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Van de voorzitter
Beste Houtwijkers,

M

H17, WK en
Houtwijk, Een
vreemde regel... Wat
heeft het neergehaalde
vliegtuig MH17 en het WK te maken
met Houtwijk? Waarom besteed ik deze
column aan wereldproblemen waaraan ik
als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk
niets kan doen, gewoonweg omdat het
buiten mijn vermogen ligt? Ik voel het
gewoon als mijn verantwoordelijkheid
om er iets van te vinden en met u te
delen, omdat er wel degelijk raakvlakken
zijn met onze wijk.

H

outwijk is - zoals ik het zie - een
afspiegeling van gemiddeld
Nederland. ’s Ochtends staan we op en
gaan we naar ons werk, als we dat hebben.
We zijn er zuinig op, want er heerst werkloosheid en er is een economische crisis.
We werken hard, we willen onze baan niet
verliezen en straks als we met pensioen
gaan willen we ‘onze schaapjes op het
droge hebben’. We leven met onze buren
in dezelfde straat, maar hebben geen tijd
om ze beter te leren kennen. Daar is overigens niets mis mee, gezien de omstan-

digheden. Daarnaast heerst er echter een
cultuur, waarbij we van anderen, zelfs van
vrijwilligers(!), verlangen dat iets gedaan
wordt precies zoals dat volgens ons moet
gebeuren. Overleg is niet mogelijk, want
we hebben ‘immers geen tijd’. Echte interesse om iets samen te bereiken ontbreekt,
want er is geen saamhorigheid.

W

ijkberaad Houtwijk streeft al
jaren naar een onderlinge band,
gebaseerd op het feit dat we buren
zijn en samen dingen kunnen doen en
bereiken. We zijn wijkbewoners: een
mengelmoes van christenen, moslims,
joden, werkenden en werklozen, bejaarden en jongeren, homo’s en hetero’s,
allochtonen en autochtonen. In onze
wijk SAMEN...mét onze verschillen.
Én met te weinig tijd om er SAMEN
iets van te maken.

O

f is het een kwestie van prioriteit?
In de afgelopen perioden is in ons
wijkblad regelmatig aandacht besteed aan
de verkeersproblematiek in Houtwijk.
Sommigen reageren om het probleem te
beamen, maar niemand biedt aan om mee
te helpen in het wijkberaad dat wordt
gedragen door heel weinig vrijwilligers,
die vaak zelf óók nog moeten werken
voor hun boterham. De nood is blijkbaar

nog niet hoog genoeg. Maar moet er nood
zijn om mee te doen…?

H

outwijk is als Nederland en
Nederland is als Houtwijk. MH17
liet ons zien, dat we samen één volk
kunnen zijn, zonder interne conflicten,
samen één in gemeenschappelijke rouw.
Samen op weg naar Eindhoven om onze
Nederlanders op te halen. Een paar
weken eerder leken we een soortgelijke
eenheid te kunnen bereiken met het WKvoetbal. Zijn het WK en MH19 niet meer
dan hypes, of doen we er echt iets mee?
Zijn we eensgezind als het ons overkomt
of zijn we eensgezind, omdat we ons
daarvoor inspannen? We kunnen kiezen...

E

en land wordt opgebouwd uit steden die bestaan uit wijken, straten
en buren. Als iedereen een goede buurt
heeft, dan is het land in orde. Ook landen
hebben buren. Voelt u mijn conclusie al
aan komen...? Daarom heeft uw actieve
bijdrage aan de wijk wel degelijk nut.
Laat uw emotie voor eenheid met uw
buren uw leidraad zijn om zich actief in
te zetten voor uw omgeving. Meldt u zich
daarom aan bij Wijkberaad Houtwijk om
uw buurt de moeite waard te laten zijn...
Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Info Wijkberaad Houtwijk

Van vr 26 september t/m do 2 oktober

Mensen die net als ik, een oudere een plek aan
tafel willen aanbieden - en ouderen die willen
deelnemen - kunnen zich aanmelden via
telefoon: 070 - 364 66 61 of
email: info@bbddenhaag.nl.
Of kijk op:
www.bbddenhaag.nl ‘Het Thuisdiner’

Cesar Zuiderwijk
Drummer Golden Earring

Een initiatief van stichting BBD
i.s.m. Burenhulpcentrales, m.m.v. Fonds 1818,
Levi Lassen, Skanfonds en Oranje Fonds.



Verkeersdilemma’s in Houtwijk

Drie hete hangijzers….
Parkeren, hoge snelheden en sluipverkeer, drie hete hangijzers in een
deel van Houtwijk. Het probleem van het harde rijden en het sluipverkeer spelen al lang in een deel van de Mensenrechtenbuurt en een deel
van de Architectenbuurt. Het parkeerprobleem dat er al was, is sinds
vorig jaar zomer fors toegenomen.



mingsverkeer is niet onschuldig aan
gevaarlijke situaties. Op eenvoudige
wijze kan de verkeersveiligheid
worden verhoogd. De gemeente
moet alleen maar willen meewerken. Het gaat om de aanleg van
twee verkeersdrempels in de Albert
Schweitzerlaan, één komende van
de Escamplaan net voor het kruisende fietspad en één in het midden
van het rechte stuk daarachter. En
om nog een verkeersdrempel in de
Architect Berlagelaan, komende
vanaf de Houtwijklaan halverwege
het stuk na de Montessorischool
en voor de bocht naar rechts. Een
alternatief is natuurlijk om heel
Houtwijk als 30 km-zone aan te wijzen en de infrastructuur te plaatsen
om te handhaven.

Bussluis

Parkeerdruk

Personeel en bezoekers van het
HagaZiekenhuis maakten liever
geen gebruik meer van het eigen
(betaald) parkeerterrein en weken
uit naar het gratis parkeren in
Houtwijk. Invoering van betaald
parkeren in Leyenburg vorig jaar
zorgde voor verhoging van de parkeerdruk in een groter deel van
onze wijk. De parkeercapaciteit
voor wijkbewoners is feitelijk verminderd, het aantal fout en gevaarlijk geparkeerde auto’s neemt toe.
Sommige wijkbewoners roepen
dat betaald parkeren moet worden
ingevoerd. Volgens anderen is dat
geen echte oplossing en leidt dat
alleen maar tot het betalen van geld
aan de gemeente, zonder dat er echt
garantie is op een plekje voor de
deur. Aanpalende Houtwijkbuurten
vrezen het ‘waterbedeffect’, waarbij het probleem verder onze wijk
in wordt geloodst. De ‘oplossing’
voor de één wordt daarmee het probleem van de ander. De Commissie
Loosduinen ziet mede om het laatste
argument het betaald parkeren niet

als de meest geschikte oplossing. En
Wijkberaad Houtwijk vindt dat de
gemeente problemen moet oplossen,
daar waar ze worden veroorzaakt,
dus in Leyenburg en bij het Hagaziekenhuis. En dat vraagt dus om
een ander gemeentelijk beleid. Er
is tot nu toe geen parkeeronderzoek
in Houtwijk uitgevoerd. Het nieuwe
college van B&W gaat nieuwe prioriteiten stellen. Zodra meer bekend
is over een parkeeronderzoek in
Houtwijk worden de bewoners door
de gemeente geïnformeerd, aldus
de woordvoerder van de wethouder.

Racebaan

In een woonwijk met spelende kinderen razen meer dan incidenteel
personen- en vrachtauto’s over
smalle wegen. Het gaat hierbij om
de Albert Schweitzerlaan en straten
in de Architectenbuurt. Auto’s die
vanwege de blokkade van de bussluis op de Escamplaan nabij het
ziekenhuis min of meer noodgedwongen door de woonwijk rijden sluipverkeer dus volgens de omwonenden. Overigens, ook bestem-

De bussluis op de Escamplaan, het
was voor sommige politieke partijen
zelfs een item bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014. Moet de
bussluis weg of niet? Ja, volgens
een groot deel van de wijkbewoners die overlast ondervindt van het
hiervoor al genoemde sluipverkeer.
En wat dacht u van de bereikbaarheid van het HagaZiekenhuis
vanaf de Houtwijklaan? Je moet
op dit moment wel even omrijden
om bij het ziekenhuis te komen...
Anderzijds, hoe kom je te voet,
of met de fiets veilig vanuit ’t
Kleine Hout naar BuurtBoerderij
De Nijkamphoeve of het ziekenhuis? Zo simpel is het allemaal
niet. Bovendien blijkt uit recente
metingen uitgevoerd door de
gemeente Den Haag dat slechts 9%
van het verkeer in dat gedeelte van
Houtwijk als ‘sluipverkeer’ kan
worden aangemerkt. Circa 90% is
bestemmingsverkeer, verkeer dat bij
ons in de wijk moet zijn. Overigens
werden er ook piekmomenten
geregistreerd in de breng- en haaltijden van de kinderen van de
Montesorischool. Echter, een aantal
bewoners vertrouwt de meetmethode en de duur van de meetperiode van het gemeentelijk onderzoek
echter niet, waardoor op dit moment
een basis voor een goede discussie
ontbreekt.

Andreas Dijk/Ramon Meesters

Wijkberaad Houtwijk
Iedereen van harte welkom…

Uitnodiging voor openbare algemene ledenvergadering
Op woensdag 17 september 2014 zijn alle bewoners van Houtwijk
en andere belangstellenden van harte welkom op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt zoals gebruikelijk gehouden in het Woonzorgcentrum
Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10, Den Haag. Aanvang: 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur.

D

e officiële agenda moet nog
worden vastgesteld. Op het
moment dat de kopij voor deze uitgave van het Houtwijkblad bij de
drukkerij moest worden ingeleverd,
wist het bestuur nog niet wie onze
gastsprekers op 17 september 2014
zijn. De meest actuele informatie
kunt u echter vinden op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl onder
Wijkberaad Houtwijk > Agenda.

Voorlopige agendapunten

Verslag vorige ledenvergadering
Vaststellen van het verslag van de
algemene ledenvergadering van 12
maart 2014.
Dit verslag is gepubliceerd op de
website www.wijkberaadhoutwijk.
nl onder Wijkberaad Houtwijk >
Verslaglegging. Ook is het op 17
september 2014 vanaf 19.30 uur in
de zaal beschikbaar.

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo in 2015)
De zorg is zorgelijk in beweging.
Per 1 januari 2015 gaat er weer
een en ander in de langdurige zorg
veranderen. Gemeenten worden
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning van
mensen, zodat zij zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. En
andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Wat gaat er veranderen en
wat mogen we van de gemeente
Den Haag verwachten? Een deskundige zal dat belichten en ook graag
ingaan op uw vragen.
Bewonersparticipatie
In de Troonrede ging het vorig jaar
onder meer.over de participatiesamenleving. Sinds enkele maanden
heeft Den Haag een nieuw college
van Burgemeester en Wethouders.

‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ is de
titel van het collegeprogramma. Hoe
ziet het college de bewonersparticipatie
en de rol van de bewonersorganisaties?
Hoe gaan we de gezamenlijke kracht
mobiliseren en benutten? Dat wil uw
bestuur laten toelichten door een wethouder, waarna u natuurlijk ook met
vragen en ideeën kunt komen.
Ideeën voor 2015
Wat zijn zaken waarvoor het
Wijkberaad zich (meer) moet gaan
inzetten? En op welke wijze gaat
u daarbij participeren? Het bestuur
verneemt graag uw suggesties, tips
en andere ideeën, waarmee wij gezamenlijk de leefbaarheid en pracht van
Houtwijk kunnen verhogen. Wilt u
uw gedachten al voor 17 september
2014 kwijt, stuur die dan in een email aan info@wijkberaadhoutwijk.nl

Meer informatie

De vergadering wordt afgesloten
met een drankje. De volledige uitnodigingsbrief (plus actuele agenda
en overzicht van bestuursleden) is te
vinden op onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl.
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’Swingende Midsummerparty in Houtwijk…’



Foto’s: Tineke Arbacht/Lay-out: Cees Willemse

D

e herfst komt er al bijna aan,
maar toch willen wij als wijkberaad even terugblikken op een
geslaagd zomers Houtwijk-project:
de jaarlijkse Midsummerparty.
Op zaterdag 21 juni 2014 georganiseerd door het Wijkberaad Houtwijk

en het Zorgcentrum Houthaghe.
Om wijkbewoners de gelegenheid
te bieden om elkaar onder gezellige
omstandigheden te ontmoeten en
om de onderlinge solidariteit te versterken. Tal van jongeren en ouderen gaven acte de présence.

Conclusie: een geslaagd zomers
Houtwijk-project. Volgend jaar zal
dit evenement opnieuw plaatsvinden.
Wij hopen dat ook dan de animo
weer groot zal zijn. Suggesties voor
verbetering zijn van harte welkom.

Bestuur Wijkberaad Houtwijk



Houtwijkse jongeren in actie

‘Vraaggestuurde jeugdtoernooien…’

Onder de jongeren uit Houtwijk is er veel vraag naar toernooien. Dit
signaal heeft de playgroundcommissie meerdere malen bereikt. Dus
was het tijd om aan de slag te gaan om gezamenlijk een succesvol voetbaltoernooi te organiseren. Er wordt eveneens veel gebruik gemaakt
van het basketbalveld en ook hier heeft de commissie zich ingezet om
een basketbaltoernooi te organiseren.

O



mdat er jongeren hebben
aangegeven dat ze aan beide
toernooien wilden meedoen zijn
de toernooien op twee verschillende dagen georganiseerd. Op
het moment dat wij dit stukje
moesten inleveren, moesten de
toernooien nog plaatsvinden, dus
hier geen verslag. Maar foto’s kunt
u zien op onze facebookpagina:
Jongerenwerk Loosduinen. Bij
alle activiteiten wordt gekeken of
een splitsing op basis van leeftijd
wenselijk is. Het zou best leuk zijn
om teams met grote leeftijdsverschillen te hebben, maar dan loop
je het risico dat de kleineren onder

de voet worden gelopen. En naast
plezier staat per slot van rekening
veiligheid voorop.

op playgrounds kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld in de herfstvakantie, neem dan contact met één van
de jongerenwerkers van Wijkcentrum
Bokkefort: Mounir El Omari (0633312896) of Hassan El Yakhlef (0651052924). Zij geven het door aan de
playgroundcommissie.
Foto: Andreas Dijk

Schoonhouden

Zoals al in een vorig
nummer van het
Houtwijkblad is geschreven is de playgroundcommissie ook voor het
schoon houden van de
playgrounds en omgeving.
Het prullenbakken legen
lukt helaas nog niet, want
de sleuteloverdracht is pas
na de zomer. Heb je zelf
nog leuke ideeën wat er

Florence locatie Houthaghe

‘Wat Houthaghe voor Houtwijk kan betekenen…’
Houthaghe is een woonzorgcentrum waar ouderen kunnen verblijven
met en zonder AWBZ- indicatie. Ook hebben zij de mogelijkheid om
tijdelijk hier te verblijven na een ziekenhuisopname of wanneer, bijvoorbeeld, hun mantelzorger op vakantie is.

worden ingeschakeld als u iemand
zoekt voor kleine klusjes in huis.
Het wijkservicepunt kan u daarbij
helpen

eeft u vragen over diverse
regelingen of heeft u daar hulp
bij nodig? Het wijkservicepunt en
het Centrum voor Ouderen is zeven
dagen in de week open voor al uw

‘Liever een goede buur…’

H

vragen. Ook hebben wij huisverpleegkundigen in dienst.

Buurthuis van de Toekomst

Houthaghe is Buurthuis van de
Toekomst en in die hoedanigheid
faciliteren wij diverse
verenigingen die toegankelijk zijn voor
iedereen. Zo zijn er
diverse beweeggroepen als callenatics of
ouderengym, maar is
er ook een actieve jeu
de boules vereniging.

Burenhulpcentrale

Houthaghe is ambassadeur van de
Burenhulpcentrale.
Deze centrale die kan

“Voor een schappelijke prijs kunt
u in het restaurant een driegangenmenu krijgen. Elke maand is er ook
een leuk themadiner, houd het in
de gaten. Op het plein zijn diverse
beweegtoestellen beschikbaar. U
kunt daar als wijkbewoner vrij
gebruik van maken. Wilt u daar
begeleiding bij? Vraagt u dat aan
de servicebalie voor de contactpersoon. Wij hopen dat we u zo
goed mogelijk van dienst kunnen
zijn. Loop rustig een keer langs om
de sfeer te proeven op ons terras.
Hierbij nodigen wij u alvast uit voor
het wijkfeest op 27 september. Wij
vinden dat ook in Houtwijk geldt,
liever een goede buur dan een verre
vriend!”, aldus de buren van de
Toon Dupuisstraat 10.

Straten, lanen, pleinen, wegen

‘Ik woon in de Raadsledenbuurt…’
Aan de zuidkant van Houtwijk tussen de sportvelden van sv Houtwijk
en de Margaretha van Hennebergweg ligt een blokje huizen dat daar
omstreeks 1980 werd gebouwd. Men was van mening dat bij de benoeming van de straten iets van de geschiedenis van Loosduinen terug
te vinden moest zijn, wellicht ter compensatie van de afbraak van de
oude kern van het dorp.

E

r werd een aantal notabelen opgedoken uit de tijd dat
Loosduinen nog een zelfstandige
stad was. Uiteindelijk werd het
een willekeurige verzameling van
raadsleden, wethouders, oprichters
van de Loosduinse Veilingen en van
een tuinarbeidersbond. Sommigen
van hen konden in meerdere categorieën worden ingedeeld. Bij de
opzet van Houtwijk werd dit deel de

Raadsledenbuurt genoemd. Het was
kennelijk de bedoeling notabelen
te benoemen uit de laatste periode
van het als zelfstandige gemeente
bestaande Loosduinen.

L

ogischerwijs moest het tuinbouwaspect duidelijk herkenbaar zijn waarbij begrijpelijk het
verschijnsel ‘veiling’ een nadrukkelijke rol had. Vandaar vaak de com-

binatie van functies als gemeenteraadsleden/wethouders en leden van
de veilingbesturen. De eerste veiling
in die periode was gesitueerd bij
Maairust. Het veilingwezen heeft als
een rode draad door de carrière van
meerdere van de benoemde mannen
gelopen. In elk geval zijn in Houtwijk
de namen vastgelegd van: C.A.van
Beveren, J.Boezer, J.Bosman,
A.H.Duijvesteijn, J.J.Hegge, J.D.de
Kok, A.Kortekaas, J.C.v.d.Lans,
G.J.van Marrewijk, Q.A.Nederpel,
A.Pakvis, A.Peters, A.van Spronsen,
A.v.d.Tang, P.C.Valentin en L.van
Vuurde.
Dries Weber

Wijkpreventie Houtwijk

Woninginbraakactie ‘Kozijn op slot’
Het is al weer even geleden, maar toch willen wij u dit bericht niet
onthouden. In het kader van woninginbraakpreventie bezocht Ivo
Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, onze wijk in april.
Ook onze burgemeester Jozias van Aartsen was daarbij aanwezig.
Aanleiding was de gunstige ontwikkeling van het aantal woninginbraken in het algemeen en in Den Haag in het bijzonder.

D

e beide bewindslieden plaatsten een ‘kozijnslot’ in de Dr.

A. Brediusstraat, hetgeen voor
Wijkpreventie Houtwijk het start-

sein was voor de woninginbraakactie ‘Kozijn op slot’. Acht leden van
het Wijkpreventieteam Houtwijk
waren begin juni - in twee groepen
- zes avonden actief op een aantal
adressen naast het Bokkefort-park.
Deze locatie werd de afgelopen tijd
namelijk het meest bezocht door
inbrekers. Per avond werden ruim
veertig kozijnsloten
op zogenaamde klapramen geplaatst. Het
eindtotaal kwam op
honderdtachtig stuks.

Conclusie

Volgens het
Wijkpreventieteam
is er sprake geweest
van een geslaagde
actie om samen te
realiseren dat inbraken via de klapramen
aan de voorzijde
van de woningen in
principe niet meer
kunnen voorkomen.
Meer informatie over
inbraakpreventie is
te vinden op onze
website www.wijkberaadhoutwijk.
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Koffiehuis Bram (16)

‘De tent gaat twee weken dicht…’
Het was vroeg in de morgen en Bram aarzelde om zijn tent open te
gooien. Hij zat in een dip. De laatste dagen had-ie iets sacherijnigs over
zich. Hij kon minder van zijn klanten hebben en had een enkele keer
zijn vaste jongens afgebekt als ze een beetje lastig waren. Iets dat hij
anders nooit deed, het waren tenslotte zijn klanten en die moesten voor
brood op de plank zorgen. Hij had gemerkt dat ze hem af en toe ook
anders aankeken. Het zat hem niet lekker.

E

igenlijk was er niemand waarmee hij over zijn probleem kon
praten, ook niet in zijn tent. Hij
moest er zelf wat aan doen. Met
tegenzin zette hij zijn deur open
en zuchtte diep. De zon scheen
over zijn terrasje maar dat kon hem
niet vrolijker maken. Hij ergerde
zich aan een scooter die wat al te
hard voorbij scheurde. Plichtmatig
schonk hij de koffie in en produceerde zijn broodjes-bal. Een begeleidend goed gesprek kon er niet
van af. Hij had plots last van zijn
rug en een licht zeurende hoofdpijn.
Tegen een uur of elf kwam Bella
binnen. Ze was zo’n beetje de oermoeder van de vaste jongens, had
veel levenservaring en was wijzer
dan tien kerels bij elkaar. Ze bestelde haar koffie met een broodje en
keek Bram wat dieper in zijn ogen
toen die als een zombie de bestelling bij haar op tafel zette.
“Bram wat heb je. Je zit de laatste
tijd niet goed in je vel. Heb je problemen met de zaak of zit het thuis
effe niet lekker. Toch geen ziekte of
zo, hè ?”
Bram zuchtte weer diep en snoot
luidruchtig zijn neus: “Ach, ik
weet het niet. Het zal met het weer
of zoiets te maken hebben. Het is
vanzelf gekomen en zal vanzelf wel
weer overgaan. Er zijn nogal wat
klanten met vakantie en misschien
mis ik dat.”
“Moet jij niet een keer met vakantie.
Jij staat hier het hele jaar, dag-in
dag-uit. Je stuurt je vrouw wel zo’n
vier weken naar de camping met
je jongens maar wat heb jij om je
motortje gaande te houden. Je moet
dat ding af en toe ook eens opladen,
jongen.”
Bram haalde zijn schouders op en
liep terug naar zijn plek achter de
toog.

Toch knaagde er iets aan hem. Bella
had een gevoelige snaar geraakt.
Zijn vrouw had er ook vaak over
geklaagd dat-ie te weinig tijd had
voor zijn gezin. Hij had het van zich
afgeschud met de mededeling dat-ie
de tent niet zomaar kon sluiten. Hij
zou klanten kwijt kunnen raken.
Bram staarde wat afwezig de zaak
in. Zo maar een week of twee zijn
winkeltje dicht gooien. Hij kende
niemand aan wie hij zijn handel
durfde toevertrouwen.
Lange Jan moest tot twee keer om
een verse Spa vragen en Gerrit
kwam zijn koffie maar halen omdat
Bram niet reageerde. Bella keek het
aan en glimlachte. Ze had gemikt en
goed geraakt.
Vrij luid riep ze: “Bram wanneer
ga jij met vakantie want daar ben je
wel aan toe.”
Meerdere koppen keken plots op
en Lange Jan mompelde: “Gaat-ie
met vakantie. Nou dat zal hoog tijd

worden, want hij is de laatste tijd zo
sacherijnig als de pest. Ga eens een
weekje naar Oostenrijk. Daar kan je
wat frisse lucht opdoen. Weet je ook
eens hoe dat ruikt.”
Gerrit zag het in het bredere perspectief van zijn hobby:”Als ik
jou was ging ik alleen naar Tirol.
Lekkere wijven en veel bier. Heb je
wat te vertellen als je terugkomt.”
Door de zaak ging een licht geroezemoes en Lange Jan gooide nog
wat kolen op het vuur: “Ga eens
naar iets anders dan de camping. Ik
ga dit jaar naar Turkije. M’n dochter
is er al een paar maal geweest en
heeft me overgehaald om een keer
mee te gaan. Zou ook iets voor jou
zijn. Alles all-in. Lekker makkelijk.
Eten en drinken wat je wil en alles
is betaald.”
Bram reageerde vaag maar er kwam
een lichtje in zijn ogen. Plotseling
floot hij heel vals een liedje en zei
ogenschijnlijk heel achteloos: “Oh
ja, ik heb wel plannen maar die
moet ik nog met mijn vrouw bespreken. Maar bereidt je er maar op
voor. De tent gaat dan twee weken
dicht. Daarna is iedereen weer welkom.” Bella glimlachte en nam de
laatste teug uit haar bakkie koffie.

Dries Weber
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Wijktuin Houtwijk

Klaar voor de herfst…
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de viering
van het dertigjarig jubileum van onze wijktuin en ….. van de droogte.
Waar op diverse plaatsen in Nederland heel veel regen is gevallen, is
dat in onze omgeving zeker niet gebeurd. Er is vele keren gesproeid om
de tuin er mooi uit te blijven laten zien.

E

n we denken ook aan de trieste
vernielingen die zijn aangericht

in de wijktuin. Vlak na het plaatsen
van de nieuwe bakken, ingericht
met mooie en
kleurige planten,
zijn deze eruit
geroofd. Na het
plaatsen van
nieuwe planten,
werden ook die
weggehaald. Ook
werden er twee
regentonnen weggenomen (zij zijn
later gelukkig
weer teruggevonden), die aan de
(achter)zijkanten

van het onderkomen stonden. Maar
de leden/vrijwilligers in de wijktuin
laten zich niet uit het veld slaan,
en blijven zich inzetten voor een
mooi stukje groen in Houtwijk/
Loosduinen.

Fleurige herfsttinten

“De herfst staat voor de deur. De
tuin zal qua kleur enorm gaan veranderen. Van het Houtwijkberaad
hebben we - voor ons jubileum
- een paar struikjes mogen planten.
Deze staan nu op een schaduwrijke
plek, maar door de kleur van de
bloemen is het (nu al) een fleurig
geheel geworden. In oktober zal
veel werk moeten worden verricht:
bollen poten (als voorloper voor het
voorjaar), het opruimen van de afgevallen bladeren en het schoonmaken
van de vijver. Kortom: er blijft altijd
(veel) werk te doen in zo’n grote,
mooie wijktuin”, aldus Riet van der
Laan, secretaris.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Wat is er de afgelopen maanden weer veel gebeurd op de
Nijkamphoeve . Het begon al met de heropening van onze opgeknapte
knuffelweide door wethouder Ingrid van Engelshoven. Vervolgens
organiseerden we in juni onze jaarlijkse boerendag samen met het verpleeghuis Houtwijk. Ondanks de regen was het weer een gezellige boel.

O

p vrijdag 11 juli 2014, een heel
belangrijke dag voor de stichting
Vrienden van de Nijkamphoeve, werd
eindelijk de erfpachtovereenkomst
getekend en werd de boerderij echt
van hen. Twee dagen later, op de
Donateursdag, onthulde kunstenares Corry den Hollander de door
haar prachtig beschilderde minibieb.
Geïnteresseerden zijn vanaf heden
van harte welkom om een boek te
komen halen. Op diezelfde dag kon
ook voor het eerst de nieuwe bijenstal
worden bewonderd. Imkers Ed Smits
en Soet Huijbregts gaven uitgebreid
toelichting op het reilen en zeilen
in een bijenkorf. Op vrijdag 19 juli
2014, de laatste schooldag, ontving
onze voorzitter van adjunct-directeur
van Basisschool Leyenburg, Karin
Simonetti, een mooie cheque van

€ 2.816,70 (zie foto). Daarvoor hadden honderden kinderen vele sponsorrondjes gelopen en loten verkocht.
Een geweldig resultaat, waar we de
school ontzettend dankbaar
voor zijn.

Speciale veiling

“De eerstkomende activiteit
op de Nijkamphoeve is nu de
Open dag op zaterdag 6 september 2014. Evenals vorig
jaar zal hieraan een veiling
worden gekoppeld waarvan
de opbrengst bestemd is voor
het beheer en onderhoud van
onze boerderij. Het fantastische veilingteam, bestaande uit
Bas Muijs (ambassadeur) en
Joop van der Waart (voorzitter) gaat, zo hopen wij, weer

een mooie opbrengst genereren. In de
afgelopen tijd hebben wij al iedereen
opgeroepen om spullen beschikbaar te
stellen die voor andere mensen aantrekkelijk zijn om op te bieden. Heeft
u alsnog iets dat u voor de veiling wilt
schenken, laat het ons dan voor 6 september 2014 weten. Tenslotte hopen
we natuurlijk dat u in groten getale
mee komt bieden op de veiling”,
aldus Irene Castenmiller-Broer (PR
BuurtBoerderijk De Nijkamphoeve).

Meer informatie: info@nijkamphoeve.nl

‘Volop in beweging….’
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Samen met nieuwe groenbeheerster Lydia Buwalda

Op naar een opgefrist groen Houtwijk…
De vacature ‘groenbeheer’ Loosduinen is per 1 februari 2014 ingevuld.
De nieuwe groenbeheerster is Lydia Buwalda. Zij neemt de uitdaging
aan om samen met de bewoners het groen van Loosduinen, dus ook
van Houtwijk, op te frissen.

D
14

e groenvisie van de gemeente
Den Haag voor het stadsdeel
Loosduinen is in concept gereed.
Vanuit de uitgangspunten die in de
visie zijn opgenomen zullen uitvoeringsplannen worden opgesteld
voor de wijken Nieuw Waldeck,
Houtwijk en Kraayenstein. De uitvoeringsplannen zien met name toe
op de wijze waarop moet worden
omgegaan met het vele wijk- en
buurtgroen in de genoemde wijken.

Nieuw Waldeck als eerste

Vanuit stadsdeel Loosduinen is
aangegeven dat Nieuw Waldeck als
eerste aan de beurt is voor een uitvoeringsplan. Hierin wordt ook het in
2013 aangeboden ‘inventarisatierap-

port groen’ van de uit de wijk afkomstige werkgroep Groen verwerkt die
dan ook nauw zal worden betrokken
bij het opstellen van het uitvoeringsplan. De start van de uitvoering is
afhankelijk van veel factoren. Het
streven is niettemin om in het najaar
te starten met de werkzaamheden.
Het Haagse groenbeleidsplan is te
vinden op http://www.denhaag.nl/
home/bewoners/to/GroenbeleidsplanGroen-kleurt-de-stad.htm ).

Kennismaking

Lydia Buwalda: “Ik kom oorspronkelijk uit - het groene - Friesland en
werk sinds acht jaar voor de gemeente
Den Haag. Sinds 1 februari 2014 ben
ik werkzaam als groenbeheerder van

FYSIOTHERAPIE
ORTHOPEDISCHE
MANUELE THERAPIE
OSTEOPATHIE
GOLFFYSIOTHERAPIE
GERIATRIE FYSIOTHERAPIE
GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPIE AAN HUIS
DRY NEEDLING
ECHOGRAFIE
Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag | 070 368 89 57
Akeleistraat 35M | 2565 NT Den Haag | 070 368 89 57
Mimosastraat 14 | 2555 DR Den Haag | 070 323 35 34

www.mulderenvanoostveen.nl

het stadsdeel Loosduinen. In de korte
tijd dat ik dit werk nu uitvoer, heb
ik al goed kunnen merken hoe het
‘groen’ in Loosduinen leeft. Vragen
als ‘Maar blijft het groen in onze
buurt wel behouden?’, ‘Wanneer doet
de gemeente wat aan de wildgroei?’,
‘Begrijpt men wel wat die boom voor
mij betekent?’ zijn aan de orde van
de dag. De komende maanden ga ik
mij verder verdiepen in het groen in
Loosduinen en ga ik hierover graag in
gesprek met de wijkberaden en wijkbewoners!”

Oproep

Het Wijkberaad Houtwijk roept alle
wijkbewoners op om foto’s van locaties in te zenden waaraan qua groenvoorziening iets zou moeten worden
gedaan. doen. Alle aanvragen sturen
wij dan gebundeld door naar onze
nieuwe groenbeheerster.

Wordt vervolgd.

Kort

Minibiebs in Houtwijk

Bij bibliotheken denk je waarschijnlijk aan gemeentelijke en schoolbibliotheken. Er zijn echter meer smaken.
Zo zie je opeens zogenoemde Little
Free Libraries ontstaan, mini-bibliotheekjes met als motto: ‘Take a book,
leave a book’.
Het initiatief is komen overwaaien uit
de VS, waar enkele jaren geleden Todd
Bol de eerste bouwde, als herinnering
aan zijn moeder, een fervent boeken
liefhebster.
Hij bouwde
een houten
kastje, vulde
het met
boeken en
hing er een

papiertje bij met de tekst ‘Free book
exchange’. Al snel kwam de hele buurt
bij hem langs en namen mensen het idee
over.

Variatie

Ook in Den Haag kregen zulke mini
biebs voet aan de grond. Sommige zijn
dag en nacht toegankelijk, andere alleen
op bepaalde tijden en weer anderen
alleen voor leden. In Houtwijk heb
ik twee minibiebs gevonden: Dr. J.
Presserstraat 313 (Little Free Library;
dag en nacht) en Albert Schweitzerlaan
158 (De verhalenboom; maandag
t/m vrijdag 12.00 tot 17.00 uur).
En in juli is ook BuurtBoerderij De
Nijkamphoeve - niet in onze wijk, maar
toch wel onze BuurtBoerderij - met een
minibieb gestart. Zie: http://minibieb.nl.

Agenda
Braderie in Houtwijk

Op zaterdag 6 september 2014 wordt
er in het winkelcentrum Houtwijk van
11.00 tot 16.00 uur een braderie gehouden. en kan iedereen daar op een heuse
rommelmarkt iets naar zijn of haar
gading te pakken krijgen. Ook kinderen
kunnen zich naar hartelust uitleven.
Informatie: Winkeliers Vereniging
Houtwijk - wvhoutwijk@gmail.com.

Open dag Nijkamphoeve

Op zaterdag 6 september 2014 houdt
de Nijkamphoeve weer een open dag
. Evenals vorig jaar zal hieraan een
speciale veiling worden gekoppeld
waarvan de opbrengst bestemd is voor
het beheer en onderhoud van onze
boerderij. Zie voor meer informatie
ook het artikel op pagina 13 van dit
Houtwijkblad.

Houtwijk in Loosduins museum

Tot en met zaterdag 20 september 2014
zijn de deuren van het Loosduins museum nog voor alle Houtwijkers geopend
voor de tentoonstelling ‘HOUTWIJK,
Haagse nieuwbouwwijk op Loosduins
tuinbouwgebied’. Met historisch fotomateriaal wordt de metamorfose van
tuinbouwgebied naar nieuwbouwwijk in
beeld gebracht.

Feest Verpleeghuis Houtwijk,

Wij nodigen alle Houtwijkers van harte
uit voor het burenfeest in Verpleeghuis
Houtwijk, Architect Duikerstraat 19.
Swingende muziek, lekker eten en
kennis maken met doorgaans wat
minder zichtbare buren. Datum volgt.
Informatie: Irene Hadjidakis (e-mail:
i.hadjidakis@hwwzorg.nl of telefonisch
070-3972121).

Colofon

Wijkberaad Houtwijk

Postadres:
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Telefoon: 070-4400913
Bij geen gehoor: 06-14953864
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Administratie:
Rachel van der Veen

Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het volgende nummer: 27 oktober 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

VOLG ONS VIA

@

Website

Illustratie: Cees Willemse

Twitter

Facebook
Zie voor ‘ Agenda’ onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda
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www.meestersmakelaars.nl
tel: 070-211.49.26
Altijd bereid om u te helpen.

Albert Schweitzerlaan 35, Houtwijk

Kmrs. 6
2
m 116

16

5
2

€265.000

Ruime 6-kamer eengezinswoning (116m2) met een tuin
op het Oosten van 60m2 en
idyllisch gelegen in de bocht
van een schitterend mooi
beekje, waardoor u kunt genieten van vrij uitzicht over de volle
lengte van dit stukje natuur. De
1 woning werd recentelijk gerenoveerd. Erfpacht afgekocht tot
2 31-8-2029.
k.k. Bel de makelaar voor een afspraak

Leyweg 116b, Leyenburg

Kmrs. 4
m2 80

2
1

Zonnig 4 kamer hoekappartement met weids
uitzicht op het Zuidwesten.
Met afgesloten
gemeenschappelijke
parkeerplaats. Nabij OVopstapplaats Leyenburg.
1 Zeer goed bestuurde VvE,
eigen grond.
6

€127.500 k.k.

Bel de makelaar voor een afspraak

Forellendaal 836, Kraayenstein

Kmrs. 2
m2 60

1
1

2 kamer top-appartement
met veel privacy! Op de
11de verdieping met weids
uitzicht tot aan de havens
van Rotterdam. Bij winkelcentrum Kraayenstein en
tramhalte 2. Balkon op
1 Zuidwesten. Voldoende
gratis parkeermogelijkheden.
11

€125.000 k.k.

Bel de makelaar voor een afspraak

Uw Makelaar Ramon Meesters

Veel meer service voor een
schappelijke prijs; zoals woning
presentaties met 360-gradenfoto’s, 3d-plattegronden,
teksten in 4 talen (NL, Eng,
Spaans en Pools). Hoge scores
bij onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken. Kijk
“Overweegt u uw woning te
verkopen? Ga dan voor zeker en voor meer info op de website
kies Meesters. Voor u is verkopen of bel.
namelijk een avontuur, voor mij is
het een tweede natuur.”

Bel de makelaar voor een afspraak

