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Beste Houtwijkers,

Dit is mijn laatste 
officiële voor-

woord als voorzitter 
van het Wijkberaad 

Houtwijk. Op 12 maart 2014 
zal ik tijdens de Algemene 
Ledenvergadering mijn functie 
neerleggen. De afgelopen vier jaren 
waren voor mij persoonlijk heel 
bijzonder. Op privévlak deed het 
overlijden van mijn ouders na een 
auto-ongeluk mij veel verdriet. Ook 
het heengaan van medebestuurslid 
Helen Franssen (secretaris) ging me 
niet in de koude kleren zitten. De 
steun van de medebestuursleden, en 
van andere wijkgenoten die ik in de 
afgelopen vier jaar heb leren ken-
nen, betekende erg veel voor mij en 
daar ben ik hen nog steeds dankbaar 
voor. Ik heb er als het ware een 
familie bijgekregen. 

Van de voorzitter Ik ga dan ook niet weg, omdat 
ik het niet meer naar mijn zin 

zou hebben. Nee, de oorzaak moet 
worden gezocht in een chronisch 
gebrek aan tijd om mij naar eer 
en geweten in te kunnen zetten 
voor het algemeen belang van de 
Houtwijkbewoners. Ik ben naast uw 
voorzitter ook zelfstandig makelaar. 
Mijn allereerste prioriteit is natuur-
lijk om een  goede boterham te 
verdienen. Mijn bedrijf draait steeds 
beter (de huizencrisis heeft haar 
diepste punt misschien wel achter 
zich gelaten), maar er moeten meer 
klanten geholpen worden op een 
wijze die mijn huidige klanten al 
van me gewend zijn. Daarnaast heb 
ik een vrouw en twee opgroeiende 
kinderen, die ook mijn aandacht 
verdienen.

Ik ben trots op wat ik achterlaat: 
een klein wijkberaad met gedre-

ven en af en toe zelfs activistische 
bestuursleden, een ervaren redactie-

team dat het wijkblad en de website 
van inhoud voorziet, een zelfred-
zaam wijkpreventieteam en veel 
vrijwilligers die zich in werkgroe-
pen verenigen om bepaalde zaken 
op de kaart te zetten. 

We hebben dus een wijkberaad  
waar we trots op kunnen en 

mogen zijn. Maar het kan natuurlijk 
altijd beter. Met nog meer actieve 
bestuurders zouden we zoveel meer 
kunnen doen voor onze wijk. Dus, 
wat zou u voor Houtwijk willen 
betekenen? Samen kunnen we veel 
en Houtwijk is dat waard. Ik zou 
het als mijn gedroomde afscheids-
moment beschouwen, als zich voor 
12 maart 2014 minstens vijf nieuwe 
wijkberaadsleden zouden aanmelden. 
Schroom daarom niet en neem contact 
op met het wijkberaad. Er is altijd wel 
wat te doen, ook voor u. En u krijgt er 
- net zoals mij dat is overkomen-  
gratis een extra familie bij…

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Algemene Ledenvergadering

De agenda is als volgt:
• Opening & Mededelingen
• Vaststellen verslag van de 

Algemene Ledenvergadering van 
16 oktober 2013

• Vaststellen Jaarverslag over 2013
• Financieel beleid (penning-
 meester)
• Kascommissie & verkiezing kas-

commissie 
• Bestuursverkiezingen
• Thema : Toelichting op het 

Jongerenbeleid

• Toelichting op het activiteitenplan 
2014 in Houtwijk 

• Rondvraag & sluiting.

De vergadering wordt afgesloten 
met een drankje. De vergaderstuk-
ken zijn één uur voor de vergade-
ring verkrijgbaar in de vergaderzaal 
of op aanvraag bij het kantoor van 
het wijkberaad, Toon Dupuisstraat 
10, zorgcentrum Houthaghe (zie 
pagina 15). De volledige uitnodi-
gingsbrief, plus agenda en overzicht 
bestuursleden, is te vinden op onze 

website. Aftredend 
en niet meer herkies-
baar zijn voorzitter 
Ramon Meesters en de 
bestuursleden Sharda 
Somer en Rini van 
Rooij. Kandidaten 
voor bestuursfuncties 
kunnen zich uiterlijk 
twee weken voor 
datum ledenvergade-
ring schriftelijk of per 
mail aanmelden bij het 
bestuur.

Iedereen van harte welkom…
Van de redactie

Politieke bewonersbijeenkomst 
De gemeenteraadsverkiezing in 
maart 2014 zal ook Houtwijk niet 
onberoerd laten. Daarom organi-
seerde Wijkberaad Houtwijk op 
dinsdag 4 februari 2014 een poli-
tieke bewonersbijeenkomst met als 
motto ‘Wat heeft de politiek voor 
met Houtwijk?’ Wij vroegen alle 
politieke partijen die thans in de 
gemeenteraad zijn vertegenwoor-
digd, aan deze avond deel te nemen. 
Wijkbewoners waren daarbij ook 
van harte welkom.
Zie pagina’s 4 en 5. 

Nieuwjaarsbijeenkomst  
Op zaterdag 18 januari  2014 vond 
er in Zorgcentrum Houthaghe een 
grootse nieuwjaarbijeenkomst 
plaats, niet alleen voor de bewoners 
van Houthaghe, maar ook voor de 
bewoners van Houtwijk. Er was een 
goede reden voor deze coproductie 
van Zorgcentrum Houthaghe en het 
Wijkberaad Houtwijk: de introduc-
tie van twee muzikale ontmoetings-
plekken, de Sona en de Fono. Zie 
pagina 7.



De interesse vanuit de politiek 
om van het door het wijkbe-

raad aangeboden platform gebruik 
te maken was groot. Het bleek dat 
dit de eerste avond was in heel Den 
Haag, waar partijen met elkaar in 
debat konden gaan over tal van 
zaken die ons als wijkbewoners, 
inwoners van Loosduinen en bewo-
ners van Den Haag na aan het hart 

liggen. De politici waren echter 
dermate gepokt en gemazeld, dat er 
van mogelijke onwennigheid niets 
te merken viel. 

Pittige discussies
Iedere kandidaat beantwoordde met 
verve de vragen uit het in groten 
getale opgekomen publiek. Dit liet 
de kans niet onbenut om de politici 
het vuur aan de schenen te leggen 
onder meer met vragen over de 
werkelijke mate van  toewijding, 
die zij - in de ogen van de vragen-
stellers - niet altijd tonen tijdens 

raadsvergaderingen. Bij tijd en wijle 
ontstonden er ook pittige discus-
sies tussen de raadleden onderling, 
waarbij lichte stoten onder de gordel 
niet werden geschuwd. Gelukkig 
had het wijkberaad in deze politieke 
arena met medebestuurslid Andreas 
Dijk een moderator van formaat om 
de orde te handhaven.

Onderwerpen
De vragen gingen onder meer over 
de volgende onderwerpen: 

Verkeer en vervoer
-De (on)wenselijkheid van het 
betaalbaar stellen van de op dit 
moment gratis parkeerplaatsen in 
Houtwijk; 
-De mate van besteding van de par-
keergelden aan openbaar vervoer: 
‘Waarom niet met de opgehaalde 

Achtergrondartikel

Politieke bewonersbijeenkomst

‘Wat heeft de politiek voor met  Houtwijk?’
De gemeenteraadsverkiezing in maart 2014 zal ook Houtwijk niet 
onberoerd laten. Daarom organiseerde Wijkberaad Houtwijk op dins-
dag 4 februari 2014 een politieke bewonersbijeenkomst met als motto 
‘Wat heeft de politiek voor met Houtwijk?’ Wij vroegen alle politieke 
partijen die thans in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, aan deze 
avond deel te nemen. Wijkbewoners waren daarbij ook welkom.
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Enkele sfeeropnamen van deze poli-
tieke Houtwijkse bijeenkomst. Meer 
foto’s zijn te vinden op www.wijkbe-
raadhoutwijk.nl



parkeercentjes het openbaar vervoer 
gratis aanbieden? Dan komen er 
vanzelf minder auto’s bij die het 
beperkte aantal parkeerplaatsen 
bezetten’;
-De bussluis die sluipverkeer in de 
hand zou werken kwam natuurlijk 
ook aan de orde. Voor een aantal 
partijen mag die daarom meteen 
weg. De toon waarop het werd 
gebracht maakte het verschil tussen 
de partijen.
-De overlast die fietser en scooter-
berijders veroorzaken door met hun 
voertuigen de stoepen te blokkeren 
voor voetgangers. 

Bezuinigingen
-Bezuinigen op wijkberaden: Hoe 
zullen de politici omgaan met de 
door wethouder Van Engelshoven 
ingezette veranderingen van een 
vaste en zekere subsidiëring van 
wijkberaden, naar een subsidiëring 
gebaseerd op activiteiten (loon naar 
werk idee)? De wijkberaden zitten 
nu namelijk in een onmogelijke spa-
gaat. Er wordt enerzijds bezuinigd 
op administratieve ondersteuning en 
er wordt anderzijds van de wijkbe-
raden verwacht dat zij hun financi-
ele behoeftes kenbaar maken. Door 
het aanvragen van subsidies, waar 
juist de schaarsere administratieve 
ondersteuning voor nodig is, want 
vrijwilligers die dit werk op zich 
willen nemen zijn niet aanwezig; 
-Het winkelcentrum Houtwijk: Zou 
dat niet moeten worden opgeknapt 
met steun van de Gemeente Den 
Haag?;
-Armoede in de buurt: Hoe gaan we 
daar mee om? De door de politici 
geboden oplossingen varieerden van 
het creëren van goed betaalde banen 
voor iedereen tot het beschikbaar 
stellen van meer kortingsmogelijk-
heden binnen de Ooievaarspas.

Stadslandbouw
Stadslandbouw: Stichting ‘Passie 
voor Puur’ (met hoofdzetel in 
Houtwijk) zet zich in voor het 
mogelijk maken van initiatieven in 
onze wijk voor het faciliteren van 
‘landbouw’ in een stedelijke omge-
ving. Zullen de politici de stichting 
steunen?

Betaalbaarheid
Natuurlijk werd de betaalbaarheid 
van elk voorstel van de ene partij 
steeds ter discussie gesteld door 
de andere partijen, waarna die ene 
partij dan de financiële uitvlucht 
zocht door het verlagen of schrap-
pen van uitgaven op andere posten. 
Met name het afschaffen van het 
Spuiforum werd in dit geval vaak 
gebruikt als financieel potje om uit 
te putten, waarna de PVV opmerkte 
dat na zoveel ‘putten uit dat potje’ 
die toch echt al wel ‘tig keer leeg 
was…

Loosduinse Vaart
Tot slot zette voorzitter Ramon 
Meesters de ‘Revisie Loosduinse 
Vaart ‘ op de Haagse agenda door 
de toekomstige raadsleden te vragen 
of zij bereid zouden zijn de visie in 
de gemeenteraad als raadsbesluit te 
beoordelen, opdat het onderdeel zou 
gaan uitmaken van het vigerende 
Haagse beleid. Ter verduidelijking: 
de Visie Loosduinse Vaart doet 
een voorstel voor een kleinschalige 
dorpse stedenbouwkundige inrich-
ting van het gebied dat ligt langs de 
Oude Haagweg, beginnend bij de 
Thorbeckelaan en eindigend bij de 
Lizststraat, en waarbij tegelijkertijd 
wordt voldaan aan de verdichtings-
opgave van Den Haag. De politici 
lieten zich niet makkelijk verleiden 
om daar positief op te reageren, 

maar door te volharden in zijn vraag 
kreeg de voorzitter van Wijkberaad 
Houtwijk toch een ‘ja’ van de vol-
gende partijen: VVD (“We staan 
er in principe sympathiek tegen-
over!”), CDA (“Ik (Michel Rogier 
-red.) heb deel uitgemaakt van de 
eerste visie van vier jaar geleden!”), 
PVV (“Wij staan positief tegenover 
initiatieven die worden geïnitieerd 
vanuit de bevolking!”), de Haagse 
Stadspartij (“Er is draagvlak voor 
vanuit Loosduinen, dus ‘ja’!”) en 
Groen Links (“Wij steunen jullie, 
maar mochten andere partijen dwars 
liggen, dan organiseren we een refe-
rendum”).

Goede verstandhouding
Bij elkaar werd het een memorabele 
avond voor politici, wijkbewo-
ners en het Wijkberaad Houtwijk. 
De politici hebben elkaars nieren 
geproefd, de bewoners hebben kun-
nen bepalen waar partijen voor 
staan en het wijkberaad heeft een 
basis gelegd voor het aangaan van 
een langdurige relatie met de politi-
ci. Hierbij is het vanaf nu mogelijk, 
dat wij hen - op basis van een goede 
verstandhouding – altijd weten te 
vinden,  als we hen nodig hebben.

Ramon Meesters

Achtergrondartikel
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CDA 
Micheil Rogier 

CU/SGP 
Pieter Grinwis 

D66 
Imro Blom 

Partij v.d. Dieren 
Anita Seur 

Groen Links 
David Rietveld 

Haagse Stadspartij 
Gerwin van Vulpen 

Groep de Mos/ 
Ouderen Partij 

Den Haag 
Richard de Mos 

PvdA 
Gerard Verspuij 

PVV 
Daniëlle de Winter 

SP 
Hannie van der 

Sman 

VVD 
Frans de Graaf 

Politiek Debat 2014 
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Oud en Nieuw
Al staat de lente al weer bijna op 
de stoep, toch willen we graag nog 
even terugblikken op de afgelopen 
jaarwisseling. Tot ons genoegen 
konden wij constateren dat in 
Houtwijk de oud- en nieuwviering 
veilig en nagenoeg probleemloos 
verliep. Op een enkele vernieling 
na en met wat lichte schade aan 
het wegdek door kleine vreug-
devuurtjes liep het - voor zover 
ons bekend - nergens uit de hand. 
Gelukkig waren er ook geen 

gewonden door het afsteken van 
vuurwerk of anderszins en konden 
de politie en overige hulpverle-
ners veilig hun werk doen. Mede 
dankzij de uitstekende samenwer-
king met onder meer de vrijwil-
ligers van het Wijkpreventieteam 
Houtwijk, de kinder- en jongeren-
werkers en de ambtenaren van het 
Stadsdeelkantoor Loosduinen heb-
ben we opieuw een stap gezet in de 
richting van een jaarwisseling die 
voor iedereen in Houtwijk een feest 
moet zijn. 

Twaalf min of 
meer
Om de jeugdover-
last in en rond het 
Bokkefortpark in te 
perken werd twee 
jaar geleden het 
project ‘Twaalf min 
of meer ‘ gestart. 
Hiermee behaalden 
wij de Regionale 
Veiligheidsprijs 
Haaglanden! In 
samenwerking met 
onder anderen de 
kinderwerkers, wordt 
geïnvesteerd in kinde-

ren, in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, 
die de nieuwe generatie hangjonge-
ren dreigen te gaan worden. Een van 
de onderdelen is dat deze kinderen 
met hun ouders worden uitgenodigd 
voor een gesprek op het politiebu-
reau Loosduinen. Om onder meer 
afspraken te maken over de ‘spel-
regels’ in de wijk. De jeugdoverlast 
in en rond het Bokkefortpark is fors 
afgenomen en dit project lijkt daar-
aan zeker te hebben bijgedragen. 
Om te onderzoeken of deze aanpak 
ook op andere locaties met vormen 
van jeugdoverlast succesvol zou 
kunnen zijn, werd eind januari in 
het Loosduinse politiebureau een 
minicongres georganiseerd. Veertig 
collega’s en partners uit de veilig-
heidsketen kregen toen een inspire-
rende presentatie van een hoogleraar 
van de Leidse Hogeschool over het 
gedrag van jongeren en alles wat 
daarbij komt kijken. 
Daarna gingen zij met elkaar in dis-
cussie waarna men tot de conclusie 
kwam dat het project elders zeker 
ook mogelijkheden biedt om jeugd-
overlast te beteugelen.

Ruben van den Driest en Martin Taal
Politiebureau Loosduinen 0900-8844.

Van de wijkagenten

Even terugblikken…

Sinds 2010 heeft ook de politiek 
zich hard gemaakt voor investerin-
gen in het sportklimaat. Dit heeft 
geleid tot het actieplan ‘Samen 
naar een veiliger en beter sport-
klimaat’. Het VSK-project kent 
een lange doorlooptijd (tot 2016). 
Vanuit de KNVB is Kees Wenneker 
als  procesbegeleider aangewezen. 
Belangrijk was om daarnaast vanuit 
de vereniging kandidaten te vinden 

die zich volledig op dit project kun-
nen focussen zonder bestuurlijke 
taken en verantwoordelijkheden. 
Inmiddels werd een projectgroep 
geformeerd bestaande uit  Peter 
Hess, Ed Jacobs, Kees Ledderhof, 
Ben van Lieshout en Dries Weber. 
Hun belangrijkste doelen: mensen 
en initiatieven vinden die kunnen 
bijdragen aan de realisatie van het 
verenigingsmotto om daardoor de 

Sport in Houtwijk
Bestuur sv Houtwijk gaat uitdaging aan

‘Samen doelgericht sterker’
Onder het verenigingsmotto ‘Samen doelgericht sterker’ heeft het 
bestuur van sv Houtwijk zich aangesloten bij een initiatief van het 
KNVB-project ‘Veiliger Sport Klimaat’ (VSK) . Dit project sluit goed 
aan op de behoefte van het bestuur om de leden meer binding met de 
club te laten krijgen 

binding van de 
leden met de 
club te vergroten.  
De handjes die daar-
bij nodig zijn, zullen binnen, maar 
ook buiten de vereniging worden 
gezocht.. 

Het bestuur van sv Houtwijk is van 
mening dat deelname aan dit project 
een mooie kans is om de vereni-
gingsdoelstellingen te realiseren. De 
projectgroep opereert zelfstandig en 
krijgt alle ruimte, maar zal de voort-
gang regelmatig met het bestuur en 
de leden afstemmen. Het bestuur 
roept iedereen dan ook op om op 
een positieve wijze mee te werken 
en te denken met de projectgroep.



�Het was een drukte van belang. 
Houthaghe was weer duide-

lijk niet alleen een zorgcentrum, 
maar ook een Buurthuis van de 
Toekomst. Het zorgcentrum zorgde 
voor koffie en thee en – voor de 
kinderen – limonade.  Ramon 
Meesters, voorzitter van het wijk-
beraad, opende de bijeenkomst met 
champagne om te proosten op het al 
enkele weken oude nieuwe jaar. 

Kleine tegenvaller…
Echter, er was een kleine tegen-
valler: de Fono en de Sona kon-
den helaas nog niet ‘live’ worden 
getoond. Het plaatsen had namelijk 
enige weken vertraging opgelo-
pen. De aanwezigen moesten het 
daarom doen met foldermateri-
aal, videobeelden en een monde-

Buurthuis van de Toekomst

Op zaterdag 18 januari  2014 vond er in Zorgcentrum Houthaghe een 
grootse nieuwjaarbijeenkomst plaats, niet alleen voor de bewoners van 
Houthaghe, maar ook voor de bewoners van Houtwijk. Er was een 
goede reden voor deze coproductie van Zorgcentrum Houthaghe en het 
Wijkberaad Houtwijk: de introductie van twee muzikale ontmoetings-
plekken, de Sona en de Fono.

linge uitleg. Op www.yalp.nl zijn 
videofilmpjes van beide aanwin-
sten te zien. Als dit nummer van 
het Houtwijkblad verschijnt is 
Zorgcentrum Houthaghe, en daar-
mee ook Houtwijk, inmiddels met 
beide apparaten verrijkt. 

Verbeter de wijk
De wijkberaadvoorzitter deed een 
oproep aan een ieder om vooral mee 
te doen aan de actie ‘Activiteiten in 
de wijk’. Er lagen grote vellen papier 
waarop aangegeven kon worden 
waaraan het wijkberaad, de gemeente 
of de politie extra aandacht moesten 
geven. Een kritische jury - bestaande 
uit onze wijkagenten Martin Taal 
en Ruben van den Driest - kozen uit 
de hoeveelheid ideeën de beste. Zij 
hadden er een aardige klus aan. Aan 

de winnaars werden cadeaubonnen 
uitgereikt.

Van alles wat…
Ondertussen konden de aanwezigen 
meespelen met het  rad van fortuin 
waarbij mooie prijzen konden wor-
den gewonnen. Ook was er een grab-
belton, waarin kinderen naar harte-
lust aan de slag konden. Er waren 
ook tal van hapjes verzorgd onder 
meer door enkele  Marokkaanse 
moeders, die zichtbaar van de sfeer 
genoten. “Wij kunnen als bestuur 
van het Wijkberaad Houtwijk samen 
met het Zorgcentrum Houthaghe 
terugkijken op een geslaagde mid-
dag, die dankzij de medewerking 
van velen tot stand kon komen. Dank 
aan al die mensen!”, aldus Yvonne 
Hartman, bestuurslid Wijkberaad 
Houtwijk.

Yvonne Hartman

Enkele sfeeropnamen van deze ge-
slaagde nieuwjaarsbijeenkomst. Meer 
foto’s zijn te vinden op www.wijkbe-
raadhoutwijk.nl

Zorgcentrum Houthaghe en Wijkberaad Houtwijk

Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst 
voor Houthaghers en -wijkers…
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Ik schreef er het vorige nummer 
van het Houtwijkblad al over. 

We zijn nu een paar maanden ver-
der, en inmiddels is wat officieel 
‘Doorstroomvoorziening Leyweg’ 
heet niet alleen feitelijk maar ook 
officieel geopend. 

Even wachten
Die officiële opening liet even 
op zich wachten. Het valt - dat is 
ook mijn ervaring - niet mee tot 
een goede agenda-afstemming van 
belangrijke personen te komen, 
en timing in verkiezingstijd is ook 
niet onbelangrijk heb ik geleerd. 
Maar op 18 februari 2014 was het 
zover. Precies vier jaar en twee 
dagen nadat toenmalig wethouder 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Emancipatie Bert van Alphen die 

brief stuurde die in de wijk voor 
opschudding zorgde. Want dat was 
het bericht dat het begin van de 
Leyweg met een opvang voor dak- 
en thuislozen zou worden verrijkt. 

Prominenten
Bert was er ook 
nu weer bij, als 
lid van de Raad 
van Toezicht 
van LIMOR. De 
andere prominen-
ten waren René 
Lemson (direc-
teur van huisbaas 
Arcade), Rabin 
S. Baldewsingh 
(de thans ver-
antwoordelijke 
wethouder) en 

Doorstroomvoorziening voor kwetsbare mensen

Een diepe zucht van verlichting was er begin november bij de mede-
werkers van LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke 
Ondersteuning en Rehabilitatie). De voormalige Marechausseekazerne 
aan de Leyweg was eindelijk - maar toch nog eerder dan lang gedacht 
- in gebruik genomen.

Dirk Huisman (algemeen direc-
teur van LIMOR). Na het officiële 
gebeuren waren er rondleidingen 
door bewoners en LIMOR-begelei-
ders. Daarover en de bewonerser-
varingen een volgende keer meer. 
Denkt u overlast te hebben van de 
opgevangen bewoners, LIMOR is 
telefonisch bereikbaar op nummer 
085-4879400. Als lid van de beheer-
groep heb ik nog geen klachten 
gehoord.

Andreas Dijk

jongeren. Daarom hebben we aan 
de kinderwerker Shailesh Ramnath 
(stichting Vóór Welzijn) gevraagd 
wat de leeftijd is van de jeugd die 
naar de Bokkefortactiviteiten komt. 
Dat zijn vooral kinderen van 7 tot 
12 jaar. Maar wij willen ook de 
groep van 12 tot 16 jaar bereiken. 
Dat is ook het toekomstbeeld dat de 
playgroundcommissie heeft voor het 
toekomstige gebruik van de velden. 

Reken op ons
De velden zijn inmiddels in gebruik 
genomen, de playgroundcommissie 
werkt aan een definitieve onderlinge 
taakverdeling. “Wij zijn verant-

woordelijk voor het op orde houden 
van beide velden en de omgeving 
daarvan. Zo zullen wij afspreken wie 
bijvoorbeeld de prullenbakken leegt, 
wie de schademeldingen doet en wie 
de contacten onderhoud met onze 
netwerkpartners. Bokkefort is mooi 
en dat willen wij zo houden! Op ons 
kunt u rekenen, wij ook op u?”

Overleg van de playgrondcommissie 

LIMOR nu officieel in gebruik

De afgelopen maanden kwa-
men er allerlei ideeën voorbij, 

zoals voetbal- en basketbalclinics, 
cardiotrainingen en toernooitjes. 
En natuurlijk heeft de commissie 
ook gekeken in hoeverre de eerder 
in februari geopende sutu daarbij 
gebruikt kon worden (zie artikel op 
de pagina hiernaast).

Terug naar af
Voordat we aan de uitvoering 
van onze ideeën konden beginnen 
moesten wij als playgroundcom-
missie terug naar af. Wat was 
alweer onze doelgroep? Wij zagen 
in Houtwijk meer kinderen dan 

Houtwijkse jongeren in actie

Basket- en voetbalveld eindelijk geopend
Op zaterdag 22 februari 2014 werden het basketbal- en voetbalveld in 
Bokkefort eindelijk officieel in gebruik genomen. Het duurde allemaal wat 
langer dan een jaar geleden werd verwacht. Maar dat gaf de playground-
commissie meer tijd om de feestelijke opening voor te bereiden.
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‘Ik woon op de Architect Krophollerkade… ‘ (2)

Zij bezocht de Dagteeken- en 
Ambachtsschool in Amsterdam 

waarna ze in de leer ging bij haar 
broer Alexander die in 1902 een 
architectenbureau had gesticht 
met Jan Frederik Staal. Daar 
leerde ze ontwerpen en bouw-
kundig tekenen. Haar werken in 
de praktijk combineerde zij met 
haar studie aan de School voor 
Bouwkunde, Versierende Kunsten 
en Ambachten en aan de Academie 
voor Bouwkunst in Amsterdam. Op 
kantoor begon ze een relatie met 
de veel oudere en getrouwde Jan 

Frederik Staal. Dit leidde tot een 
breuk tussen Kropholler en Staal 
waarna de laatste doorging onder 
eigen naam en met Margaret als 
zakenpartner.

In 1915 werkte zij aanvankelijk als 
opzichter-tekenaar bij de Dienst 

Publieke Werken waarna ze zich 
in 1916 vestigde als zelfstandig 
architect, de eerste vrouwelijke in 
Nederland. Ze ontwierp samen met 
Staal villa’s in Bergen. Ze hield 
ook vaak lezingen en publiceerde in 
vakbladen. Haar stijl ontwikkelde 

zich naar de Amsterdamse School 
waarin ze zowel voor als na de oor-
log haar projecten opzette. In 1925 
ontving ze een internationale erken-
ning tijdens de Exposition des Arts 
Décoratifs de Paris. Zij trouwde met 
Staal in 1936 die echter al in 1940 
overleed. Margaret ging onder de 
naam Staal-Kropholler verder. Nog 
veel gebouwen werden door haar 
vooral in Amsterdam ontworpen 
voordat zij op 15 november 1966 
overleed.

Dries Weber

Straten, lanen, pleinen, wegen

Sutu: interactieve voetbalmuur in Bokkefort

De Sutu stimuleert kinderen om 
actief buiten te gaan spelen, in 

plaats van binnen achter de compu-
ter te blijven hangen. Woensdag 5 
februari 2014 werd de Sutu feeste-

lijk geopend door wethouder Rabin 
Baldewsingh. 

Goede voeding en sport
Wethouder Baldewsingh richtte zich 

in zijn speech met name op de in het 
wijkgebouw Bokkefort aanwezige 
jongeren. Hij benadrukte het belang 
van goede voeding en sport om over-
gewicht te voorkomen. We konden 
merken dat onze wethouder in zijn 
nopjes was met het speeltoestel en de 
naam Sutu, want hij liet de jongeren 
raden naar de betekenis van dit van 
origine Surinaamse woord. Wij weten 
het nu ook: Sutu betekent ‘schieten’.  

Officiële opening
Na zijn onderhoudende toespraak 
bood de wethouder alle aanwezigen 
een gezonde en lekkere lunch aan, 
gebaseerd op bruine broodjes en 
verse groenten. Kort daarop togen 
de aanwezigen met z’n allen naar de 
Sutu in het wijkpark Bokkefort, waar 
Baldewsingh de jeugd uitnodigde om 
samen met hem de Sutu officieel te 
openen, door er met zijn allen tegelij-
kertijd  een bal tegenaan te schieten. 
Met een keiharde rechter haalde de 
wethouder uit. Zijn bal en die van de 
jeugd troffen allen doel. De lampjes 
flikkerden op. De Sutu was geopend.  

Ramon Meesters

In het kader van de aanpak overgewicht ‘Gezond is vet, vet cool’ is in 
het wijkpark Bokkefort een interactieve voetbalmuur, met de aanspre-
kende naam ‘Sutu’,  geplaatst. Deze muur bevat 16 led-panelen die 
meten wanneer ze met een bal worden geraakt en dan oplichten.

In de vorige editie liet ik het licht schijnen op de architect Alexander 
Kropholler waarbij ik beloofde zijn zuster te presenteren en wel 
Margaret Kropholler die op 27 juni 1891 in Haarlem werd geboren als 
dochter van Jacobus Kropholler en Margaret Bisset

Aanpak overgewicht:  ‘Gezond is vet, vet cool!
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man en in een vorm van medeleven 
gecombineerd met de vrouwelijke 
deugd van nieuwsgierigheid, vroeg 
ze: “Is er iets bijzonders met haar?”
Gerard ging er eens goed voor zit-
ten, bestelde een paar vochtige con-
sumpties, haalde diep adem en begon 
met een ijver die niemand van hem 
gewend was:
“Mijn dochter had eens een relatie 
met een gozer uit het Benoordenhout. 
Ik mocht hem gelijk al niet. Hij 
wilde geen kinderen en vond dat er 
iets gesteriliseerd moest worden. 
Mijn dochter was stapel lijp van hem 
en - na een paar weken bekvechten 
- liet ze zich helpen want hij vond 
dat een man niet met zijn voortplan-
tingsdrift mocht knoeien. Je begrijpt 
zeker wel wat er gebeurde. Na twee 
jaar was de verkering over en hij 
vond een duurdere relatie binnen zijn 
eigen wijk. Mijn dochter heeft meer 
dan een jaar een trauma gehad en het 
heeft lang geduurd voor ze  weer een 
relatie aandurfde. Gelukkig is het een 
goeie vent. Ik ben die eerste schoft 
nog een keer tegen gekomen. Hij liep 
met twee kinderen aan zijn hand. Hij 
liep langs me en deed alsof-ie me 
niet zag. Ik heb hem toen een slag op 
zijn muil gegeven dat z’n kop bijna 
scheef stond. Die kinderen begonnen 
te gillen en die vrouw schreeuwde 
waarom ik haar man sloeg. Ik heb 
gewoon gezegd dat ze aan haar vent 
moest vragen waarom zij wel kin-
deren had en mijn dochter niet. Hij 
durfde geen aangifte te  doen omdat-
ie dan op een dubbel pak slaag kon 
rekenen. Nooit meer iets van die gal-
bak gehoord of gezien.”
Lange Jan zei niets maar Bella 
legde troostend haar hand op de arm 
van Gerard:
“Ja jongen, verdriet heeft verschil-
lende gezichten.”
Bram hoorde de laatste opmerking 
en dacht: “Er zit soms meer wijs-
heid in koffie dan in bier.”

Dries Weber

Bram zat op een van de stoelen en 
peuterde op een ordinaire manier 

in zijn neus. Er viel een schaduw 
over hem en een sarcastische stem 
wekte hem uit zijn doezel:”Als je 
boven bent, stuur dan een kaartje.” 
Bram zei niets, stond op en liep naar 
binnen. Lange Jan sarde nog wat na: 
“Ben jij ook zo’n type die zijn eigen 
pulken opeet?”
Bram keek hem vuil aan:”Wil je wat 
bestellen anders kan je beter naar je 
krot teruggaan.”
Gerard die uit principe al sinds men-
senheugenis werkloos was, wilde 
nog wat zeggen maar toen hij het 
gezicht van Bram zag, begreep hij 
dat-ie beter zijn mond kon houden.
Tot verbazing van de insiders zat 
hij aan hetzelfde tafeltje als Lange 
Jan. Er hing de rust van een gedach-
teloze zwijgzaamheid. Bella kwam 
devoot groetend binnen, zag niet 
zo gauw een plekje en schoof bij 
de twee mannen aan. Er volgde een 
door het trio voldragen, vijf minuten 
lange stilte totdat Bella opmerkte:
“Zeg Jan, dat kind waarmee jij 
woensdag op de markt liep, is dat je 
kleinkind?”
Jan veerde op: “Ja,dat is de jongen 
van mijn dochter. Op woensdag heb 
ik oppasdag en dan wil-ie altijd naar 
de markt. Meestal is het dan een 
stroopwafeltje en een Vietnamees 
loempiaatje. Als de nieuwe haring 
er is, moet-ie er ook een. Het is een 
gezellige snoeper die de oren van 
je kop kletst. Z’n moeder zegt dat 
ik hem verwen. Ze zal wel gelijk 
hebben maar ik vind het nu eenmaal 
leuk en er komt een dag dat hij mij 
niet meer nodig heeft. En dan ben 
ik er misschien niet meer. Heeft-ie 
tenminste nog goede herinneringen 
aan zijn grootvader.”
Gerard schudde zijn hoofd: “Die maz-
zel heb ik niet. Ik heb geen kleinkin-
deren. Ik heb één kind, een dochter en 
die heeft niks op de wereld gezet en 
zal dat nooit meer komen ook.”
Bella keek iets nadrukkelijker naar de 

Koffiehuis Bram (14)

‘Meer wijsheid in koffie dan in bier…’
Een jong zonnetje tastte het terras voor de koffietent af. De stralen 
speelden met het meubilair dat in slagorde stond te wachten op de 
klanten die zo tegen het middaguur hun koffie of iets anders liever in 
de buitenlucht nuttigden. 
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Buurtcentrum Bokkefort

Activiteiten 2014
Maandag
09.00-17.00 i-Shop
10.00-12.00 Engelse les
13.00-15.00 Theemiddag voor vrouwen
15.00-18.00 Kinderwerk sport en spel 

(leeftijd 4t/m 12)
15.00-18.00 Meideninloop (leeftijd 10+)
16.00-18.00 Sociale - activiteiten (leef-

tijd 12+)
Dinsdag
09.00-17.00 i-Shop
09.30-12.00 Naai - en verstelgroep
15.00-18.00 Kinderinloop (leeftijd 4 t/m 

12)
15.00-18.00 Meideninloop (leeftijd 10+)
18.00-21.30 Sociale - activiteiten (leef-

tijd 12+)
Woensdag
09.00-13.00 i-Shop
09.00-12.00 Speel-o-Theek (speelgoed 

uitleen)
10.00-12.00 Koffie-inloop
13.00-16.00 Kinderinloop (leeftijd 4 t/m 

12)
16.00-18.00 Sociale - activiteiten (leef-

tijd 12+)
Donderdag
09.00-17.00 i-Shop
09.30-11.30 Speel-o-Theek (speelgoed 

uitleen) 
10.00-12.00 Creatiefgroep voor vrouwen
10.00-12.00 Taalles voor Marokkaanse 

vrouwen
13.00-15.00 Bewegen en gezondheids-

advies voor vrouwen
15.00-18.00 Kinderinloop (leeftijd 4 t/m 

12)
15.00-18.00 Meideninloop (leeftijd 10+)
15.00-17.00 Uitgifte voedselbank
19.00-22.00 Al-Anon

Vrijdag
09.30-11.30 Dansen voor senioren (leef-

tijd 50+)
15.30-18.00 Kinderkookclub (leeftijd 4 

t/m 12 jaar)
Zaterdag
10.00-15.00 Rommelmarkt (1e en 3e 

zaterdag van de maand)   
info 06-40255316

12.00-16.00 2e zaterdag kinderbingo   
info  06-40255316

16.00-23.00 Bijeenkomst Perzische cul-
tuur (2e zaterdag van de 
maand)

18.00-22.00 Bingo (laatste zaterdag 
van de maand)   info 06-
40255316   

Zondag
12.00-15.00 Vrij Evangelische dienst
 16.30-21.30 Jongeren-
 activiteit (leeftijd 12+)
Voor informatie over Bokkefort:  
070 397 72 48
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In februari werd begonnen met de 
voorbereidingen van de aanleg 

van een verhard pad naar de vijver, 
met naast de vijver een plaats voor 
rolstoelgebruikers. Langs dit pad 

zullen (hoge)  bloembakken wor-
den geplaatst, zodat de cliënten van 
Nieuw Berkendael nog meer een 
steentje kunnen bijdragen aan het 
bijhouden van de beplanting. Dit 

pad kan worden aangelegd dankzij 
de steun van de Gemeente,  Het 
Oranje Fonds en Fonds 1818. Deze 
drie sponsoren zijn zo enthousiast 
over ons idee de tuin nog meer 
toegankelijk te maken voor rolstoel-
gebruikers, dat op onze vraag om 
de financiële middelen hiervoor, zij 
heel spontaan hebben gereageerd. 
De vrijwilligers  zullen  met zelf-
werkzaamheid een groot aandeel 
hebben in deze vernieuwing, o.a. het 
verplanten van enkele struiken, een 
‘oud’  pad verwijderen en de grond 
afgraven. Wij hopen dat, wanneer 
het mooie weer aanbreekt, de werk-
zaamheden zijn afgerond. 

Actie NL Doet
“Ook heeft onze vereniging zich 
aangemeld voor de actie: NL 
DOET. Eind maart zal hiervoor dan 
ook een speciale activiteit worden 
georganiseerd. Kortom: er staat 
veel te gebeuren in de Wijktuin. U 
bent van harte welkom eraan mee 
te helpen (laat het even weten via 
wijktuinhoutwijk@live.nl) . De 
buurtbewoners kunnen zo blijven 
genieten van een mooi stukje groen 
in Houtwijk!”, aldus Riet van der 
Laan, secretaris. 

Wijktuin Houtwijk

Op dit moment wordt een aantal 
nieuwe konijnen, afkomstig 

van het Knaaghof, gekoppeld, iets 
wat heel zorgvuldig dient te gebeu-
ren. Onze gans Jozefien is van haar 
liefdesvakantie in Drenthe terug-
gekeerd met haar nieuwe liefde 
Jozef. Haar avonturen leverden 
de Nijkamphoeve veel publiciteit 
op in de lokale pers en zelfs een 
item in ‘Hart van Nederland’ van 
4 december 2013. Verder belang-
rijk nieuws voor u als bezoeker: 
van Fonds 1818 ontvingen we een 
financiële bijdrage om een AED 

(een draagbaar apparaat dat helpt bij 
het reanimeren van iemand met een 
hartstilstand) aan te schaffen. Onze 
beheerders zijn inmiddels opgeleid 
en kunnen deze levensreddende 
apparatuur, indien nodig, deskundig 
toepassen. 

Milieuzaken
“Graag vestigen we nog even de 
aandacht op de mogelijkheid tot het 
inleveren van uw oude frituurvet 
en olie in de gele container op ons 
erf. Ook met uw oude elektrische 
apparaten (mits passend in een 

De wijktuin wordt veranderd….
Het is een stormachtige, maar tot eind januari, geen winterachtige en 
koude winter geweest. Van veel bloembollen waren de eerste  blaadjes 
eind januari al zichtbaar. En nu maar hopen dat er niet alsnog  een 
strenge winterperiode aankomt. In de afgelopen maanden werden 
diverse, kleine aanpassingen in en rondom de tuin aangebracht.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

‘Ook in de winter volop in beweging…’
In deze wintermaanden mag het dan wat stiller zijn op de boerderij 
wat betreft activiteiten en aantal bezoekers, toch gebeurt er van alles. 
Zo is er inmiddels een prachtige nieuwe schuur voor hooi- en stro-
opslag neergezet met steun van het Rabobank Stimuleringsfonds. Vele 
bedrijven hebben hieraan belangeloos hun medewerking verleend.

boodschappentas) bent u van harte 
welkom. Voor beide krijgt de boer-
derij een vergoeding. Binnenkort 
hopen we ook te beschikken over 
een zoutkist, zodat u bij gladheid 
een emmertje strooizout kunt komen 
ophalen. Al met al genoeg redenen 
om ook in de winter een bezoekje te 
brengen aan de Nijkamphoeve. Volg 
ons op Facebook.com/nijkamphoeve 
en wij houden u op de hoogte van 
alle ontwikkelingen op de boer-
derij”,  aldus Irene Castenmiller-
Broer (PR BuurtBoerderij De 
Nijkamphoeve).
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie

Dry needling
Sport fysiotherapie

Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging

Gezondheidsproducten

M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
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Twitter

Website

VOLG ONS VIA

Facebook

Zie voor ‘ Agenda’ onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

@

Colofon
Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
woensdag: 12:30 – 14:30 uur
vrijdag: 09:00 – 12:00 uur
Telefoon: 070-4400913
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Administratie:
Rachel van der Veen

Houtwijkblad
Kopij inleveren voor het vol-
gende nummer: 2 juni 2014:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Advertenties:
Informatie over adverteren;
telefonisch of per e-mail zie
onder Wijkberaad Houtwijk

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

Druk
Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag

Den Haag zoekt..
De gemeente Den Haag vraagt 
het Stadspanel regelmatig om zijn 
mening over allerlei onderwerpen 
die in de stad spelen. De gemeente 
wil graag dat er nog meer bewoners 
lid worden van het stadspanel. Wat 
gaat goed, wat gaat niet goed in de 
stad en in uw buurt? Uw menin-
gen helpen bij het bepalen wat er 
gedaan of verbeterd moet worden 
in de stad. Daarom is meedoen 
belangrijk. Als u internet heeft kunt 
u meedoen. Aanmelden als lid van 
het Stadspanel? Ga dan naar www.
stadspaneldenhaag.nl

De wijkverpleegkundige
Het oude aanspreekpunt in de wijk 
is terug, er lopen weer verpleeg-
kundigen rond. Zij zijn er voor 
een ieder die vragen heeft over 
(mantel)zorg, veiligheid en hulp-
middelen. Dit alles met als doel om 
wijkbewoners te helpen, zo lang 
mogelijk en zo veel mogelijk zelf-
standig op eigen kracht te functio-
neren. We hebben goed contact met 
de huisartsen, welzijnsorganisaties, 
activiteitenbegeleiding, woning-
bouw, wijkagenten en apothekers. 
Meer informatie: HHG.huisver-
pleegkundigen@florence.nl

Fitnessprogramma 
Het sportprogramma van het dagac-
tiviteitencentrum van WZH Nieuw 
Berkendael, een woonzorgcentrum 
voor mensen met NAH en neuro-
logische aandoeningen, is uitge-
breid met een fitnessprogramma.  
Deelnemers van het sportprogram-

ma zijn blij met de komst van de 
nieuwe fitnessruimte. De ruimte is 
voorzien van voldoende (aangepast) 
fitnessapparatuur om met deelne-
mers op eigen niveau aan de con-
ditie te werken. Meer informatie: 
www.wzh.nl/nieuwberkendael.

Veiliger met WhatsApp...
‘WhatsApp’ is bijna standaard op 
ieders telefoon aanwezig. Wist u 
dat u in WhatsApp ‘groepen’ kunt 
aanmaken, waarin namen van per-
sonen kunnen worden opgeslagen 
die iets gemeenschappelijks delen? 
In Houtwijk is een straat waarin 
bewoners elkaars nummers opslaan 
in de groep ‘buurt’. Dat is handig 
als u dringend hulp zoekt bij men-
sen in uw omgeving: bijvoorbeeld 
als u getuige bent van een diefstal, 
inbraak, of als u in huis ten val 
komt. Naast de hulp via de reguliere 
nummers als ‘112’,  kunt u dan ook 
extra vertrouwen op hulp uit uw 
omgeving. Welke straat volgt?

Belangrijke informatie
Met ingang van deze uitgave van 
het Houtwijkblad wordt de infor-
matiepagina die tot nu toe steeds 
te vinden was op de voorlaatste 
pagina voortaan volledig geplaatst 
op www.wijkberaadhoutwijk.nl. U 
kunt daar dan de  telefoongegevens 
vinden voor het Stadsdeelkantoor, 
de Gemeente, de Politie, Medische 
hulp, Ouderenzorg en Steunpunt 
Mantelzorg. Ook vindt u daar links 
waarmee u allerlei interessante 
informatiebronnen over Loosduinen/
Houtwijk kunt aanboren.

Korte berichten
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Altijd bereid om u te helpen.

www.meestersmakelaars.nl
tel: 070-211.49.26

Ruime 6-kamer eengezins-
woning (116m2) met een tuin 
op het Oosten van 60m2 en 
idyllisch gelegen in de bocht 
van een schitterend mooi 
beekje, waardoor u kunt genie-
ten van vrij uitzicht over de volle 
lengte van dit stukje natuur. De 
woning werd recentelijk gere-
noveerd. Erfpacht afgekocht tot 
31-8-2029.

€265.000 k.k.

Albert Schweitzerlaan 35, Houtwijk

6

116

5 1

2 2

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

In het gewilde Houtwijk bevindt 
zich in de lommerrijke Dr. L.J.
Rogierstraat 45 deze rustig 
gelegen 3-kamer hoekwoning op 
een perceel grond van 1are en 
65 centiare (tuin op het Zuiden 
en het Westen). Erfpacht is 
eeuwigdurend afgekocht. De 
woning heeft intern te maken 
met wat achterstallig onderhoud, 
vandaar de scherpe prijs.

€165.000 k.k.

Dr. L.J. Rogierstraat 45, Houtwijk

3

95

2 1

2 1

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

Exclusieve 5 kmr. eengezins-
woning in Houtwijk. Speelse 
lichtinval door vide. Vloerver-
warming, keuken met 
Siemens inbouwapparatuur. 
Badkamer met ligbad en 
douchecabine. 4 ruime 

2slaapkamers, tuin (47m ).
2Zonnig dakterras (16m ).

€325.000 k.k.

Burgemeester Waldeckstraat 71, Houtwijk

5

147

4 1

2 2

 Bel de makelaar voor een afspraak

Kmrs.
2m

“Overweegt u uw woning te 
verkopen? Ga dan voor zeker en 
kies Meesters. Voor u is verkopen 
namelijk een avontuur, voor mij is 
het een tweede natuur.”

Veel meer service voor een 
schappelijke prijs; zoals woning 
presentaties met 360-graden-
foto’s, 3d-plattegronden, 
teksten in 4 talen (NL, Eng, 
Spaans en Pools). Hoge scores 
bij onafhankelijke klanttevre-
denheidsonderzoeken. Kijk 
voor meer info op de website 
of bel.

Uw Makelaar Ramon Meesters

 Bel de makelaar voor een afspraak


