkt in het ontwerp. Vervolgens 
heeft het ontwerp nog zes weken 
ter inzage gelegen. Hier zijn geen 
reacties meer op gekomen en het 
college van B&W heeft het ontwerp 
op 10 mei 2022 vastgesteld. Het 
werk gaat in 2023 van start.  
 
Laan van de Mensenrechten 
De Laan van de Mensenrechten is 
de entree van de wijk maar heeft, 
net als veel andere straten in de  

 
Mensenrechtenbuurt, last van wor-
telopdruk. Daarnaast is de straat 
erg breed voor een erftoegangs-
weg. Ook ligt er asfalt, terwijl het 
beleid in Den Haag voorschrijft dat 
straten als de Laan van de Mensen-
rechten met klinkers zouden moe-
ten worden bestraat. Met de her-
inrichting van de Laan van Mensen-
rechten worden er klinkers gelegd 
en knappen we de straat weer op 
voor de toekomst. 
 
Voorontwerp 
Eind mei 2022 heeft de gemeente 
een bewonersbijeenkomst georga-
niseerd waar het schetsontwerp is 
gepresenteerd. Met de reacties die 
we hierop hebben gekregen wordt  

 
nu gewerkt aan het voorontwerp. 
Het voorontwerp wordt met de buurt 
gedeeld tijdens een tweede bewo-
nersavond. Vervolgens wordt het 
ter inzage gelegd tijdens een in-
spraaperiode van zes weken. Na de 
inspraakperiode wordt het definitief 
ontwerp vastgesteld door het col-
lege van B&W. De uitvoering staat 
gepland voor eind 2023. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over alle projecten 
kunt u vinden op onze website: 
www.denhaag.nl/houtwijkknaptop. 
Heeft u vragen over het opknapplan 
voor Houtwijk? Mail dan naar 
houtwijkknaptop@denhaag.nl. 
 

Allerlei werkzaamheden in het 
Dr. R.J.Fruinplantsoen in volle gang. 
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Groenbeheer in Loosduinen/Houtwijk                                                                                 Cees Willemse 
 
Loosduins groenteam in actie 

Druk bezig met inhaalslag… 
 
Groenbeheer Loosduinen is druk 
bezig met een inhaalslag. Toen 
onze wijk werd gebouwd zo rond 
1980 wilde de gemeente het alle-
maal zo groen mogelijk maken, 
het streven was immers: Den 
Haag als groene residentie...  
In het begin lukte dat best wel, 
maar na verloop van tijd bleek 
dat de verwachtingen te hoog 
gespannen waren geweest en 
liep de groenvoorziening her en 
der door allerlei oorzaken wel 
eens uit de hand. 
 
In het kader van de reeds lopende 
actie ‘Houtwijk knapt op’ zijn er al 
tal van projecten aangepakt en uit-
gevoerd, zoals in de Dr.J.Presser-
straat, in het B.Thoenplantsoen,  
aan de Architect Krophollerkade  
en aan de Jan Palachkade. De re-
sultaten van al deze acties worden 
steeds meer zichtbaar. In de vol-
gende uitgaven van het Houtwijk-
blad zullen wij in deze speciale 
rubriek hieraan meer aandacht 
gaan besteden. 
  
Rommelig of niet… 
Soms zijn bepaalde groenbeheer-
activiteiten niet helemaal duidelijk 
voor wijkgenoten, zoals blijkt uit de 
vragen die ons bereiken over het op 
tal van plaatsen in de wijk liggende 

snoeihout wat door velen als rom-
melig wordt ervaren. Desgevraagd 
geeft groenbeheerder Fred van 
Appeldooren hierop de volgende 
toelichting: “Het gaat hierbij om zo-
genaamde takkenrillen in beplan-
tingsvakken en in bosgebieden. 
Een takkenril is een afscheiding 
opgebouwd uit dood snoeihout, 
opgestapeld of gevlochten tussen 
palen. Insecten, zoals vlinders en 
bijen, kunnen er lekker nestelen en 
ook grotere dieren, zoals vogels, 
egels en muizen hebben er baat  
bij. Belangrijk is dat takkenrillen de 
biodiversiteit in onze wijk verhogen! 
Zodra er sprake is van snoeihout 
dat, bijvoorbeeld, ergens op een 
parkeerplaats ligt en afkomstig is 

van het reguliere snoeionderhoud 
aan bomen dan wordt dat zo spoe-
dig mogelijk verwijderd door de Af-
deling Boomverzorging!” De teken-
ing hierboven toont als voorbeeld 
een takkenril op het plattenland. 
“Onze hoveniers leggen het best 
netjes, maar vaak - door jeugd of 
storm - gaan de takken iets door 
elkaar. Wij hebben helaas geen tijd 
en middelen om bij nieuwe takken-
rillen palen te zetten of om ze te 
vlechten!” 
  
Vragen? 
Vragen over het groenbeheer in 
Houtwijk, stuur ons een mailtje:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 
Het Loosduins groenteam 
 
Het Loosduinse groenteam bestaat uit de beheerders Fred 
Appeldooren, Peter van Kan en Fred Steenkist. Hun grootste 
uitdaging is om het groen in dit stadsdeel beheersbaar te krij-
gen èn te houden. Zij houden zich onder meer bezig met het 
onderhoudsbestek Wijk- en Buurtgroen, met het onderhoud 
van straat- en laanbomen en met het beheer en onderhoud 
in zogenaamde grootgroengebieden: Madestein, Meer en 
Bosch en Bosjes van Pex. Het werkgebied bestrijkt het hele 
groenareaal van Loosduinen, met uitzondering van Land-
goed Ockenburg, het Duingebied en de begraafplaats West-
duin. Ook hebben zij inmiddels - in samenwerking met buurt-
bewoners - een aantal geslaagde groenparticipatieprojecten 
gerealiseerd: Oude Haagweg (Waanzinnige Waldecktuin), 
Louis Armstrongkade (zie foto), Q.A.Nederpelstraat en 
Aronskelkweg. In de volgende uitgaven van het Houtwijk-
blad zullen wij daaraan meer aandacht gaan besteden. 

Takkenrillen verhogen de biodiversiteit in onze 
wijk. Insecten en grotere dieren hebben er baat bij. 

Louis Armstrongkade, een voorbeeld  
van een geslaagd groenparticipatieproject. 

Rechts op foto Fred Appeldooren en 
tweede van links Fred Steenkist. 
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Noodzaak van herdenken… 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
de bezette landen gedwongen om jonge 
mannen te leveren voor de zogeheten 
‘Arbeitseinsatz’, dwangarbeid in Duits-
land. Ook Herman van Daalhoff werd op-
geroepen. Deze zoon van een Loosduin-
se banketbakker ging in 1943 verplicht 
naar Duitsland. Aangrijpende gebeurte-
nissen waren aan de orde van de dag.  . 
Zijn zoon, onze wijkgenoot Theo van 
Daalhoff (en columnist Houtwijkblad), 
schreef er een boek over: 'Verplicht in 
Duitsland'. Een aangrijpend verhaal van 
drie generaties die door de oorlog geráákt 
werden. Het boek is te bestellen bij CB  
en Uitgeverij de Nieuwe Haagsche. 

 

Televisie voor en door ouderen… 
Het Seniorenjournaal is een videojournaal, dat onderwerpen filmt overal  
in Den Haag. De medewerkers zijn vrijwilligers, die filmen en interviewen 
in hun vrije tijd. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, want alles waarin 
de Haagse senioren geïnteresseerd zijn kan voor hen aanleiding zijn om 

filmopnames te komen 
maken. Denk hierbij aan 
preventie, bewonersini-
tiatieven, musea, exposi-
ties, (historische) festi-
vals, kunst en cultuur.  
De vaste aandachtspun-
ten van het videojournaal 
zijn: voorzieningen voor 
senioren, ouderenbeleid, 

vrijwilligerswerk, cultuur, cursusaanbod, kunst, amusement, een levens-
verhaal, eenzaamheid, senioren. Informatie: www.seniorenjournaal.org. 
 

Duinbehoud 

 
 

Theo van Daalhoff 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

        Tolerantie… 
         

        Aan de zuidwestelijke kant van ons 
Houtwijk staat het monument van Bie-
siot, ter herdenking van de 24 gevallen 
verzetshelden van Loosduinen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Ik maak al 
jaren deel uit van de ceremonie, waar 
ter plekke twee minuten stilte in acht 
worden genomen om onze verzetshel-
den te herdenken. De Houtwijkse Koos 
Meindertsschool - vernoemd naar de 
bekende Loosduinse kinderboeken-
schrijver – deed mee aan deze plechtig-
heid. Ook nu waren er weer vier kinde-
en van groep 6 die een voordracht ga-
ven over deze Loosduinse slachtoffers. 
Deze kinderen staan symbool voor het 
'doorgeven' van de noodzaak om oor- 
logslachtoffers te blijven herdenken.  

 
        Tijdens het bespreken van de oorlog 

op deze school waren kinderen van tien 
jaar er verbaasd over dat er een oorlog 
kan bestaan. Op die leeftijd vinden zij 
dat mensen elkaar gewoon goed moe-
ten verstaan. Volwassenen noemen dat 
'tolerantie'. De kinderlijke oprechtheid is 
duidelijk. Je ziet op die school al jaren 
dat het daar goed toeven is. Leerkrach-
ten begeleiden de kinderen professio-
neel. Er is ruimte voor humor, de lesstof 
komt op mij prima over en als het in al 
onze Nederlandse scholen er zo aan 
toe gaat, denk ik dat onze basisscho-
len goed functioneren. 

 
        De Loosduinse afgevaardigden leg-

den bloemen, kransen en de honderden 
aanwezigen betuigden hun belangstel-
ling. De HTM liet tramlijn 2 stilstaan. Er 
was onverwacht geen politie, waardoor 
na de ceremonie enkele automobilisten 
hun weg trachtten te vervolgen. De be-
stuurders werden geconfronteerd met 
klappen op hun voertuig. Niet tolerant. 
Van beide kanten. Dat je als ceremonie-
leider moest de-escaleren, was nieuw- 
voor mij. Ik luister naar Wouter van der 
Elst: als er volgende jaren geen politie 
bij kan zijn, dan wellicht een combi van 
verkeersregelaars en wijkpreventen? 
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 Houtwijk creatief 
 

Kunst Naar Kracht 
Samen muziekplezier maken!  

Heb je altijd al een blaas- of slag-
werkinstrument willen bespelen? 
Of lijkt samen muziek maken je 
geweldig? Dan is dit je kans!  
  
Muziekvereniging Kunst Naar 
Kracht organiseert Nieuw Talent 
Orkest Loosduinen: een superleuk 
muziekproject voor volwassenen. In 
tien repetities laten we je ervaren 
hoe fantastisch het is om samen 
muziek te maken. Op vrijdagavond 
23 september is de eerste repetitie 
en het belooft een bijzondere avond 
te worden. Om mee te kunnen doen 

hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities 
duren 1 3/4 uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het 
plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert.  
  
Doe jij mee?   
Dan zorgen wij voor een instrument en een lessenaar. Misschien weet je al welk 
instrument je wilt bespelen en anders zoek je er ter plekke eentje uit. Verder krijg 
je ook een complete lesmap.  
 
Meer informatie:  
Startdatum: vrijdag 23 september 2022, 18.45 uur  
Vervolg: iedere week op de vrijdagavond - Tijd: 18.45 – 20.30 uur  
Locatie: De Wiekslag, Molenbrink 68 A, 2553 GM Den Haag  
Kosten: € 125,- per persoon voor het hele project  
Aanmelding, vragen: Paula Soullié, telefoon 061547744, paulaismuziek@planet.nl 
 

Puzzelen voor jong en oud 
 

 

 Cees Willemse 

 
     In het kader van de actie Houtwijk-
knaptop.nl wordt er best al het nodige 
gedaan om onze wijk er fraaier uit te 
laten zien. Echter, in de praktijk blijft 
er toch nog - vaak om volkomen on-
duidelijke redenen - wel het nodige 
liggen. Als redactie gaan wij daarvan 
wat voorbeelden aan de gemeente 
Den Haag voorleggen om te horen te 
krijgen wat er nou precies schort aan 
de realisatie van bepaalde klussen. 
 
     Een eerste voorbeeld: tijdens een 
speurtocht in onze archieven viel ons 
oog op het Houtwijkblad van septem-
ber 2012 waarin - toen al - een aantal 
nodige verbeterpunten in onze wijk in 
beeld werden gebracht. Gelukkig 
blijkt dat een deel daarvan inmiddels 
al werd gerea-
aliseerd. Ech-
ter, een opval-
lend blijvertje 
is het verfom-
faaide hek-
werk langs het 
fietspad Lange 
Houtwegpad. 
Tien jaar geleden al gesignaleerd en 
nu nog steeds pronkend in als z'n 
lelijkheid. Zie ook artikel (pagina 7). 
 
     Een afdruk van dat artikel werd 
voorgelegd aan de afdeling Wegbe-
heer. Hun eerste reactie: "Voethek-
werken worden gefaseerd verwijderd 
als deze kapot zijn. Als er een onvei-
lige situatie is ontstaan door een ka-
pot voethekwerk, kan dit worden 
doorgeven via een officiële melding: 
via denhaag.nl of telefonisch via 
14070!" Belangrijke vraag is dan ook 
wat er precies onder ‘gefaseerd’ en 
‘onveilig’ wordt verstaan? Immers, 
tien jaar geleden werd het euvel al 
gesignaleerd… Voor ons genoeg 
reden om dieper in deze materie te 
duiken. Wordt dus vervolgd! 
  
                  redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

       
 
 

 Opvallend 
 blijvertje…   
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  Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 
 

Interview met wijkgenoten Wilma en Guido Jacobs 

Ogen, oren en open armen in de wijk
      Het eerste wat ik mij van 
Guido herinner is dat hij over de 
balkonrand hing en mij toeriep 
dat ik mijn achterdeur op slot 
moest doen als ik ’s avonds mijn 
hond uitliet, hoe kort het rondje 
ook was! Ik had die gewoonte 
van mijn vorige woonstek mee-
genomen, maar hier kon dat 
echt niet, gezien de vele inbra-
ken, ook weer afgelopen winter. 
Dus sindsdien sluit ik altijd mijn 
deuren en ramen als ik weg ga, 
hoe kort ook!  
 
     Wilma kijkt ervan op dat dit 
onze kennismaking was en ze 
zegt: “Maar dat is Guido gewoon 
ten voeten uit, zeer betrokken bij 
de veiligheid en het welzijn van 
de mensen in zijn omgeving”. 

Guido en ik zijn toen samen de 
WhatsAppgroep Buurtpreventie 
begonnen; we hebben in de 
buurt geflyerd en een groep  
opgezet. We verdelen de taken: 
Guido het mailcontact en de ad-
ministratie en ik de groepsapp. 
 
     Ik sta te kijken van alle con-
tacten die mijn buren in de straat 
en in de wijk daar vlak omheen 
hebben. Van het bijhouden van 
een twee tuinen van buurvrou-
wen tot een wijntje met een 
buur, die d’r verhaal even kwijt 
moet. “Dus zo zijn we lekker be-
zig”, benoemt Wilma het. “Jullie 
noemen het dus geen vrijwilli-
gerswerk”, zeg ik, “maar… be-
trokken zijn bij je buren”, maakt 
Guido mijn zin af.  

     Ook kom ik Wilma en Guido 
regelmatig in de buurt tegen: “ja, 
we wandelen elke dag om fit te 
blijven. Eens in de week gaat 
een buurvrouw mee. Verder 
beheren ze een ‘Lief en Leed 
pot’ waaruit ze met Kerst en 
Pasen een aardigheidje bij de 
buren langsbrengen. Wilma 
vertelt hoe ze dat organiseren: 
“Wij hebben alles gekocht en  
in de garage gezet en voor het 
vullen van de tasjes hebben we 
twee buurvrouwen gevraagd. 
Met z’n vieren hebben we de 
tasjes huis aan huis bezorgd. 
Voor zowel ontvanger als 
bezorger is het fijn om dit te 
doen. Iedereen is hier blij mee.  
Ook bij bijzondere gebeurte-
nissen wordt er vanuit de ‘Lief 
en Leed pot’ een aardigheidje 
langsgebracht. “Een beetje aan-
dacht voor elkaar is belangrijk”. 
 
     Ze zijn ook adoptant van een 
ORAC (Ondergrondse Restafval 
Container). Samen met een 
aantal buurmannen zorgen zij 
dat de straat er netjes uitziet. 
Wat een zegen zulke gemoti-
veerde mensen in je buurt die 
met hun aandacht en energie de 
bewoners bij elkaar betrokken 
houden. “We hebben een na- 
genoeg perfect straatje, kennen 
alle buren bij naam en vinden de 
saamhorigheid heel waardevol.” 
 
     Tot slot hebben Guido en 
Wilma een gezamenlijke bood-
schap voor ons Houtwijkers: 
“Houd wat meer rekening met 
elkaar, heb oog voor mekaar, 
groet elkaar, want dan wordt  
het sfeertje beter!” 
 

 
Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

Wijkgenoten Wilma en Guido 
Jacobs: ‘Een beetje aandacht voor 

elkaar is belangrijk!’ 
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Historisch moment in de landelijke en regionale media: op zaterdag 21 mei 2022 won sv Houtwijk met 37-1 van HMS…………………… 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Het ‘oude normaal’… 
Na Corona zouden een ‘nieuw normaal’ krijgen. Echter, de praktijk is 
weerbarstig. De terrassen zitten weer vol - wie houdt zich nog aan de 
1,5 meterregel? - en op Schiphol staan de reizigers in lange rijen om 
(weer) op vakantie te gaan. Eigenlijk is het ‘ oude normaal ’ weer te- 
rug. Intussen gaat de natuur gewoon haar eigen gang. Bomen staan in 
bloei, de kleine eendjes zwemmen weer in de sloot en op het complex 
van de wijktuin is iedereen druk aan het zaaien, planten en besproe-
ien. In de afgelopen tijd werd dankzij de subsidie van de gemeente het 
gereedschapshok gerenoveerd en kan het toilet weer worden gebruikt 
Plannen voor renovatie van het andere gebouw worden besproken. Er 
zijn wel zorgen. Er is behoefte aan nieuwe vrijwilligers die op de dins-
dagmiddag komen helpen. Heeft u geen tuin, maar wilt u wat doen? U 
bent van harte welkom! De wijktuin heeft een publieke functie. Er zijn 
mensen, die er een kopje koffie drinken en met vrienden afspreken. 
Men neemt dan zelfs iets te eten en te drinken mee. Dat mag maar er zijn ook mensen, die rommel op het complex 
achterlaten... (voortaan wel opruimen graag!). Kortom: wees welkom.                                   www.wijktuinhoutwijk.nl 
 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                             Andreas Dijk 
 

Nieuw leven op De Nijkamphoeve… 
We hebben nieuwe vaste en tijdelijke bewoners op BuurtBoerderij. 
Het begon in maart met twee jonge konijnen (Indy en Luna) die uit een 
overvol nest van Pluk! werden gehaald en vervolgens kwamen in april 
geit Blanche en dwerggeit Noire. Twee dieren met een apart verleden. 
Blanche lag niet goed bij een kudde en werd vervolgens gezelschap 
voor een schaap op een andere boerderij. Het schaap overleed en 
voor Blanche werd onderdak op De Nijkamphoeve gevonden. Noire 
zwierf onder oormerken in De Lier, de eigenaar kon niet worden ge-
vonden en op verzoek van Dierenambulance Westland hebben wij 
haar opgenomen. En toen kwamen eind april ook nog vier lammetjes. 
Die waren door hun moeders verstoten en wij mogen ze tot het najaar 
lenen. En ondertussen vierden we ook nog dat we op 13 juli 2012 de 
boerderij van de gemeente hebben overgenomen. Genieten van onze 
dieren en natuur kan van dinsdag tot en met zondag. Vrijwilligers van 
ons theehuis serveren een aantal middagen in de week o.a. heerlijk 
gebak, tosti’s en drankjes. Informatie: www.nijkamphoeve.nl>Agenda.  
               

 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

Duurzame seizoensafsluiting 
De vereniging maakt flinke stappen op het gebied van verduurzaming. 
In april werden de lichtmasten voorzien van LED-verlichting. In mei 
werd het dak geïsoleerd en werden 70 zonnepanelen geplaatst. Ook de 
beglazing van het clubgebouw wordt vervangen door super isolerend 
glas. Er werd ook een geslaagd evenement georganiseerd samen met 
Wijkberaad Houtwijk: een springkussenfestival voor de jeugd. Dit past 
prima in ons beleid  om samen te werken met het wijkberaad en de 
Houtwijkers. Zo zien we ook steeds vaker VVE’s (Verenigingen van 
Eigenaars) uit de wijk hun vergadering bij sv Houtwijk houden. Om het 
clubgebouw geschikter te maken voor de wijkbewoners werden een 
invalidetoilet en een verschoonruimte voor baby's gerealiseerd. In het 
4e kwartaal komt er ook een lift voor onze mindervalide bezoekers. 
Neem voor informatie over onze mogelijkheden voor u een kijkje op 
onze website www.svhoutwijk.nl of bel ons bestuurslid Ben van 
Lieshout (mobiel: 06-51091787 of 06-22980973). 
 

Foto: Andreas Dijk 
Foto: Andreas Dijk 

Verwelkoming nieuwe lammetjes 

Nieuwe vrijwilligers welkom 

Jeugd kon zich heerlijk uitleven… 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken    

Mooie evenementen in 2022
We zitten alweer op de helft van dit jaar en hebben - in samenwerking met meerdere partijen - toch al een 
behoorlijk aantal mooie evenementen in Houtwijk kunnen organiseren om wijkbewoners te verbinden.  
 
Siena-workshops 
Zo hebben we een aantal bijzondere Siena-workshops 
gehad waaraan iedere keer een ander gemengd gezel-
schap deelnam: van jong tot oud, van verschillende cul-
turen en van allerlei afkomsten. Mooi om te zien hoe er 
contacten werden gelegd en er zelfs nieuwe vriendschap-
pen werden gesloten. Momenteel kijken we of we ook na 
de zomervakantie hiermee door kunnen gaan. Daarnaast 
willen we ook andere workshops gaan aanbieden. Gratis 

of tegen een kleine ver-
goeding. We zijn druk aan 
het inventariseren waar-
aan behoefte bestaat. 
EHBO wordt veel geroepen en gevraagd, dus daar gaan we zeker naar kijken. 
Heeft u tips voor een workshop of wilt u zelf misschien een buurtworkshop geven? 
Mail dan naar info@wijkberaadhoutwijk.nl. Wij houden van bewoners die meedoen 
en meedenken!  
 
Nog meer leuke dingen… 
Op de eerste paasdag organiseerden wij met sv Houtwijk een springkussenfestival. 
Ook dit was enorm geslaagd. Veel mensen hadden met het mooie weer een kleed-
je meegebracht en zaten 
op de grote velden. Op 
een gegeven moment ont-

stond er heel spontaan een voetbaltoernooitje met alle 
moeders. Fantastisch om te zien. Op zaterdag 27 augus-
tus herhalen we dit mooie feest, maar breiden het iets uit 
met nog meer ‘live music’ en een voetbaltoernooi! Ieder-
een is daarbij van harte welkom! Ook in augustus organi-
seren we samen met de Kinderraad van Houtwijk weer 
een geweldige Kids Driedaagse. We kijken uit naar een 
kookworkshop met natuurlijk daarna een restaurant, een 
springkussendag en een Roblox Parcours. Voor actueel 
nieuws houd onze Facebookpagina 'Houtwijk info' in de 
gaten: met tal van leuke dingen in het vooruitzicht…  
 

   
De zeven in Houtwijk (23)   
 

 e kinderen waren net de snoeren tegenovergesteld vast aan het maken aan de ‘Mega-Macht-Machine’ (M-M-M) toen het  
  Roos opviel dat het buiten harder begon te waaien. “Ik denk dat we Mordival best makkelijk hier kunnen krijgen!”, zei ze 
terwijl ze naar buiten wees. De grote boom in het midden van de speeltuin 

ging gevaarlijk heen en weer. “Straks valt hij nog om… en er spelen kinderen!” Kaj 
twijfelde geen moment en rende naar de boom. Met zijn sterke kracht kon hij de 
boom goed in bedwang houden. De wijkagenten en de jongerenwerkers zetten de 
M-M-M buiten op een tafeltje en rolden een verlengsnoer uit. “Oke, zo staat hij ook 
dicht genoeg bij Kaj…”, riep Kaylee boven het geluid van de wind uit. “Nu moeten 
jullie dekking zoeken. Wij regelen het verder vanaf hier!” De zes kinderen stonden 
om de tafel heen, terwijl Kaj de boom vasthield en Shailesh en Mounir  alle kinde-
ren en hun ouders uit de speeltuin weghaalden. In de verte zagen ze Mordival 
aanlopen. “Here we go…”, fluisterde Jaiden. Mordival stapte boos dichterbij. Roos 
hield de stekker van de M-M-M bij de stekkerdoos. Nog 50 meter en Mordival was 
bij hen… nog 30 meter… nog 10… Kaj liet de boom los en rende naar zijn vrien-
den: “NU!” Roos stak de stekker in het stopcontact… 

    Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo 

D   

Geslaagd springkussenfestival bij sv Houtwijk 
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Korte berichten 

 

Evenementen Agenda 2022 

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.  
 

  6 juli   Siena workshops (Verbinding door toneel) 
13 juli   Boottocht - (29 juni om 11 uur aanmelden per e-mail)  
25 juli   Kids Driedaagse - Wijkcentrum Bokkefort 
  8 aug. Kids Driedaagse - Wijkcentrum Bokkefort 
15 aug. Kids Driedaagse - Wijkcentrum Bokkefort 
27 aug. Aftersummer party - sv Houtwijk 
29 okt.  Houtwijk Halloween Experience - sv Houtwijk 
                 
Actuele stand: www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda 
 

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 3/2022 - september 
Inleveren kopij: 01.09.1022 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


