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Van de voorzitter

Ramon Meesters

Bestuursnieuws

Beste wijkgenoten,
Noteert u alvast woensdag 2 november 2022 in
uw agenda. Dan vindt namelijk de najaarsledenvergadering plaats waarvoor u als Houtwijkbewoner natuurlijk van harte bent uitgenodigd. De avond wordt
gevuld met tal van onderwerpen die ons na aan het
hart liggen. Zoals een update over de opknapplannen voor onze wijk, een update van de wijkagenten
over wat er speelt als het gaat om onze veiligheid in en rondom onze
woningen. Verder maken we u graag deelgenoot van ons project om
de wijk te helpen verduurzamen. En als het even meezit, kunnen we
u wellicht ook kennis laten maken met onze nieuwe wethouder voor
Stadsdeel Loosduinen en onze nieuwe stadsdeeldirecteur (Mustapha
el Boumeshouli is helaas in Rotterdam aan de slag gegaan). Op de
achterpagina van dit blad is meer informatie te vinden over onze
najaarsledenvergadering.
Waar we enerzijds positief bouwen aan een leefbare wijk (denk
aan de opknapplannen), staat de leefbaarheid op bepaalde locaties
behoorlijk onder druk. Zo wordt er gedeald op de parkeerplaats achter
het compleet verpauperde Van Herk Groep-kantoorgebouw (in de
gloriedagen beter bekend als het Vredesteingebouw). Ook vinden er
volgens omwonenden prostitutie-gerelateerde handelingen plaats. De
overlast speelt al langer, maar de wijkpolitie informeert ons onvoldoende over wat zij eraan doen, wat te maken zou kunnen hebben met de
grote werkdruk die zij ervaren. Maar, als er al wat aan gedaan wordt is
het nog steeds onvoldoende, anders was het probleem al lang opgelost. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de tijd die politie
kwijt is aan in de wijk loslopende kindertjes (van acht jaar) mét messen. Wellicht hebben we meer agenten nodig en nóg meer samenwerking tussen politie en bewoners. Daarover zullen we zeker in gesprek
moeten gaan.
Waar ik trouwens met ‘angst en beven’ naar uitkijk is de Houtwijkse
Halloween Experience bij sv Houtwijk op zaterdag 29 oktober 2022.
Georganiseerd door vrijwilligers die ons wijkberaad een warm hart toedragen (liefst kloppend op een zilveren schaaltje…). Op de achterpagina van dit blad leest u er meer over. Laat voor mij Sinterklaas en de
Kerstdagen daarna maar snel komen. In de december feestmaand
speelt ons wijkberaad op zaterdag 17 december 2022 trouwens een
belangrijke rol als hofleverancier van de zelfgemaakte kledij voor het
Dickens festival op ‘Erfgoedpark Loosduinen’ bij de Abdijkerk, het
Loosduins museum en molen De Korenaer. Zo'n 70 Loosduinse vrijwilligers zullen zich ermee aankleden en de bezoekers terugbrengen
naar de 19e eeuw. Zo ziet u maar, de agenda zit weer lekker vol, en
als het goed is, die van u nu ook...

OUD

Nagenieten…
Zie pagina 5

Verfomfaaid hekwerk…
Zie pagina 6

Laadpalen…
Zie pagina 9

Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters

Ereleden sv Houtwijk
Zie pagina 17
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Bestuursinformatie

Afscheid

Najaarsledenvergadering
Om een zo goed mogelijk contact te onderhouden met de Houtwijkers plannen
wij jaarlijks een voorjaars- en najaarsledenvergadering. Zoals u kunt lezen op
de achterpagina van dit Houtwijkblad wordt op woensdag 2 november 2022
onze najaarsledenvergadering gehouden. Alle wijkgenoten zijn hierbij van harte welkom en kunnen desgewenst tijdens deze bijeenkomst hun stem laten
horen. Op de achterpagina zijn de uitnodiging en de (voorlopige) agenda te
vinden. Zie ook www.wijkberaadhoutwijk.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervanging Houtwijkse scholen
Mustapha el Boumeshouli,
stadsdeeldirecteur Loosduinen,
vertrekt per 1 oktober 2022.
Hij ging in september 2019 van
start in ons stadsdeel (zie ook
het artikel in de Posthoorn van
29 oktober 2019), maar gaat nu
vrij snel in Rotterdam aan de
slag. Wij danken hem voor zijn
vriendelijkheid en betrokkenheid
bij Houtwijk. Zijn opvolger zal
mogelijk tijdens onze najaarsledenvergadering bekend worden gemaakt. Zie pagina 20.

De komende jaren worden de
drie basisscholen in Houtwijk
afgebroken en opnieuw opgebouwd. Echter, door vooraf opgezette budgetten voor nieuwbouw en de niet meer overeenkomende bouwkosten, lopen alle bouwprojecten vertraging op. Voor 2023-2024 staat
de nieuwbouw van de Koos
Meindertsschool in de planning. Voor de Openbare Basisschool Houtwijk staat de nieuwbouw gepland voor 2026. Naar
verwachting gaat dit worden
uitgesteld. Ook de nieuwbouw
van de Montessorischool wordt
voorlopig opgeschort.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwbouwproject De Burgemeester
Over een paar jaar is Den Haag 120 sociale huurwoningen rijker. Dat laat
woningcorporatie Haag Wonen weten. Zij heeft een intentieovereenkomst
getekend voor de aankoop van deze woningen in het nieuwbouwproject De
Burgemeester aan de Oude Haagweg. Tijdens onze najaarsledenvergadering
op woensdag 2 november 2022 zullen vertegenwoordigers van Haag Wonen
en de gemeente aanwezig om uitleg te geven over deze plannen.

De digitale versie van dit artikel is
in te zien via de website van
www.uitgeverijwestmedia.nl/deposthoorn-loosduinen
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TOP 10 Houtwijk-prioriteiten
1.Commissie Loosduinen Commissie Loosduinen bestaat volgend jaar 100 jaar. Wilt u iets doen
tijdens deze festiviteiten, stuur uw idee dan naar: 100jaarCL@gmail.com
2.Openbare ruimte Op houtwijkknaptop.nl is te zien wat er tot nu toe allemaal al is opgeknapt. Natuurlijk willen we hierna nog meer aanpakken. Volgend jaar vragen wij u om ons te helpen!

3.Veiligheid Er zijn momenteel veel fietsendieven actief: vooral bakfietsen en elektrische fietsen. Er zijn
AXA-lopers in omloop. Zet je fiets altijd vast met twee verschillende slotenmerken! 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 Het broedseizoen is nagenoeg voorbij, hetgeen betekent dat er weer meer onderhoud zal zijn. Afdeling Groenbeheer gaat er weer volop tegenaan.
7.Bouwprojecten (oud/nieuw) Er staan momenteel veel bouwprojecten in de planning: Azivo,
Connexxion, Oude Haagweg, maar ook de Montessori- en Koos Meindertsschool.

8.Houtwijk Jong Er is op het moment helaas sprake van veel overlast. Vriendelijk verzoek aan de
verzorgers of zij hun, wat oudere, kroost ook buitenshuis in de gaten willen houden…

9.Houtwijk verbinden Komende evenementen: ‘Houtwijk Halloween Experience’ en ‘Dickens Loosduinen’
Meedoen als acteur? Mail: halloweenhoutwijkberaad@gmail.com / loosduinendickens@gmail.com.
10.Duurzaam Houtwijk Denken in praktische oplossingen: zie www.duurzaamdenhaag.nl. Over Duurzaam
Houtwijk is elders in dit blad meer te lezen in het artikel ‘Houtwijk in transitie’.
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Houtwijkse jongeren

Mounir El Omari

Geslaagde zomeractiviteiten
Geslaagde zomeractiviteiten in Bokkefort bieden basis voor
rest van het jaar! Jongeren hadden begeleid door WIJKZ een
aantrekkelijk zomervakantieprogramma samengesteld. Naast
activiteiten in wijkcentrum Bokkefort waren er ook mogelijkheden om deel te nemen aan sportactiviteiten in het Bokkefortpark en op het terrein van sv Houtwijk. De buitenactiviteiten werden druk bezocht door zowel jongere als oudere
jeugd. Dit signaal is door WIJKZ gedeeld met het stadsdeel
waardoor na de zomer één van onze partners - Streetsport structureel sport zal aanbieden op verschillende plekken in
Loosduinen waaronder natuurlijk het Bokkefortpark. Het
stadsdeel komt ook met een flyer waarop jeugd kan zien wat
er de komende tijd te doen is. De input is geleverd door alle
partijen die zich inzetten voor de Loosduinse jeugd. De flyers
worden tijdens het straatwerk uitgedeeld en ook via de socialmediakanalen. Dat er in Loosduinen niets te doen is voor de
jeugd gaat niet op. Ook in Houtwijk niet!
.

Wijkpark Bokkefort

Verfomfaaid hekwerk een blijvertje….

Het verfomfaaide hekwerk langs de fietsroute Lange Houtwegpad lijkt een blijvertje.
Tien jaar geleden al gesignaleerd en nu nog
steeds pronkend in al z’n lelijkheid.
Naar aanleiding van onze publicatie in Houtwijkblad juni 2022 kregen wij eind juni 2022
reactie van afdeling Wegbeheer/Hekwerken:
"Voor ons is het ook een ergernis alleen moeten
wij keuzes maken in ons budget.“ Eind augustus 2022 kwam de volgende (af)melding: "Als
stadsdeel gaan wij niet actief hekwerken verwijderen, tenzij dat noodzakelijk is!"
Dus kunnen we ons nu gaan opmaken voor
de viering van het derde lustrum (in 2027) van
dit verfomfaaide hekwerk. Hulde…!
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Zeventienplussers: behoefte aan
ontmoetingsplekken…

Buurtpreventie Houtwijk

Andreas Dijk

Een onrustige zomer…
Waar doe je het voor, denken we wel eens als er scheldwoorden naar ons hoofd worden geslingerd. Of, zoals onlangs, met eieren naar je wordt gegooid. Het antwoord is
toch eenvoudig: we doen het om een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid en veiligheid in Houtwijk. Het was in de
zomerperiode af en toe knap onrustig. Oploopjes, een aantal
brandjes bij de skatebaan in Bokkefort. Maar ook gedumpt
afval en bewoners die terecht over overlast klaagden. Met
een uitgedund team - ja, ook sommigen van ons hadden vakantie - zagen we toch kans om een of meer keren per week
een ronde te draaien. Een aantal malen hebben wij de politie
gealarmeerd, handhaving ingeseind en ook de brandweer
rukte op ons verzoek uit. Hotspots zijn opnieuw in kaart gebracht en kregen extra aandacht. Net als openstaande ramen en deuren, waar het insluipers zo gemakkelijk
wordt gemaakt. Buurtpreventie dus.

Wijkagenten

Andreas Dijk

Herschikking wijkagenten
Vorig jaar zomer kreeg Houtwijk twee nieuwe wijkagenten. Judith Voois nam het
deel westelijk van de Houtwijklaan voor haar rekening, Hans den Dulk het oostelijk deel en het bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD).
In oktober gaat er een en ander veranderen. Hans gaat zich helemaal op het
ZKD-gebied concentreren. Robbert Louwersheimer - de wijkagent van Kom
Loosduinen - komt over naar Houtwijk om samen met Judith een wijkbreedduo
te vormen. De werkverdeling tussen Houtwijk-Oost en Houtwijk-West komt te
vervallen. We hopen Robbert in het decembernummer te kunnen portretteren.
Een interview met Judith stond al in het Houtwijkblad van maart 2022.
Op de foto hiernaast onze nieuwe wijkagent Robbert Louwersheimer.
Onze wijkagent Judith is te volgen via Twitter (@WA_Houtwijk) en Instagram
(wijkagent_houtwijk). Robbert zit nu nog op Twitter als @WA_DeKom en op
Instagram als wijkagent_kom_loosduinen.

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk

Kort politieverslag
Periodiek overleg politie Loosduinen juli 2022. Woninginbraken: 14
meldingen (heel Loosduinen). De meeste inbraken vonden plaats via
de voorzijde van de huizen, enkele via een dakraam. Bedrijfsinbraken:
1 melding (in wasserette). Fiets- en brommerdiefstal: 34 fietsen (veelal elektrische) en 11 brommers. Daders zijn in beeld. Auto-inbraken:
6 (spiegels, koplampen en kentekens). Geen meldingen gestolen auto’s
of motoren. Cybercrime: weinig meldingen ontvangen van WhatsAppfraude. Zogenaamde bankmedewerkers waren actief: diefstal bankpasjes (€ 750,00), ophalen van waardevolle spullen (buit € 20.000,00).
Ook zogenaamde pakjesbezorgers (met chocolade voor de buren…)
die pincode misbruiken. Overige zaken: in het Bokkefort werd meerdere malen brand gesticht door baldadige jongeren. Verkeersproblemen bij Burgemeester Van der Veldestraat (hinder hulpdiensten).
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Loosduinen/Houtwijk

Pjer Wijsman

2000ste Haagse laadpaal in Houtwijk
In Den Haag
is onlangs de
2000ste laadpaal voor
elektrische
auto's in gebruik genomen. Dat
gebeurde in
de Raoul
Wallenbergstraat in de
Mensenrechtenbuurt
in Houtwijk.
Foto: Henriette Guest

Nederland is een van de koplopers als het gaat om laadinfrastructuur in
Europa. In januari 2022 stond de teller op ruim 81.000 laadpunten met
een groeiend aantal snellaadstations (tussenstand 3000). Dat betekent
dat er altijd een laadpaal in de buurt staat. Daarmee hebben we de grootste laaddichtheid van ons continent. Benieuwd hoeveel palen er in onze
eigen wijk staan? Dat is heel gemakkelijk na te gaan via de app 'ANWB
Onderweg' waarin alle openbare laadpalen voor elektrische auto's zijn
terug te vinden. De app laat meteen zien of de laadpaal in gebruik of vrij
is. Ook kan worden gezocht naar laadstations van specifieke aanbieders.
Op de ANWB-website is nog veel meer informatie te vinden over laadpalen en over alle oplaadpunten in Nederland en in de rest van Europa.

Nieuwe pakket- en briefautomaten
In Houtwijk
zijn sinds
kort nieuwe
pakket- en
briefautomaten van
PostNL te
vinden.
Daarmee
kunnen
pakketten
worden verzonden en
ontvangen.

Geduld, schone zaak…
Geduld is een schone zaak. Iedereen
kent deze uitdrukking wel, maar eigenlijk
is het een beetje vreemd. Geduld is toch
geen zaak, maar meer een ‘gevoel’, een
psychologisch iets, terwijl een zaak meer
fysiek is, maar dit ter zijde. Zeker in deze
tijd is geduld voor sommigen een wel wat
moeilijkere zaak, maar we moeten toch
volhouden!
Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is,
dat als bewoners 14070 bellen, je niet de
enige bent, want er zijn veel meer bellers.
Veel van de problemen hebben te maken
met het ‘prettiger’ maken van de leefomgeving, het opschonen van de straat of
buurt, maar ook met elkaar kunnen we
best zelf een heel eind komen.
Geduld is gevraagd van velen van u
en de meesten hebben dit geduld. Geef
niet op: sommige zaken zijn van de lange
adem. Corona heeft veel veroorzaakt en
daar moet begrip voor zijn, maar heb
geduld. Geduld is een schone zaak en
we hopen snel schoonheid terug te kunnen brengen in uw straat of buurt.

De automaten werken ook als brievenbus en vervangen daarom een aantal brievenbussen in de wijk. Er staan inmiddels meer dan 300 PostNLautomaten door heel Nederland. Dat aantal groeit snel: de verwachting is
dat het aantal in 2024 gegroeid is naar 1500. Het ophalen en afleveren
van pakketjes werkt via codes. Hiermee kunnen de lockers worden geopend. Verzenden kan alleen als er een PostNL verzendlabel - met 3S
barcode - op het pak zit. De nieuwe pakket- en briefautomaat kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week worden gebruikt, verzenden of ophalen kan
op het meest geschikte moment. Op postnl.nl/pba is meer te lezen over
PostNL-service en over het precies gebruik. De eerste automaten in
(de buurt van) Houtwijk zijn te vinden op de volgende locaties:
-Dekkershoek 171, 2552 DD Den Haag (Gamma Bouwmarkt
-Oude Haagweg 507 PBA, 2552 GG DEN HAAG (Gamma Bouwmarkt).

Korte lontjes werken niet en bepaalde opmerkingen, die gemaakt worden,
zijn niet meteen een aanval op uzelf. We
kunnen ook ‘tot tien tellen’ en proberen te
begrijpen wat de ander zegt en waarom
een opmerking wordt gemaakt!
Kent u deze nog van de dichter
Hieronymus van Alphen (1746-1803) :
‘Geduld is zulk een schone zaak,
Om in een moeielijke taak
Zijn doelwit uit te voeren.
Dit zag ik laatst in onze kat,
Die uren lang gedoken zat
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen voor zij de rat
gevangen in haar klauwen had.’
www.commissieloosduinen.nl
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Veilig Houtwijk

Jurriaan Raaijmakers

Cybercriminaliteit, ook in Houtwijk...
Tijdens onze voorjaarsledenvergadering gaf gastspreker Jurriaan Raaijmakers een presentatie
over actuele Cybercriminaliteit.
Ook in Houtwijk lopen bewoners
het risico daarvan slachtoffer te
worden. In het Houtwijkblad zal
daarom aan dit 'hot item' regelmatig aandacht worden besteed.
Jurriaan (38)
houdt zich in
zijn dagelijks
leven bezig
pasfoto
met adviezen
onder andere
over procesoptimalisatie,
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'.

Nederlanders voelen zich tegenwoordig veiliger op straat
dan online, zo blijkt uit het onderzoek Veilig Online 2020 uitgevoerd
in opdracht van de Rijksoverheid.
Dat gevoel van onveiligheid is grotendeels te wijten aan
cybercriminaliteit, waarvan twee verschillende vormen bestaan:
criminaliteit met computers als middel en met computers als doelwit.
Alle reden dus om na te denken en je te laten informeren over
digitale vaardigheid en veiligheid.

Meer weten? Kijk dan op:
www.digitaalveiligindewijk.nl

Prikkelend
“Tijdens de ledenvergadering had
ik maar weinig tijd terwijl er zoveel
te vertellen valt over dit onderwerp.
Tijdens mijn presentatie heb ik er
zomaar wat prikkelende voorbeelden uitgepikt", blikt Jurriaan terug.
"Zo heb ik laten zien hoe eenvoudig
het is om van sommige jongeren on
line hun volledige identiteit te vinden inclusief het Burgerservicenummer (BSN). En ik heb toen ook
verteld waarom een identiteit zo interessant is voor internetcriminelen
en heb daarvan in het kort enkele
kenmerken aangestipt die je vaak
terug ziet bij criminelen. Zo zit er
vaak een hoge urgentie achter iets
wat ze je vragen: het moet altijd
echt vandaan of morgen..."

Flinke toename
"Ja, tijdens deze zomer was het
weer in het nieuws dat zelfs een
keten van tandartspraktijken slachtoffer is geworden van zogenaamde
gijzelsoftware", zegt Jurriaan. "Omdat ik nu ook niet veel ruimte heb
wil ik benadrukken dat echt iedereen slachtoffer kan worden, zelfs
als je veel kennis hebt. Het is dus
niet iets is om je voor te schamen.
Zoals ik tijdens jullie ledenvergadering al vertelde heb ikzelf ook

leergeld moeten betalen door een
internetaankoop op een site die niet
veilig genoeg was. Als het je overkomen is en je wilt of durft er niet
mee naar de politie maar je wilt er
over praten aarzel dan niet maar
stuur een mail naar: loosduinendigitaalveilig@gmail.com.

Digitaal veilig in de wijk
‘Digitaal veilig in de wijk’ is een
initiatief vanuit de gemeente Den
Haag waarbij vrijwilligers, soms
samen met de wijkagent, zich inzetten binnen de wijk en soms samen met andere wijken, om de kennis over digitale veiligheid die ze
hebben te delen met wijkgenoten
en bedrijven om de digitale veiligheid te vergroten. "Je hoeft er niet
veel kennis van te hebben", benadrukt Jurriaan. "Het belangrijkste is
dat je gevoel voor digitale veiligheid
hebt, denk ik. Als je goed met digi-
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digitale middelen overweg kunt dan
weet je vaak al heel veel meer
dan anderen."

Oproep
Jurriaan: "Als er Houtwijkers zijn
die het leuk vinden om zich samen
met mij in te zetten als ambassadeur dan wil ik hen oproepen om
zich aan te melden via het e-mailadres hiernaast!", aldus Jurriaan.
In de volgende uitgaven van het
Houtwijkblad zal het thema Cybercrime steeds aan de orde komen.
"Er is voldoende over te schrijven,
maar de lezers van dit blad kunnen
ook onderwerpen over digitale veiligheid aanleveren. In dit verband
wil ik graag nog even wijzen op mijn
podcast Digibeter, die gratis kan
worden beluisterd via Spotify. Ik
maak die om de digitale vaardigheden van iedereen te verhogen!”,
aldus Jurriaan.. , cybercriminaliteit

Duurzaam Houtwijk
'Houtwijk in transitie' voor verduurzaming woningen

Tussenstand proefproject Laan van Vredestein
Met de 'Energie uit de Wijk Challenge' wil de gemeente Den Haag
groepen inwoners stimuleren om
activiteiten gericht op de energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone energie)
op te starten.
In het kader daarvan ontving het
bewonersinitiatief 'Houtwijk in transitie', dat onze wijkgenoot Henk
Slijp namens Wijkberaad Houtwijk
had aangeleverd, een bedrag van
€ 75.000,00. Als proefproject werd
de Laan van Vredestein aangewezen, zoals terug te vinden is in het
Houtwijkblad van maart 2021.
Stand van zaken
Het project heeft
even stilgelegen,
maar inmiddels
heeft het wijkberaad hierin weer
actie ondernomen. Bestuurslid
Danny Boers
heeft een aangepast voorstel geschreven waarbij de verkregen

Met bewoners van de Laan van Vredestein
is bestuurslid Danny Boers aan de slag met
een duurzaamheidsplan voor hun woningen.

subsidie vanaf 2023 zal worden
ingezet. Danny: “Er ligt een voorstel
bij de gemeente om dit plan weer
op te pakken in aangepaste vorm.
Dit gaan we dan vanaf begin 2023
doen. In het nieuwe plan laten we
voor tien typische Houtwijkwonin-

Informatiebronnen

11

gen een isolatie- en verwarmingsadvies opstellen. Dit zal dan bij de
bewoners van die woningen worden
aangeboden om hen houvast te geven bij het maken van keuzes bij de
verduurzaming van hun woningen."
Wordt vervolgd.

Sportief Houtwijk

Theo van Daalhoff

Snotinbrekers en
hapsnurkers …

Badminton iets voor jou...?
De recreatieve badmintonvereniging Houtwijk (VTH) heeft weer
ruimte voor nieuwe spelers. Wil
je lekker bewegen? Zoek je een
vast moment in de week? Wil je
een uur gezelligheid en sportiviteit? Dan is badmintonnen bij
ons wellicht iets voor jou!
Wij spelen op dinsdag en donderdag. Op beide speelavonden is er
van 19.30 uur tot 20.30 uur plaats
voor beginnende spelers en voor
meer gevorderden van 20.30 uur
tot 21.30 uur. Je bent van harte
welkom in de gymzaal van de Koos Meindertsschool, C.A. van Beverenstraat 40. Ingang gymzaal: A.Kortekaasplantsoen 125. Als je besluit om
het te proberen, dan zijn de eerste 3 weken vrij van contributie. Daarna
betaal je slechts € 30 per kwartaal. Neem voor meer informatie contact
op met: Bob Meerstadt (mobiel: 06 112 170 45).

Duinbehoud
We staan er niet altijd bij stil,
maar met onze eigen duinen
hebben we een soortenrijke
en gevarieerde natuur vlakbij.
De Stichting Duinbehoud informeert
ons regelmatig over de mooie natuur op het strand en in de duinen.
Maar ook over de bedreigingen
voor de natuur door stikstofuitstoot
en toenemende recreatiedruk.
Op hun website is te lezen wat de
stichting doet aan de bescherming
van onze kust en hoe dat ons dan
uiteindelijk allemaal ten goede gaat
komen…

12

Juni en juli 2022. In onze buurt is
het weer raak tussen 03.00-04.30 uur.
Camerabeelden tonen: snotneuzen met
hoodies, spullen jattend uit voortuinen,
huizen filmend, heen en weer lopend.
Creeps van amper 20 jaar. Bijna iedere
nacht. En dan ineens twee ‘geslaagde’
inbraken bij buurtgenoten. Chaos in
huis: een ongerijmde puinhoop in alle
kamers, laptops en tv’s kapotgeslagen.
Geen echte objecten die inbrekers
subiet rijkdom verschaffen...
Dan maar nóg meer beveiliging met
camera’s. Een soort voormalig Oostblok
in Houtwijk, maar nog meer: een onderhuids onveiligheidsgevoel. Moet geen
paranoia worden: dat vakantievoertuig
voor de deur van drie huizen verder:
roept dat niet op tot …Zo ga je denken
in de maanden juni en juli. In juni gaan zo zeggen mijn kinderen - de boomers
een paar maanden weg. Kennelijk laten
sommigen hun aanstaande vertrek duidelijk blijken. Het volgroeide bladerdek
van bomen (die allang gesnoeid hadden
moeten worden) en het fletse licht van
straatlantaarns geven ruimte aan gluiperds, al dan niet met hoodies. Juni en
juli, elk jaar weer. Politie niet te zien in
de straten, ik ben in alle staten…
Ik heb zelfs overwogen om in juni en
juli met een Kalashnikov te waken tussen 03.00-04.30 uur. Overdag slapen,
’s nachts guerilla spelen. Maar daarmee
maak ik geen vrienden. Per straat, per
honderd meter, in juni en juli voortaan
met z’n allen zelf bewaking doen?
Ik word er niet vrolijk, maar van die
snotinbrekers en aanverwante hapsnurkers word ik ook nog eens hartstikke
chagrijnig. Ik denk dat ik toch ook maar
eens contact ga opnemen met onze
nieuwe wijkagenten en met onze wijkpreventers. Wellicht wordt mijn stemming dan weer wat beter…

Houtwijk creatief

Cees Willemse

Kunstworkshops voor Houtwijkers

Postcodeloterij sponsort Siena…
Het Postcodeloterij Buurtfonds sponsort Wijkberaad Houtwijk om
onze verbindende Siena workshops voort te kunnen zetten!
Vanaf woensdag 5 oktober 2022 dompelen we
ons onder in de culturen,
gebruiken en wonderlijke
zaken die de wereld ons
te bieden heeft. Zo vullen
we een zakje met een
rijke verzameling aan belevingen en ervaringen die
ons staan op te wachten.
We laten ons meenemen
Creativiteit in
naar de oorsprong van
allerlei vormen…
allerlei keukens, naar
culturele gebruiken en
naar de kunst. Van henna tot pannenkoeken, van thee tot poëzie en van
klei tot kruiden! Tot slot sluiten we het zakje vol ervaringen en belevingen
af met een Siena Pizza-middag op woensdag 7 juni 2023. Aanmelden
kan via centrumsiena.nl/workshop/houtwijk. Deelname: gratis, koffie en
thee: gratis. Andere consumpties moeten worden betaald, de opbrengst
komt ten goede aan Sportvereniging Houtwijk.
www.centrumsiena.nl

Puzzelen voor jong en oud

Vechten tegen
de bierkaai…
Zo’n vijftien jaar geleden las ik in
het Houtwijkblad dat het bestuur op
zoek was naar vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. Ik was net
gestopt met werken en vond het wel
leuk om - ter afwisseling - een paar
uurtjes per week bij te gaan springen.
Ik kwam toen eigenlijk al direct in het
redactieteam van het Houtwijkblad.
Schrijven, tekenen en fotograferen is
namelijk altijd al mijn ding geweest,
ook beroepsmatig.
Opvallend was dat toen al het
thema ergernissen een 'hot item'
was: hondenpoep, zwerfafval, graffiti,
parkeren, sigarettenpeuken en nog
veel meer. Ik vond het meteen een
uitdaging om daaraan op passende
wijze aandacht te besteden. Echter,
dat heeft eigenlijk niet veel mogen
baten, want we zitten nog steeds
met nagenoeg dezelfde ergernissen. Op een aantal punten is het
zelfs een tandje erger geworden.
Ik ga er
vanuit dat
het merendeel van de
Houtwijkers
welwilllend
is en best
rekening wil
houden met anderen. Maar ja, dan
blijft er toch een deel dat zich nog
steeds niets blijkt aan te trekken van
anderen. We gaan het daarom toch
weer eens proberen om hen op hun
verantwoordelijkheden te wijzen, op
een ietwat ludieke wijze (zie ook
cartoon op pagina 15). Hopelijk zet
dat mensen even aan het denken of
zal het allemaal vechten tegen de
bierkaai blijven…? Tips blijven van
harte welkom!

OUD

redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.
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Vrijwilligers gezocht…

Festival 'Samen voor Loosduinen'
Op zaterdag 8 oktober 2022 vindt
het festival 'Samen voor Loosduinen' plaats bij Villa Ockenburgh.
Jong én Oud kunnen deze dag vele
sport- en spelactiviteiten en workshops doen en optredens zien.
Bezoekers maken kennis met de vele
maatschappelijke organisaties die
Loosduinen mooier, groener, sportiever en veiliger maken. Denk hierbij
aan sportclubs, scouting en zorginstellingen. Maar ook aan de organisaties op het gebied van muziek en cultuur, natuur en milieu, onderwijs en
welzijn. En natuurlijk de bewonersverenigingen in de verschillende wijken,
die ervoor zorgen dat de bewoners
worden gehoord en er activiteiten
worden georganiseerd.
Vrijwilligerswerk
De inzet van de Loosduinse organisaties lijkt vanzelfsprekend, maar vele
stichtingen en verenigingen zouden
niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk levert je
sociale contacten op, je leert nieuwe
vaardigheden én bent lekker bezig.
Ook is het fijn om iets voor de wijk te
betekenen. Tijdens dit festival leer je
al die organisaties kennen, geniet je
van een afwisselend programma met
vele activiteiten én doe je inspiratie op
hoe jij kunt bijdragen aan het welzijn
van jouw woonomgeving.

Ergernissen

Cees Willemse

Aanpak Houtwijkse ergernissen…
Zoals gemeld in onze column op pagina 13 (Vechten tegen de bierkaai...) willen we met een serie cartoons opnieuw aandacht besteden
aan ergernissen in Houtwijk en op de mogelijk gezamenlijke aanpak
daarvan. De eerste cartoon staat hiernaast afgebeeld en toont direct
al een van de grootste problemen. Er zijn genoeg hondenbezitters die
poepzakjes bij zich hebben en alles netjes schoonhouden, maar hoe
spreek je diegenen aan die gewoon alle regels aan hun laars lappen?
Samen met allen die Houtwijk een goed hart toedragen moet het toch
mogelijk zijn om na te denken over de aanpak van die ergernissen...
Suggesties, op- en/of aanmerkingen? Laat het ons even weten:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Wijktuin Houtwijk

Christiaan Scheen

Crises en uitdagingen…
In de zomerperiode genieten wij volop van de natuur en dan toch staan
de kranten vol van crises. Oorlog in Oekraine, vluchtelingen die in Ter
Apel op de grond moeten slapen, stijgende energieprijzen, stikstofcrisis
en protesten van de boeren. Iemand merkt in de media op: ‘Was het
maar komkommertijd’. Er is nog een ander belangrijke crisis. De natuur
is aan het veranderen. Gletsers worden schaarser, het waterpeil in de
rivieren daalt en de temperatuur stijgt. Je zou misschien denken: nou
dat is nog wel allemaal ver weg. Kijk toch eens om je heen! De bomen
beginnen in de zomer al bladeren te verliezen en ook dieren voelen
aan, dat er wat verandert. Voor de wijktuin en hobbytuinen was het in
de zomermaanden alle hens aan dek. Elke dag water geven en onkruid
wieden. Overdag is het bijna niet te doen en dan zie je vroeg in de
morgen of laat in de avond mensen met gieters lopen. Ga je met
Was het maar komkommertijd…
vakantie dan vraag je de buurman of een familielid om planten water te
geven. Het is echt noodzakelijk. Een crisis is ook een uitdaging. Laten wij met elkaar zuinig zijn op de natuur. Het is
van levensbelang faua en flora in stand te houden en wij alleen kunnen dit met elkaar doen. Zeker in onze buurt is
behoefte aan groen. De wijktuin hoopt een steentje bij te dragen aan het bevorderen van de leefbaarheid van de
buurt. Kom gerust een langs en help op de dinsdagmiddag alles op orde te houden.
www.wijktuinhoutwijk.nl
Andreas Dijk

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Andreas Dijk

Roerige tijden……
Wat een zomer. De Nijkamphoeve bestond 10 jaar als
BuurtBoerderij. Dus een officiële receptie voor relaties en
later een lustrumfeest met meer dan 500 bezoekers. Ons
hitteplan moest deze zomer van kracht worden. Toen het
echt heet was ging de boerderij eerder of zelf helemaal
dicht voor bezoekers, zodat de dieren in alle rust de schaduw konden opzoeken. De ganzen Gijs en Sjakie zijn vertrokken. Zij zaten al maanden opgehokt. Vanwege vogelgriepmaatregelen zou dat nog maanden zo blijven. We
hebben ze voor hun welzijn naar Akka’s Vogelparadijs in
Drenthe gebracht. De konijnen Jive en Teddy hadden
zulke ouderdomsklachten dat we ze hebben laten inslaVerwelkoming nieuwe lammetjes
pen. Balou en Snuffy zijn hun vervangers. Ezel Igor
moest helaas onder het mes. Een ijzerdraadje had zich in zijn tong genesteld. Wat een zomer! Op naar een
drukke herfst. Houd onze website en social media in de gaten!.
www.nijkamphoeve.nl
Foto: Andreas Dijk

Foto: Andreas Dijk

Sportvereniging Houtwijk

Ed Jacobs

Twee nieuwe Ereleden….
Op onze Algemene Ledenvergadering (31.08.2022) werden twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Als eerste Nico van Lieshout, al ruim
40 jaar actief binnen de club waar hij vele (bestuurs) functies heeft vervuld. De jeugdafdeling loopt als een rode draad door zijn vrijwilligerscarrière. Naast vele andere werkzaamheden werd er altijd wel een
jeugdteam getraind of een jeugdleidersrol ingevuld. Vele jonge en inmiddels al wat oudere Houtwijkers zullen Nico kennen als geweldige
trainer en leider. Peter Grootscholte, al meer dan 40 jaar actief voor
de club ,was de laatste jaren met name het gezicht voor de scheidsrechters die wedstrijden van het 1e elftal floten. Voor hun verdiensten
verleenden de leden Nico en Peter het Erelidmaatschap van de club.
Nico gaat nog een aantal jaartjes door, Peter gaat zijn activiteiten afbouwen. Als je 80 jaar bent mag dat ook wel. Ons 1e elftal speelt nu in
de 3e Klasse KNVB. Kom eens kijken en als je nog wat tijd over hebt
voor vrijwilligerswerk bel dan Ed Jacobs(06-22980973.).
www.svhoutwijk.nl
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Vanaf links: Ed Jacobs zet
de twee ereleden Peter en Nico
in de bloemetjes.

Speciaal voor jong en oud

Femke Beeloo-Planken

Nostalgie in optima forma…
In juli hadden we een prachtige
zomerse dag in Parijs, maar dan
wel hier in Loosduinen. .. Meer
dan 55 kunstenaars stonden
met hun kunstwerken op een
sfeervol Montmartre, allen in
kleding uit 1900. Het was een
geweldige dag!
Dit willen we volgend jaar weer
dunnetjes, of juist niet dunnetjes,
over doen. Maar aangezien we dat
jaar ook vieren/herdenken dat Loosduinen honderd jaar daarvoor geannexeerd werd door Den Haag en de
Commissie Loosduinen dan dus
honderd jaar bestaat, willen we de
kleding uit 1923 gaan namaken. En
dan komen we in de dienstmeidenjurkjes en Charleston kleding.

Doe mee met Charleston naaiproject
De creatieve dames van het Dickens Naaiproject toveren zich hiervoor om naar een Charleston naaiproject. Elke
woensdag van 10-12 uur is er op sv Houtwijk de mogelijkheid om je hierbij aan te sluiten! Wij zorgen voor de
patronen en materialen, je kunt thuis aan de slag en op woensdag tips uitwisselen en bijpraten onder het genot van
een lekker bakkie...
Daarnaast stoppen we natuurlijk niet met Dickens Loosduinen. We hebben
goede hoop dat we dit jaar op zaterdag 17 december weer een mooi festival
mogen neerzetten. Lijkt het u leuk om ook eens te lopen in Dickens kleding?
Dan kunt u zich aanmelden via loosduinendickens@gmail.com. Het is veel
lopen en hard werken, maar een ervaring om nooit te vergeten! Ook kinderen
kunnen zich, met een begeleider, aanmelden, om tijdens Dickens Loosduinen
te bedelen voor het goede doel of om mee te doen met de oud-Hollandse
spellen, uiteraard in de kleding van die tijd! Doe mee!

De zeven in Houtwijk (24)
Roos stak de stekker in het stopcontact… Boven de bunker was
de lucht pikzwart. Nog donkerder dan het donkerste gedeelte
van de nacht. Boven Kaj en Mordival leek iets van een tornado
te draaien. Het was lichtgrijs van kleur en leek licht te geven. De
tornado draaide eerst heel langzaam, begon vervolgens steeds
sneller te draaien en iedere keer dat ‘ie sneller draaide, begon
‘ie ook meer licht te geven. De kinderen herkenden het van de
eerste keer toen de ‘Mega-Macht-Machine’ (M-M-M) geactiveerd werd. Zo meteen zouden er grote hagelstenen, zo groot
als tennisballen, uit de lucht komen vallen en daarna zou er een
grote witte flits komen. Snel renden de zes kinderen naar binnen om te schuilen.Vanachter het raam zagen ze Kaj en Mordival vlakbij de M-M-M staan. “Wat zijn jullie van plan, mormels?”,
riep Mordival uit. Kaj ging stoer voor hem staan: “Het is binnenkort voorbij voor jou, over en uit!”
Wordt vervolgd - zie ook Facebook/Houtwijkinfo
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Korte berichten

Colofon
Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag

Evenementen Agenda 2022-2023
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.

29.10.2022 Houtwijk Halloween Experience - sv Houtwijk*
02.11.2022 Najaarsledenvergadering
17.12.2022 Dickens Loosduinen - Erfgoedpark Loosduinen
14.06.2023 Buitenspeeldag 2023 - wijkpark Bokkefort
01.07.2023 Montmartre 2023 - Erfgoedpark Loosduinen
*Inschrijven verplicht
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 4/2022 - december
Inleveren kopij: 08.11.1022
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren per
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag
Redactie/vormgeving
Cees Willemse
Belangrijke telefoonnummers
Medische hulp, Ouderenzorg en
steunpunt Mantelzorg zie onze
website > Contact

Van 13.00 tot 15.00 uur
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Agendatips voor Houtwijkers…
Griezelen in Houtwijk…
Op zaterdag 29 oktober 2022 is
het weer griezelen tijdens de
Houtwijk Halloween Experience.
Plaats van delict: sv Houtwijk.
Entree gratis. Consumpties in
Operatiecafé eigen rekening.
Nieuw: drie routes!
Light-route: 16.00-17:30 uur lampen blijven aan - voor diegenen
die niet zoveel aandurven…
Dark-route: 18.00-19.30 uur lampen zijn gedimd - voor de
mensen die wel wat durven…
Horror-route: 20.00- 20.30 uur Donker en angstaanjagend....
Wie durft!

halloweenhoutwijkberaad@gmail.com

Inschrijven vanaf 10 oktober via
e-mailadres (zie hiernaast), graag
onder vermelding van aantal
personen en welke route.

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

Uitnodiging Algemene Najaarsledenvergadering
Op woensdag 2 november 2022
vindt voor alle Houtwijkers de
Najaarsledenvergadering van
Wijkberaad Houtwijk plaats.
Iedereen is van harte welkom!
Locatie/tijd
Deze bijeenkomst wordt gehouden
in het clubhuis van sv Houtwijk,
L.van Vuurdestraat 15, Den Haag.
Aanvang 20:00 uur (inloop vanaf
19.30 uur).
Agenda/vergaderstukken
De definitieve agenda is straks te
vinden op onze website. De vergaderstukken zijn voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal
of op aanvraag bij het secretariaat
(zie colofon op pagina 19).

Actuele agenda
Volgende agendapunten
komen aan de orde:
-Update Houtwijk Knapt Op
-Voortgang
Duurzaamheidsproject
-Update Politie en Handhaving
-Gastspreker wethouder
-Opvolging Stadsdeeldirecteur
-Afgevaardigde stadsdeelkantoor
en nog veel meer…

