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Zorg is meer dan medicijnen
Toon Dupuisstraat 4, 2552 SB Den Haag
telefoon 070 - 3972746
Open op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Den Haag ZW, Laan van der Kroft 23 (359.000)
TE KOOP (in prijs verlaagd) : Bijzondere
patio- tussenwoning (1995, 4 kmrs, vide,
2 verdiepingen met ieder een eigen badkamer) voortuintje, carport, patio en
groot dakterras, nabij winkelcentrum
Houtwijk, o.v., 5 automin. v/h/strand.
Rustige woonomgeving.

Voor informatie 06 21 273 179

OPROEP VAN DE REDACTIE
BESTEMD VOOR ALLE INWONERS VAN HOUTWIJK
De redactie van het HOUTWIJKBLAD nodigt alle inwoners van Houtwijk uit om een stukje te schrijven voor het blad
over bijvoorbeeld, wat zij van de wijk vinden, wat zij in de wijk missen, vakantie-ervaringen of zo maar leuke ervaringen over of in de wijk opgedaan. De stukjes moeten wel een relatie hebben met Houtwijk, vanuit of over de mensen
die er wonen. Foto’s (duidelijke) zijn ook heel welkom. De kopij uitgetypt of in leesbaar handschrift geschreven kunt u
aanleveren op het Redactieadres. Of per E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Redactieadres: Wijkberaad Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, K117, onder vermelding van “kopij
HOUTWIJKBLAD”.
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P. Wijsman
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Het lente gevoel of toch.......
Als je rondloopt door onze prachtige
wijk, zie je al snel de krokusjes opkomen, je ziet alles uitlopen en zelfs in
de sloot zie je alweer meerkoetjes en
waterhoentjes bezig met het bouwen
van hun nestjes. Eenden zie je steeds
meer in paartjes en zelfs de zwanen
maken zich op om.....maar toch....
Volgens het gezegde is het nog steeds
dat “April doet wat het wil” en zelfs
de ouderen onder ons kunnen zich een
bepaald jaar herinneren, dat het in mei
nog ‘erg koud’ kon zijn!
Aparte gebeurtenis en toch maken we
ons op, zoals elk jaar, voor de naderende lente met het ‘lentegevoel’ van
hogere temperaturen en lekker in het
lentezonnetje buiten zitten en misschien
wel de ‘grote schoonmaak’ gedachte;
zeker met af en toe zonder jas naar buiten gaan!
De lente; we hebben haar nodig en je
merkt meteen aan de wijkbewoners, dat
de activiteiten in tuintjes en buurtjes
toenemen.
Op dat gebied is ook veel te halen bij
de gemeente. U kunt aanspraak doen
op een potje voor een buurtfeestje, via
het wijkberaad aan te vragen. Er zijn
mogelijkheden om bij de gemeente een
plan in te dienen, waaruit blijkt hoe u
de straat, de tuintjes en buurtjes wilt
opknappen en voor deze plannen kunt
u subsidie aanvragen.
Zoals u ziet; veel mogelijkheden om
het lentegevoel en de lente in haar algemeen luister bij te zetten.
Enkele andere zaken, die in de krant
hebben gestaan en die voor onze wijk
een rol van betekenis spelen:
1. de Zendmast. Misschien hebt u
vernomen, dat het wijkberaad ten
dele in het gelijk is gesteld door
de Raad van State en dat we een
beetje geld terug krijgen. We hebben niet alles gewonnen. De mast
staat er nog, maar de KPN mag niet
zomaar allerlei zenders erin hangen.
Hiervoor moet zij per zender/ontvanger een aparte milieuvergunning
aanvragen.
Dit brengt ons meteen bij het volgende probleem: “Wat gaat het
wijkberaad nu verder doen!”
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Omdat we ten dele hebben gewonnen, mag de zendmast blijven staan,
maar moet de KPN wel elke keer
een vergunning aanvragen voor elke
nieuwe zender/ontvanger. Als de
termijn verstrekken is en wij doen
niets, (wij, ook u als individuele
bewoners) kunnen zij hun gang
gaan. Met elkaar moeten we heel
alert zijn en per keer kost het naar
de Raad van State gaan geld en ik
weet niet of je altijd in het gelijk
wordt gesteld.
Eigenlijk moet je verder ‘vechten’
en zoals ons is geadviseerd naar het
Europese Hof gaan!
Dat kost nog meer geld, maar gebaseerd op verschillende internationale
uitspraken in zake stralingszaken,
kunnen we een heel eind komen.
We willen tijdens de voorjaarsvergadering de zendmast uitgebreid aan
de orde stellen, als mede de mogelijkheid om de mast te gebruiken om
de WOZ kosten te bestrijden en u te
vragen om ons te steunen. Hierover
zal door een van de werkgroepleden
uitvoerig worden gesproken.
2. woonwagenkamp Escamplaan. Ook
hierover hebt u het nodige kunnen
lezen. De gemeente is van plan om
deze locatie te gaan herinrichten
met woningen; grondgebonden
woningen en enkele appartementen.
Voordat dit kan gebeuren, moet de
locatie ‘leeg’ worden opgeleverd en
op dit moment zijn er nog enkele
bewoners op dit gebied overgebleven. De gemeente zal zich moeten
houden aan eerder gemaakte afspraken en een fatsoenlijke woonruimte
of woonwagenlocatie moeten aanbieden. Daarnaast heeft het wijkberaad samen met enkele bewoners
bezwaar gemaakt tegen de ontsluiting van dit gebied. Aansluiten
op een drukke ‘buurtweg’ terwijl
andere mogelijkheden aanwezig
zijn, maar niet als wenselijk worden
beschouwd. Hierover is het laatste
woord nog niet gesproken.
3. Wethouder Baldewsingh is bezig
om wijkpanels op te richten en
hiervoor is door Boog een verzoek
gedaan om mee te doen. Deze wijkpanels vervangen de wijkberaden
niet, maar deze groepen praten over
andere zaken. Iedereen kan deel
nemen aan zo’n panelgesprek en –
groep. Voor het wijkberaad blijft het
belangrijk, dat we als wijk en zeker
als 7 wijken binnen de commissie
Loosduinen niet worden uitgespeeld
en over-ruled.

We stellen samenwerking en inspraak
zeer op prijs, maar het kan niet zo zijn,
dat dit een tegenwerkend effect heeft.
De wethouder heeft ons gegarandeerd in zijn laatste bezoek aan de
Cie Loosduinen, dat dit zeker niet zijn
bedoeling is.
Kortom: leuke zaken en spannende
gebeurtenissen staan ons ook dit jaar
weer te wachten en wij nodigen u allen
uit om tijdens de jaarvergadering
hierover met ons van gedachten te wisselen. Het wijkberaad kan niet alles en
zeker gezien haar bezetting, moeten we
steeds meer in projecten gaan werken,
met gevolg, dat bepaalde zaken meer
aan U worden overgelaten. Ook deze
zaken komen aan de orde tijdens de
voorjaarsvergadering; dus:
KOMT ALLEN; PRAAT MEE en
DEEL UW VISIE EN MENING
MET ONS!
Na afloop is er tijd om onder het genot
van een drankje nog eventjes na te praten of om juist die individuele vraag te
stellen, die niet ‘geschikt’ was voor de
rondvraag.
Onze WIJKAGENT, Martin Taal, is
ook aanwezig en aan hem kunt u uw
(on)veiligheidsvragen stellen.
Als ik u niet tref op de vergadering,
dan wens ik u een prettige lente met
veel zonneschijn en een prettig buitenzitje.......
Uw voorzitter
P.Wijsman
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Komt allen op onze vergadering......
noodzaak, nuttig en informatief!
de Voorjaarsvergadering 31 maart
Onderwerpen:
De verslagen
De verkiezingen
De zendmast en de relatie met uw
WOZ bezwaarformulier
ZKD activiteiten; nieuwe
ontwikkelingen...chinees centrum!!!!!
Voor veiligheid:
Onze wijkagent is aanwezig.....
Sprekers: onderwerpen: de zendmast en het industrieterrein ZKD.
INFO
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Van de wijkagent:
Jongerendebat.



Zondag, 14 december 2008 werd er in samenwerking met Stichting Boog en het Jongerenwerk van Stichting Voor
Welzijn een debat georganiseerd tussen de jongeren van Houtwijk en de politie Loosduinen.
Het debat werd gehouden in het wijkkantoortje aan de van Gelderlaan in Houtwijk.
Doel van het debat was voor de politie om meer inzicht te krijgen in de denkwijze en het doen en laten van de jongeren en
voor de jongeren om meer inzicht/ begrip te krijgen voor de werkwijze van de politie.
Naar aanleiding van een aantal onder andere door de jeugd vooraf bedachte stellingen ontstond er een levendige discussie
tussen de massaal op het debat afgekomen jongeren enerzijds en de wijkagenten Hans Jansen en Martin Taal anderszijds.
De wijkagenten hebben tijdens dit debat geprobeerd uit te leggen hoe de politie aankijkt tegen de jongeren(overlast) en hoe
en waarom zij daarop reageren. De jongeren gaven aan hoe zij dit optreden van de politie ervaarden en dat zij bijvoorbeeld
moeite hadden met het herhaaldelijk moeten tonen van hun identiteitsbewijs. Nadat de wijkagenten hier weer uitleg over
hadden gegeven, ontstond er uiteindelijk aan het eind van het debat meer begrip voor elkaars denken en doen.
Het debat is zeer succesvol gebleken en inmiddels worden er alweer voorbereidingen getroffen om in het voorjaar wederom
een debat in Houtwijk te gaan houden.
Tevens is er vanuit de jongeren van Waldeck belangstelling getoond om ook daar een soortgelijk debat te gaan houden.
De woningbouwvereniging Staedion heeft zich inmiddels bereid verklaard om een deel van de kosten voor nieuw te organiseren debatten op zich te nemen.

Inbraken.

Naar aanleiding van de vele inbraken van de laatste tijd heeft de politie extra ingezet om de daders in de kraag te vatten.
Inmiddels heeft dit geleid tot een flink aantal aanhoudingen en is het aantal inbraken in Loosduinen gelukkig sterk teruggelopen. Zie ook www.onzewijkveilig.nu
We kunnen echter niet achterover gaan leunen en nogmaals doe ik graag een beroep op U alert te zijn in uw woonomgeving.
Zoals ik al eerder heb aangegeven vinden de meeste inbraken gewoon overdags of ’s-avonds plaats. Ziet U verdachte figuren
rond woningen scharrelen met name in de talrijke achter doorgangen tussen tuinen waar zij niets te zoeken hebben of vertrouwt U anderszins een bepaalde situatie niet, schroom dan niet 112 te bellen. Vertel kort en bondig wat er aan de hand is
en onthoud signalementen van personen en evt gebezigde voertuigen.
Tot ziens in Houtwijk!

Martin Taal, wijkagent.

Kanovereniging De Windhappers bestaat 50 jaar.
In 1959 werd door een groepje kanoërs
uit Loosduinen de kanovereniging, De
Windhappers, opgericht. Op 18 februari
2009 – op de dag af een halve eeuw
later, gaf de vereniging de aftrap tot het
vijftig jarig jubileum.
Aanvankelijk had zij haar onderkomen
aan de Vliet in Voorschoten maar sinds
1983 staat het verenigingsgebouw aan
de Wennetjessloot voorbij de tweede
parkeerplaats van de Uithof. Een locatie
waar menige club jaloers op kan zijn:
beneden aan het water ligt het botenhuis
voor alle soorten kano’s van de 200
leden met daarboven een gezellig en
comfortabel clubhuis. Dat een vereniging als deze haar eigen historie heeft
met alle daarbij behorende tegenslagen
en hoogtepunten spreekt voor zich…
In het Loosduins museum “De
Korenschuur” is naast de eigen permanente tentoonstelling over het
voormalige tuindersdorp Loosduinen
vanaf 14 februari t/m 17 mei een unieke
tentoonstelling te zien over vijftig jaar
kanovereniging, De Windhappers. Er
zijn boten, veel foto’s, materialen en

schriftelijke informatie over het reilen
en zeilen van een watersportvereniging
van toen tot nu.
Het museum staat naast de oude
graanmolen De Korenaer uit 1721 en
de Abdijkerk uit de 13e eeuw en met
zijn rijke historie is het ook het oudste
gebouw uit Den Haag!!!
Het is gevestigd aan de Margaretha van
Hennebergweg 2a in Loosduinen en is
iedere zaterdag en de eerste zondag van
de maand geopend en een maal op zondag 17 mei in verband met de sluiting

van de Windhapperstentoonstelling.
Openingstijden: van 13.00 tot 17.00
uur. Entree: € 1.50.
Het kanoverenigingsgebouw ligt dus op
loopafstand van Houtwijk.
Kom eens een kijkje nemen! Op woensdagavond 1 april opent de kantine weer
haar deuren voor de wekelijkse “clubavond”. Overigens zijn we in de wintermaanden ook open.
Wilt u gaan kanoën dan zijn er op de
woensdagavond vanaf 19.00 uur altijd
leden die u informatie willen verstrekken over onze vele kanoactiviteiten.
U maakt kennis met toervaarders, de
jeugd, freestyle jongeren, wildwaterkanoërs, brandingvaarders, onze zeekanoërs, bezitters van een Canadees, en
leden van het poloteam dat die avond
zeker traint.
Op zaterdag 16 mei houden we open
dag. Dan bent u natuurlijk van harte
welkom en er ligt een kano voor u klaar
om onder begeleiding een proefrondje
te varen.
Voor alle informatie over het museum
en de kanovereniging:
www.loosduinsmuseum.nl en
www.windhappers.nl
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Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? Bel voor nabezorging 0174-631748
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ZENDMAST ZICHTENBURG DEEL 1:
UITSPRAAK RAAD
VAN STATE BEPERKT
GEBRUIK



ALLEEN DIGITENNE
De Raad van State deed 14 januari
2009 uitspraak betreffende het beroep
dat was ingesteld tegen een milieuvergunning voor het zendstation in
Zichtenburg. Die uitspraak beperkt
het gebruik van de zendmast tot digitale televisie. De gemeente Den Haag
had geen zendcapaciteit van 28 V/m
mogen vergunnen aan KPN Broadcast
Services. De KPN heeft indertijd bij
de aanvraag alleen de nodige informatie en een veldsterkteberekening voor
digitale televisie ingediend; daarvoor is
een capaciteit van 3 V/ m voldoende.
Volgens de Raad van State had de
gemeente niet meer capaciteit mogen
vergunnen dan is aangevraagd. Tijdens
de rechtszitting op 1 december 2008
bleek al, dat de staatsraad aanstuurde
op een compromis. Was de KPN toen
niet bereid geweest genoegen te nemen
met een zendcapaciteit van 3 V/m en
had de gemeente toen niet toegegeven
door te zeggen dat ze “ met de reductie
van de zendcapaciteit kon leven, als de
RvS dit wilde” dan had de Raad van
State de milieuvergunning ongetwijfeld
helemaal nietig verklaard. De KPN kan
de zendmast nu dus wel blijven gebruiken voor digitale televisie. Maar als de
KPN andere zenders of meerdere anten-

nes in de 155 meter hoge mast wil
hangen, dan moet hiervoor een aparte
milieuvergunning worden aangevraagd.

DE WIJK HEEFT VOOR
75% GEWONNEN;
STADSBEHEER en de
KPN HEBBEN VOOR
150% VERLOREN
Het Wijkberaad Houtwijk en enkele
actieve buurtbewoners ( zij vormen
samen de COMMISSIE WONEN IN
HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST
ZICHTENBURG, kortweg Cie ZZZ)
stelden begin 2008 dit beroep in bij de
Raad van State nadat de vele bezwaren
vanuit de wijk tegen het zendstation
door de dienst Stadsbeheer waren afgewimpeld. Enkele andere bewoners (
één uit Houtwijk en twee uit Bouwlust)
deden dat ook. We kunnen gerust stellen, dat wij voor 75% gewonnen hebben; de gemeente Den Haag en de KPN
hebben voor 150% verloren. Wij weten
maar al te goed dat de KPN de enorme
investering van dit torenhoge bouwsel
niet alleen bedoeld heeft voor digitale
televisie, maar ook voor meer dan 200
straalverbindingen, voor mobile telefonie, radar en nog veel meer. Door
de uitspraak van de Raad van State is
in ieder geval voorkomen dat de KPN
geruisloos zenders kan toevoegen.

DOELTREFFEND, MAAR NIET
AFDOENDE
De Cie ZZZ constateert dat de uitspraak
voor nu doeltreffend is, maar voor de
toekomst niet afdoende. Doordat de
mast blijft staan en mag blijven zenden, is er een – weliswaar door onze
actie beperkt, maar toch aanzienlijk
- gezondheidsrisico voor wijkbewoners,
vanwege de elektro-magnetische straling. Bovendien houden we last van de
horizonvervuiling, doordat het ijzeren
gevaarte in de hele wijk boven alles uit
torent. Daarnaast schuilt er het gevaar
dat de KPN opnieuw een milieuaanvraag gaat indienen voor meer, andere
of sterkere zenders. Daarop moeten
wij allen bedacht zijn door elke week
de Posthoorn na te lezen op nieuwe
aanvragen voor een milieuvergunning.
Let op vooral in vakantieperiodes!
Vraagt de KPN inderdaad weer een
milieuvergunning aan, dan kan daartegen wederom bezwaar worden gemaakt
bij Stadsbeheer binnen 6 weken na
de openbaarmaking. Voor de lange
termijn is dit echter geen oplossing.
Daarom gaat de Cie ZZZ door met haar
acties. Verderop in dit blad leest U hierover meer.
Gwen Maclaine Pont
COMMISSIE WONEN IN
HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST
ZICHTENBURG
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ZENDMAST ZICHTENBURG DEEL 2 :
GEZAMENLIJK VERZET IS ZEER ZINVOL
KOM OP VOOR UW EIGEN
BELANG!
De COMMISSIE WONEN IN
HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST
ZICHTENBURG ( de Cie ZZZ is in
2007 in het leven geroepen door het
Wijkberaad Houtwijk ) heeft vanaf het
begin van haar - altijd legale - acties
tegen de zendmast de hulp gehad
van juridisch adviseur Baakman van
Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen,
die veel van dit soort zaken tegen zendmasten begeleid en behandeld. Op de
site www.stopumts.nl staan de wapenfeiten. Daar is ook het laatste nieuws
te vinden over de gezondheidsrisico’s
van elektromagnetische straling in het
algemeen. Want ook de straling van
draadloze huistelefoons, draadloze computers en mobieltjes blijkt zeer ongezond te zijn! BAWA zal de Cie ZZZ ter
zijde staan bij de vervolgacties tegen
de zendmast. Het is belangrijk, dat alle
wijkbewoners beseffen, dat het hun
goed recht is voor hun eigen belang , én
dat van hun kinderen, op te komen. Hoe
meer bewoners bereid zijn tot actie over
te gaan, hoe groter de kans dat we ons
gemeenschappelijk doel, een gezonde
woonomgeving zonder zendmast, bereiken.
1. BEZWAAR TEGEN HOOGTE
WOZ-WAARDE EIGEN
WONING, KOOP ZOWEL ALS
HUUR
Iedereen kan zelf bezwaar maken tegen
de door de gemeente ingeschatte hoogte
van de WOZ-waarde (betekent waarde
volgens de Wet Onroerende Zaken) van
de eigen woning. In een gemeentelijke
brief, die eind februari in iedere woning
op de mat is gevallen, is die waarde
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voor 2009 bekend gemaakt. De verhoging van de waarde ten opzichte van het
jaar ervoor is onterecht. De waarde van
onze woningen is eerder gedaald dan
gestegen, sinds de komst van de mast.
Het heeft geen zin de ogen te sluiten
voor dit pijnlijke feit. Elders in het
land blijkt dat woningen minder waard
worden als er een zendmast in de buurt
wordt geplaatst. Het is beter deze realiteit te erkennen en onder ogen te zien.
Dat doen eventuele toekomstige kopers
ook, als ze in de buurt van uw woning
het niet te vermijden obstakel zien
staan. Aan de WOZ-waarde zijn meerdere gemeentelijke belastingen gekoppeld. Een lagere WOZ-waarde betekent
een vermindering van de onroerend
zaakbelasting, de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. (zie
ook www.wozinfopunt.nl). Waarom
zouden we de gemeentekas nog eens
extra spekken, nadat de gemeente ons
heeft opgescheept met een zendmast,
die onze huizen in waarde doet dalen?
Via www.houtwijk.net (doorklikken op
zendmast ZKD) is te lezen hoe U het
bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt
motiveren.
2. HET AANSPRAKELIJK
STELLEN VAN DE GEMEENTE
VOOR EVENTUELE SCHADE
Het is raadzaam om de gemeente aansprakelijk te stellen voor eventuele toekomstige materiële en/of immateriële
schade als gevolg van het zendstation.
Dit kunt u zelf doen als U de juridische
kennis in huis hebt, maar het is eenvoudiger BAWA te machtigen dit voor U
te doen. De kosten kunnen zo per persoon laag gehouden worden; deze zijn
€ 50,00 per machtiging. Op dezelfde
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site van het Wijkberaad Houtwijk is
hiervoor een formulier met nadere
informatie te vinden: www.houtwijk.
net (doorklikken op zendmast ZKD).
Het Wijkberaad is bereid de kosten te
delen met maximaal vijftien huishoudens, liefst met kinderen onder de 9
jaar, van wie de woning het dichtst bij
de mast staat. Aan 15 machtigingen kan
en wil het Wijkberaad meebetalen. Er
is € 25,00 per machtiging beschikbaar.
Zij, die voldoen aan de eerdergenoemde
voorwaarden en kunnen aantonen €
50,00 te hebben overgemaakt naar
BAWA samen met de ondertekende
machtiging tot het aansprakelijk stellen, krijgen van het Wijkberaad €
25,00 op hun rekening gestort. Zo wil
het Wijkberaad de meest kwetsbare
groep een handje helpen voor zichzelf
op te komen en tegelijkertijd duidelijk maken, hoe serieus zij de situatie
opneemt.
3. EUROPESE HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS IN
STRAATSBURG
Het Wijkberaad Houtwijk overweegt
(op advies van de Cie ZZZ) de zaak
tegen de zendmast voor te leggen aan
het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM) in Straatsburg. Op
een uitspraak van de Raad van State is
verder in Nederland geen beroep mogelijk. Onze zaak lijkt aan alle basisvoorwaarden te voldoen om voor te kunnen
leggen aan dit Europese Hof. Alle
consequenties worden nu bestudeerd.
Meer details hierover zullen tijdens de
algemene ledenvergadering op dinsdag
31 maart aanstaande bekend worden
gemaakt.
VERZET IS ZINVOL
Bovengenoemde acties zijn zeer zinvol
om zowel de gemeente als de KPN te
laten weten, dat wij ons blijven verzetten tegen de zendmast. Hoe meer mensen meedoen en het Wijkberaad steunen
bij onze gang naar het Europese Hof,
des te verder zal onze gezamenlijke
stem doorklinken. En dat zou nog wel
eens een veel groter belang kunnen
dienen, dan alleen dat van onze eigen
woonwijk Houtwijk!
Gwen Maclaine Pont
COMMISSIE WONEN IN
HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST
ZICHTENBURG



28e jaargang nummer 1

januari t/m maart 2009

ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor om die te weigeren,
in te korten of tekstueel te wijzigen.



FEESTELIJK (HER)OPENING VAN DE WIJKTUIN HOUTWIJK
De afgelopen maanden hebben leden van de Vereniging Wijktuin Houtwijk,
gelegen aan de Burg. Hovylaan, veel tijd besteed aan de herinrichting van de
wijktuin. Na de aanleg van nieuwe perken (o.a. rozen), een nieuwe plaats voor
de fruitbomen, het poten van bloembollen en planten van gekregen struiken en
plantjes, heeft de tuin een heel ander en veel fraaier aanzien gekregen.
Vooral het beter toegankelijk maken van de tuin voor mensen met een handicap door het aanleggen van een mooi toegangspad - was een van de grootste wensen
van de leden. Aansluitend is een schitterend terras aangelegd waarop bezoekers
de hele tuin kunnen overzien en genieten van alles wat ‘groeit en bloeit’ in deze
mooi aangelegde tuin. Een deel van de kosten van pad en terras konden worden gedekt dankzij de ontvangen prijs ‘een Lammetje’ van het Fonds 1818/AD
Haagsche Courant. Wij waren heel blij verrast dat we voor deze prijs in aanmerking zijn gekomen. Ook is na het ontvangen van een subsidie van het Wijkberaad
een nieuw onderkomen gebouwd. Het oude onderkomen is omgebouwd tot materiaalhok. Het nieuwe gebouwtje biedt de gelegenheid aan leden en bezoekers van
de tuin ook bij slecht weer een goed onderkomen te vinden.
Wij hopen dat de vele werkzaamheden die nu nog moeten worden verricht zullen
resulteren in een tuin waarvan elke bezoeker denkt: dit is een mooie plaats om
een poosje te vertoeven!!
Graag nodigen wij alle buurtbewoners uit voor de officiële opening die zal
plaatsvinden op
woensdag 15 april 2009, aanvang 14.00 uur.
Tijdens dit heuglijke feit zullen diverse activiteiten worden georganiseerd. De
precieze vorm waarin dit zal gebeuren zullen wij tijdig bekend maken via diverse
publicaties.
Onze vereniging kan nog steeds leden en/of vrijwilligers gebruiken om te helpen
met het onderhoud van de wijktuin. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, neem
dan contact op met het secretariaat: mevr. Riet van der Laan, tel. 070 – 3977 482,
email: wijktuinhoutwijk@live.nl.

Hondensport Haaglanden,
maakt van de baas een
trainer van zijn eigen hond.

Op maandagavond wordt er hard
getraind door baas en hond op
het terrein van Stadsboerderij de
Nijkamphoeve, gelegen in het
Florence Nightingale park nabij het
Leyenburg Ziekenhuis. Hondensport
Haaglanden geeft gehoorzaamheidscursussen voor alle leeftijden honden.
Er wordt getraind in kleine groepjes
van maximaal 10 honden, hierdoor
heerst er een ontspannen sfeer en is er
aandacht voor alle cursisten. Door het
belonen van goed gedrag zal de hond
zijn opvoeding als plezierig ervaren
en kunt u jaren plezier beleven aan
een goed en vrolijk opgevoede hond.
Hondenschool Hondensport
Haaglanden start op 20 april en 24
augustus 2009 met verschillende
gehoorzaamheids
cursussen.
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen,
of bel ons 0641-828200
Wekelijks Klaverjassen in “de
Wiekslag”Loosduinen
Wie wil onze klaverjasvereniging
“Houtwijk” versterken.
We zoeken gezellige mensen die ook
willen klaverjassen. Iedere donderdagavond 19.45 uur spelen wij competitieavonden d.m.v. loting met wisselende medespelers. Er wordt gespeeld
volgens het ‘Rotterdamse systeem’, 3
ronden van 16 spellen. De kosten voor
leden bedragen € 7 per maand.
Inschrijving aan de zaal van
‘de Wiekslag’, Molenbrink 58a
(Kraayestein) of bij Phons de Groot,
tel. 06-5027 1500
We hopen u binnenkort te mogen
begroeten.
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Kabelbaan Kleine Hout
De Wethouder (onderwijs, jeugdzaken en sport) Sander Dekker had begin vorig
jaar een prachtige Piratenboot in het stadhuis neer laten zetten met de vraag aan
alle kinderen van Den Haag waar hij deze zou moeten plaatsen.
Na het zien en het uitproberen van de boot heeft Rick Dullaart op 27 april 2008
een brief met daarbij 150 handtekeningen aan Wethouder Sander Dekker gestuurd.
Hij schreef in de brief dat hij wel een geschikte plaats wist voor de piratenboot: op
het grote veld in stadspark “HET KLEINE HOUT”
Helaas kreeg Rick in juni een brief terug met het bericht dat de boot voorgoed in
het Haagsche Hout zal worden afgemeerd.
Maar niet helemaal getreurd want staddeel Loosduinen nam contact op met Rick
om te kijken of er een eventueel ander speeltoestel geplaatst kon worden in
“Het Kleine Hout”. Hij mocht op 7 oktober samen met zijn beste vriend Jonathan
op bezoek komen bij Dhr. Meijer die over de speelvoorzieningen gaat en ze mochten hun wensen laten horen. Rick had voor die tijd een enquête onder zijn klasgenootjes gehouden wat het meest geschikte speeltoestel zou zijn. Op een gedeelde
eerste plaats stonden een kabelbaan en een paar klim Bloqx (dit zijn grote blokken
waar je lekker op kan klimmen). Dhr. Meijer zei dat hij de kabelbaan wel zou kunnen regelen.
In december 2008 was het dan zo ver de kabelbaan werd geplaatst en vanaf dat
moment wordt er elke dag met veel plezier door vele kinderen heel wat heen en
weer gesjeesd.
Patty van der Ende

RAVA IN
HOUTWIJK

RAVA Houtwijk zit in een
turbulente periode.
Het eerste team probeert uit
een diep dal te klauteren. De
eerste zeven wedstrijden
waren puntloos en RAVA
Houtwijk hing troosteloos
onderaan in haar afdeling. Na
een trainerswisseling is er sprake
van een opleving die uiteindelijk
moet leiden tot handhaving in de derde
klasse. Op bestuurlijk niveau werkt men
aan de samenstelling van een nieuw college dat de club verder moet brengen in
de toekomst. Heden ten dage wordt het
steeds moeilijker om een vereniging aan
te passen aan de eisen die daaraan in de
huidige maatschappelijk structuur worden
gesteld. Daarnaast is de bereidheid om
vrijwilligerswerk te verrichten dusdanig
tanende dat cruciale werkzaamheden in
het verenigingsleven blijven liggen en
clubs ontwrichten.
Veel voetbalclubs (en niet alleen voetbalclubs) naderen een kritieke zone waarbij
overleven het enige doel is. Voorspelbaar
is de verdwijning van vele clubs in de
komende jaren. Een andere ontwikkeling
wordt gevormd door de besprekingen die
gaande zijn met een zaterdagvereniging
die op haar huidige complex nog maar
weinig toekomst heeft. Het is het beeld
van de toekomst dat meerdere clubs
ondanks naam of faam samen gedreven
worden om te trachten de voetbalsport in
eigen herkenbare kring overeind te houden.
RAVA Houtwijk zou daar een centrale rol
in kunnen vervullen. Immers, het is een
middelgrote club met 450 leden waarvan
250 jeugdleden (20 teams). Juist door die
jonge achterban wordt de waarde van de
vereniging bepaald. De club heeft een
prominente plaats in de wijk en men mag
verwachten dat vanuit diezelfde wijk ook
een bijdrage wordt geleverd om RAVA
Houtwijk gezond te houden. Daarom wil
ik deze column gebruiken als een oproep
naar de bewoners van Houtwijk.
Wij herhalen het zo graag:
RAVA Houtwijk is de club voor de wijk.
Niet alleen de jeugd vindt een plekje vlak
bij huis maar het is ook voor senioren in
de buurt een ideale mogelijkheid om een
late carrière op- of af te bouwen. RAVA
Houtwijk maakt zich sterk voor de uitbreiding van het aantal seniorenteams. Voor
Houtwijkers moet het gemakkelijk zijn
hun clubgebouw zo dicht in de buurt te
hebben. Auto’s thuislaten en gezellig aan
de derde helft meedoen en daar ook een
stukje sociaal leven opbouwen. Als daar
nog wat vrijwilligerswerk bijkomt, zit je al
gauw in een groep gelijkgestemde geesten
waarbinnen het goed toeven is.
Bezoek onze website www.ravahoutwijk.
nl en blijf op de hoogte van Uw buurtvereniging.
Dries Weber
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HOUTWIJK LEEFT
Hij was er al maar hij is helemaal vervangen. Een steiger vanwaar
ook mindervalide mensen kunnen genieten aan de waterkant van
de natuur. Maar ook natuurlijk om een hengel uit te gooien om een
flinke karper aan de haak te slaan.
Waar is deze steiger te vinden.
Aan het Vinkenlaantje tussen het gemaal en de Burgemeester
Hovylaan.

10
Big Brother is watching you.
Houtwijk is een afspiegeling van de grote stad
Den Haag met alle grote en kleine (on)gemakken.
Hulpmiddelen kunnen een goede aanvulling zijn om de sociale controle te vergroten. Dus ook in Houtwijk camera’s om de omgeving
beter te kunnen observeren.
Kijk maar eens goed om je heen en zwaai naar de camera en zeg
“ik wil graag de groeten dan aan……”

Het wijkgebouw aan de van Gelderlaan in het Bokkefortpark gaat
steeds meer het middelpunt worden van Houtwijk. Steeds meer
activiteiten voor oud en jong.
Nu ook voor de Houtwijkers een i-shop. Voor (bijna) alle vragen
kan men terecht en zal er via o.a. internet naar een antwoord voor
u zoeken. Het is erg laagdrempelig. Je kan zonder afspraak op de
doordeweekse dagen zo naar binnen lopen. Een aanrader, de koffie
staat ook klaar. De medewerkers zullen u graag ontvangen.

Best een goede zaak om te kijken wat er in je eigen omgeving
gebeurd.
WWW.ONZEWIJKVEILIG.NU
Een site verzorgd door de Politie Loosduinen.
Geeft een duidelijk beeld wat er gaande is in het stadsdeel
Loosduinen alsmede Houtwijk. Er wordt aan de burger gevraagd
om aanvullende informatie. Iedereen zou eens een kijkje moeten
nemen op deze site en kan een steentje bijdragen.
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HOUTWIJK LEEFT
Op de scholen in Loosduinen is aandacht gegeven aan de wenswijk.
De wooncorporaties, het stadsdeelkantoor, de politie en natuurlijk de Loosduinse basisscholen hebben hier aan meegewerkt.
Doelstelling was om te inventariseren wat de kinderen van groep 7
en 8 nou onveilig in hun omgeving vonden. Kinderen kijken misschien anders tegen een veilige omgeving aan als volwassenen. In
groepjes van 10 kinderen onder begeleiding is een wijkwandeling
gemaakt. Bekeken wordt welke ideeën waar gemaakt worden.

11
Even terugblikken op de afgelopen feestdagen. Vergeleken met
vorig jaar een stuk fijner verlopen.
Meer feest en minder gesloopt. Door evaluatie van het voorgaande
jaar is er erg goed ingezet door Politie en stadsdeel. Tijdens de
donkere dagen was er steeds meer feestverlichting te zien op straat.
Erg gezellig. Op de foto een kerstboom echt zo groot als een huis.
Misschien moeten we voor komende kerst en Nieuwjaar een prijsvraag uitschrijven wie zijn huis het mooiste verlicht heeft?

Bouwplannen rondom het Haga Ziekenhuis
Normaal gesproken komt de klankbordgroep Haga om de 6 weken bij elkaar.
In het Houtwijkblad en op de website
van het wijkberaad probeer ik u zou
goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de
bouwplannen van het Haga Ziekenhuis.
Sinds november 2008 zijn alle bijeenkomsten van de klankbordgroep komen
te vervallen Op dit moment is er een
time-out ingesteld. De time-out is ingesteld omdat de plannenmakers de plannen en onderhandelingen nog eens goed
naast elkaar willen leggen om deze te
kunnen vergelijken. De onderhandelingen lijken moeilijker en weerbarstiger
dan de plannenmakers verwacht hadden
Er zullen pas weer bijeenkomsten
plaatsvinden als er overeenkomst is
over de plannen en wij als klankbordgroep weer reden hebben om over de
plannen te praten. Ook zullen de informatiekrant en informatieavonden voor
de omwonenden opgeschort worden.
In de klankbordgroep probeer ik telkens

het sluipverkeer in de architectenbuurt
onder de aandacht te brengen.
Met als klein resultaat dat er op11 en
13 juni een verkeerstelling is geweest.
Over de uitkomst hiervan: 10% van
het verkeer tussen 15:00 en 19:00 kan
gezien worden als sluipverkeer (=
omgerekend bijna elke minuut 1 auto
die hier niets te zoeken heeft) In de
klankbordgroep heb ik gevraagd of er
persoonlijk iemand naar de situatie in
Houtwijk Noord kon komen kijken
en of Houtwijk geen 30 km zone kan
worden. Of dat er een andere goede
oplossing is voor het toenemende sluipverkeer.
Op vrijdag 20 februari 2009
zijn Mevrouw van der Poel,
Verkeersplanoloog Escamp en de Heer
van der Bijl, beleidsmedewerker verkeer in Houtwijk Noord persoonlijk
polshoogte komen nemen. Gelukkig
was er die ochtend een verdwaalde
vrachtwagen die moeite had met keren
en zijn draai niet goed kon maken, was
er een auto die hard over het bruggetje
van de Dudoklaan naar de onoverzich-

telijke kruising met de Krophollerstraat
reed. Veel fietsers (scholieren) worden
ondanks dat ze voorrang hebben, bijna
dagelijks van hun sokken gereden.
We zijn samen langs de Dudoklaan en
de Berlagelaan naar de stoplichten van
de Houtwijklaan gelopen. Wat opviel
was, dat er in het beginstuk van de
Berlagelaan geen enkele verkeersdrempel ligt en dat dit zeker uitnodigt om 50
km te rijden.
Ook moet geprobeerd worden om ons
stukje van de wijk uit de TomTom
route te krijgen. Veel vrachtwagens
worden nu naar de Escamplaan geloodst
en kunnen daar vervolgens niet verder
en komen zo in de Architectenbuurt
terecht met alle gevolgen van dien.
De 2 ambtenaren hebben alle onze
klachten meegenomen en hopelijk komt
er een verbetering voor ons stukje van
de wijk uit.
Patty van der Ende
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Ik woon in de Mr. J.Meermanstraat.

12

Wie in de archieven gaat zoeken naar
Mr.J.Meerman, loopt er meerderen
tegen het lijf.
Allemaal notabelen die met het geld en
de last van hun geslacht het Vaderland
op de een of andere wijze gediend
hebben. Het boek met de verklarende
toelichting op de namen van de Haagse
straten, lanen, pleinen enz. geeft uitsluitsel.
Het gaat om Meester Johan Meerman,
geboren op 1 november 1758 in Den
Haag als kind van Gerardus Meerman
en Maria Catherina Buys. De vader
was Rijksbaron en Ridder in de Orde
van Saint Michiel. Johan zelf huwde
op 11 oktober 1785 met Anna Cornelia
Mollerus. Op 13 mei 1774 behaalde hij
de titel van Meester in de Rechten.
Wie de levensgeschiedenis van Johan
bestudeert, raakt onder de indruk van
zijn vele reizen in Europa, ook in een
tijd dat de wereld in de brand stond
door de expansiedrift van Napoleon.
Veel reizen maakte hij met zijn vader
en hij produceerde daarvan verslagen
met prenten en landkaarten. Hij schreef
daarnaast verhandelingen over allerlei

De gemeente heeft sedert enige tijd het
onderhoud van tal van wegapparatuur
uitbesteed aan derden. Hierbij moet u
denken aan verkeerslichteninstallaties,
straatverlichting en bussluizen.
Dat onderhoud blijkt voor de betreffende ondernemer niet altijd eenvoudig
te zijn.
Zo heeft de KPN ( één van de bedrijven
aan wie het onderhoud is uitbesteed)
moeite met het weer in tact brengen van
de bussluis Escamplaan ( inmiddels na
8 maanden eindelijk hersteld)
Ook de verkeerslichten hebben te lijden
onder deze nieuwe “beheerder”. Veel
lichten staan op zwart.
Ook de straatverlichting blijft niet
meer beperkt tot het uitvallen van één
lantaarnpaal.
De verkeersveiligheid is dan wel in
het geding. Personenauto’s razen
met grote snelheid over de bussluis.
Verkeersdeelnemers weten niet meer
of ze moeten stoppen bij een verkeerslicht. Bij het kruispunt BerlagelaanHoutwijklaan waren onlangs meer dan
twee stoplichten “zwart”.
En onlangs was de Escamplaan bij de
Leyweg een aantal avonden behoorlijk
donker.

Hollandse senatoren in het Franse Rijk.
Hij werd door Napoleon benoemd tot
Commandeur der Ridderorde van de
Unie en Officier van het Legioen van
Eer. Hij kreeg tenslotte ook de titel van
Graaf van de Heerlijkheden van Dalem
en Vuren.

historische gebeurtenissen en deed vertalingen in Frans, Latijn en Nederlands.
Over zijn politieke voorkeur liggen nogal wat schaduwen. Nadat hij
aanvankelijk op enige afstand bleef
van de nieuwe Franse overheersers,
accepteerde hij steeds meer posten op
vooraanstaande posities. Uiteindelijk
werd hij benoemd tot een van de zes

Zwarte stoplichten
Naar mijn mening moet de gemeente
meer controle uitoefenen op de bedrijven aan wie het onderhoud is uitbesteed. Als bij de gemeente een klacht
binnenkomt moet zij het betreffende
onderhoudsbedrijf wijzen op de plicht
terstond de gebreken op te lossen.

Johan had dezelfde hobby als zijn vader
en verzamelde honderden boekwerken.
Deze verzameling was van een indrukwekkende kwaliteit en werd na het
overlijden van Johan op 19 juni 1815,
gekocht door zijn achterneef, baron
van Westreenen van Tiellandt. In 1848
legateerde de baron de gehele collectie
aan de Staat der Nederlanden onder de
voorwaarde dat deze onder de naam
Museum Meermanno/Westreeniaum in
zijn woonhuis opgesteld zou worden
voor het publiek.
De Maatschappij der Nederlandse letterkunde had in haar jaarboek van 1816
maar liefst 43 pagina´s nodig om het
leven van Johan zo minutieus mogelijk
te beschrijven.
Dries Weber

laatste Algemene Vergadering van ons
wijkberaad werd meegedeeld.
Met andere woorden: wij kunnen de
gemeente scherp houden en helpen dat
er geen “zwarte stoplichten” meer zijn.

Mocht een verkeerslicht niet direct
gemaakt kunnen
worden, bv bij
een computerfout,
dan dient het licht
buiten werking te
worden gesteld.
Tevens dient dan
een bord te worden
J.Boezerstraat 36
geplaatst met “verkeerslichten buiten
2552 DJ Den Haag
werking”.

Wil Bianchi

HartmanArk
Administratie

Ook kunnen de
verkeersdeelnemers
een klacht bij de
gemeente indienen.
Ook kan men de
wijkagent attenderen op een ontstane
onveilige situatie,
zoals ons op de

Telefoon: 06-22484423
Fax: 08-42287635
Email: yvonne.hartmanark@planet.nl
Voor wat:
boekhouding, salarissen en belastingen
Voor wie:
MKB, starters en particulieren
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OPA, VERTEL EENS VAN
VROEGER.

Toen opa nog jong was zoals jij, was
Den Haag veel kleiner dan nu. Er
woonden ook veel minder mensen.
Achter het Zuiderpark waren geen
huizen en Mariahoeve bestond nog
niet. Loosduinen en Wateringen waren
dorpen op afstand. Er liepen landweggetjes naartoe en soms ging je gewoon
door een weiland. Als je geld had, kon
je vanaf de Lijnbaan met een stoomtram
naar Loosduinen. Maar als jongen had
je toen geen geld voor dergelijke dingen.
Het was altijd lopen, lopen en lopen.
Het hoogste huis in Den Haag had zes
verdiepingen en je ging kijken hoe
zoiets er uit zag.
Waar jouw school staat, liepen koeien
en in de straten stonden bijna geen
auto’s. Daar kon je voetballen of andere
leuke spelletjes doen. Spelletjes die nu
geen enkel kind meer kent. De straat
was van de kinderen. Er liepen paarden
en die trokken karren waarmee bakker,
groenteboer, melkman en vele andere
middenstanders hun spul bij de mensen
brachten.
In de straat waar ik woonde, was een
hoefsmid. Buiten stonden paarden op
hun beurt te wachten totdat de smid
nieuwe ijzers onder hun hoeven sloeg.
Het was een dikke laag eelt en als het
gloeiend hete ijzer op de hoef werd
gelegd, gaf dat een sissend geluid. Het
paard voelde er niets van maar de stank
droeg soms straten ver. Het was een
prachtig gezicht die grote zware knollen en in de schimmige achtergrond het
roodvonkende vuur en de rond vliegen-

de vonken van het aambeeld waarop de
nieuwe hoefijzers werden gesmeed.
In de stad waren er misschien wel
twintig bioscopen, dure voor de rijkere
Hagenaars maar ook volksbioscopen
waar je voor een paar centen je favoriete films kon zien. Soms was het een
vervolgserie waarvoor je elke week
naar dezelfde cinema ging. Voor jonge
jongens was er Roy Rodgers, de stoere
cowboy die op zijn paard Trigger ten
strijde trok tegen het kwaad. Hoe graag
zou je in de schoenen willen staan van
deze “King of Cowboys”.
In de Boekhorststraat waren drie bioscopen en in de Wagenstraat twee. Dat
waren niet de beste. Je moest daar ook
nooit vlak onder het balkon gaan zitten
want er kwam nog wel eens iets naar
beneden. Een kauwgommetje, het laatste restje uit een flesje of het flesje zelf.
Eigenlijk had bijna elke straat in de binnenstad zijn bioscoop of meer dan één.
De winkels waren veel later open dan
nu. Soms tot wel twaalf uur en er waren
altijd mensen die nog iets moesten
hebben. Met café´s, restaurants en biljartpaleizen was er ´s avonds altijd wat
te doen. De trams schommelden door
de meeste straten en je kon gewoon op
de open balkons stappen. Soms deed je
dat stiekem en als de conducteur kwam
waarbij je een kaartje moest kopen,
sprong je er weer gauw af. Maar dat
hoef je nu niet meer te proberen met die
nieuwe blauwe dingen.
Als klein kind was het een feest als je
met je ouders mee de stad in mocht
en het allermooist was als je dan in
een restaurant een glaasje limonade
kreeg. In de winter brandden overal de
lichtjes. Je zou elke avond wel zo in de
binnenstad willen dwalen. Maar ja, je
moest bijtijds naar bed want de andere
dag was er weer school.
Een volgende keer vertel ik je meer, ga
nu maar slapen.
Dries Weber

SPORT 55+ LOOSDUINEN
Zoekt U een gezellige sportvereniging?
In Sporthal Loosduinen aan de Groen van Prinstererlaan is elke donderdag
(uitgezonderd de maanden mei t/m augustus) van 12 u tot 15 u gelegenheid om
deel te nemen aan: badminton, tafeltennis, volksdansen, sjoelen en gymnastiek.
Kosten € 10 per maand (ooievaarspashouders € 5), inclusief koffie of thee.
Kom vrijblijvend een keer meedoen!
Inlichtingen bij de secretaris: tel. 3910745.

Worteltjes met
gehaktbrood
De onderstaande 2
recepten bewijzen
dat je voor lekker
eten niet altijd een
moeilijk recept nodig
hebt. De worteltjes op onderstaande
wijze hebben we voor het eerst gegeten
in 1995 op de camping in Frankrijk
waar Ginette op de laatste avond voor
het vertrek naar Nederland een eenvoudige maar super gezellige maaltijd had
geserveerd. Ik die eigenlijk nooit dol
was op wortels vond deze wel lekker
een zeker de moeite waard om toe te
voegen aan mijn receptenmap.
Het gehaktbrood is bij ons ook een
echte klassieker. Het recept is ooit door
Mars gevonden in een oud kookboek
het is eenvoudig te maken en ziet er
altijd feestelijk uit.
Carotte a la Ginette
Voor 4 personen
1 bos waspeen of wortels, 1 dl bouillon
1 teentje knoflook, 1 bakje champignons, 1 schepje suiker, ½ bosje peterselie, Zout en peper naar smaak, 1 klontje
of scheut boter
Worteltje wassen, champignons en wortels in plakjes snijden. Deze samen met
de knoflook aan fruiten in wat boter. Een
schepje suiker toevoegen. Zout peper
erbij en afblussen met de bouillon. Alles
10 min. laten stoven. In de tussentijd de
peterselie hakken en toevoegen.
Meatloaf
Pikant gehaktbroodje voor 4 personen
1 kg gehakt half om half, 100 gr
Goudse kaas, 2 tl. Zout, 1 tl. Peper,
2 eieren, 1 zakje Silvo Mexicaanse
gehaktkruiden, 1 grote ui, nootmuskaat
½ bosje peterselie, 6 beschuiten of
paneermeel, eventueel theelepel sambal
Verwarm de oven op 200º C. Snipper
de ui, snijd de kaas in dobbelsteentjes
en maal de beschuiten fijn. Doe het
gehakt met de beschuitkruimels, zout,
peper, nootmuskaat, gehakt kruiden,
eieren, ui, kaas en eventueel een tl.
sambal in een kom. Vermeng alles heel
goed en kneed hiervan een stevige bal.
Daarvan maak je een broodje. Beboter
een (cake)bakblik en leg hierin het
broodje. Bak het gaar in 5 kwartier.
Snipper de peterselie en vermeng dit
met evenveel paneermeel. Doe er een
beetje slaolie bij, zodat alles beter bij
elkaar blijft. Bestrijk het gehaktbroodje
met dit mengsel een kwartier voor het
einde van de baktijd.
Eet smakelijk!
Patty van der Ende
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HOUTWEG (L)
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Tot 1923 behoorde Houtwijk tot de zelfstandige gemeente Loosduinen. Het was
een gebied met vooral tuinderijen en
kleine fabriekjes. Na de annexatie door
Den Haag trokken veel van deze ondernemingen weg. Het waren voornamelijk
de tuinderijen die achterbleven.
Als een slagader door de wijk liep
daar de Houtweg. In haar oude vorm
begon ze ter hoogte van de Abdijkerk in
Loosduinen en kronkelde naar een plek
over de Leijweg waar ooit de boerderij
Vredenburch lag. Gedacht moet worden
ter hoogte van het Monnikendomplein.
Een pad met een vaart waar schuiten
door voeren en met water dat werd
gebruikt om de tuinen te begieten. De
Houtweg was niet langer dan een kilometer en heeft een kleurrijke en zeer
gevarieerde historie. Een geboortedatum is niet te achterhalen maar het
pad komt al op eeuwenoude tekeningen
voor.
Aan de Houtweg lagen boerderijen annex uitspanningen zoals
Hooghwerff (bij de Medemblikstraat)
en Westcamp (bij de Laan van der
Kroft en ooit bewoond door Johan van
Oldenbarnevelt).
De meeste grond langs de weg was aan
het begin van de 19e eeuw eigendom
van Mr. Johannes Samuel Cassa die
een paar indrukwekkende functies had
verzameld bij de toenmalige bewindvoerders.
Ongeveer bij de van Drieststraat lag
(en ligt nog) het Vinkenlaantje dat
met een bocht ter hoogte van het hui-

dige Dekkershoekje afboog naar de
Lozerlaan. In die knik lag de boerderij
Zichtenburg (naamgever van het aanpalende industriegebied). Ook die was
eigendom van Mr. Cassa.
In de loop der jaren zijn de gronden
regelmatig van eigenaar veranderd.
Het is moeilijk na te gaan hoe de meer
dan tweehonderd kadastrale kavels in
de loop van de jaren van bezitter zijn
gewisseld. Maar nu is alles volgebouwd
met hier en daar wat groen.
Op oude tekeningen, prenten en foto’s
straalt de Houtweg pure nostalgie uit.
Het is niet zo moeilijk je een verhard
pad voor te stellen dat tussen tuindershuizen, weilanden, kasgebieden en
flankerende bomen als een soort B-weg
functioneerde met soms het zicht op
de parallel lopende Oude Haagweg die
veel belangrijker oogde.
De opstallen van de Rubberfabriek
Vredestein hebben onder andere vanaf
het begin van de twintigste eeuw steeds
meer de Westelijke skyline bepaald.
Rondom 1980 vertrok de fabriek naar
het Oosten van het land en bleef er een
troosteloze vlakte achter die rijp was
voor de geplande nieuwbouw.
Ook de naam van de weg veranderde. De gemeente Den Haag had
na de annexatie in 1923, jarenlang
gedoogd dat er binnen haar grenzen
straten waren met dezelfde naam.
Voor Loosduinen werd er achter de
naam de toevoeging (L) geplaatst. In
1967 kregen de straten in het oude
dorp een andere naam. De Houtweg
werd vernoemd naar kapelaan Cornelis

Petrus Meereboer. Hij was gedurende
de Tweede Wereldoorlog kapelaan in
Loosduinen en de oprichter van het
Noodcomité ten behoeve van de voedselvoorziening in de Hongerwinter van
1944. Later is hij overgeplaatst naar
Rotterdam waar hij pastoor werd van
de H.Willibrord parochie. Hij overleed
in 1962.
Het Kapelaan Meereboerpad is bijna
geheel een fietspad maar heet ter hoogte
van de katholieke begraafplaats Sint
Jozef weer een stukje Burgemeester
Hovylaan. De grond voor de dodenakker werd in 1834 gekocht door pastoor
Everardus van der Haagen voor de
prijs van twaalfhonderd gulden van de
protestantse bouwer Warmenhoven.
De kapel die er nu staat, is gebouwd in
1939.
Zeer aansprekende objecten langs
De Houtweg waren de veilingen. Er
heeft er een gelegen op de hoek van
de Burgemeester Hovylaan en de
Houtweg. De laatste in Loosduinen was
gevestigd ter hoogte van de Margaretha
van Hennebergweg. Ook de veiling die
aan de Oude Haagweg gelegen heeft,
had een achteruitgang naar de Houtweg.
Fascinerend waren de boten die de
groente naar de afslag brachten. Soms
hoog opgeladen met de oogst van vlakglas en kassen en met stoere tuindersknechten die de schuit door de vaarten
boomden.
Tuinders hadden uitgestrekte landerijen.
Bekende namen zijn onder andere die
van Houweling, Klinkenbergh, Koot,
van der Kroft, van Marrewijk, Peters,
van Spronsen, Vletter en Waldeck.
Zij waren verantwoordelijk voor de
brede velden met kassen die samen met
gelijksoortige bouwsels in het Westland
de naam van Glazen Stad verwierven.
Typerend waren ook de vele, lange
schoorsteenpijpen die bij de stookhuisjes hoorden. Dagelijks kronkelden daaruit lichtgrijze wolkjes die verwaaiden
over de naaste omgeving. De kroon op
het werk was natuurlijk het woonhuis
van de tuinder. Zijn status werd daarin
vastgelegd.
Tijdens de eerste dagen van de Tweede
Wereldoorlog lag Loosduinen in de
vuurlinie van de strijd om Ockenburg
en de beoogde doortocht van de Duitse
Legers naar het centrum van Den Haag.
Van de vele Junckers-transportvliegtuigen met Duitse landingstroepen
die omlaag gehaald zijn, kwamen er
ook enkele in de tuincomplexen van
Houtwijk neer. De aanval werd afgeslagen waardoor op 14 mei de Koninklijke
familie over de Haagweg en Monster
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naar Hoek van Holland kon vluchten
om daar in te schepen voor Engeland.
Aan de zijkant van de Houtweg lag een
schamel groepje volkstuintjes met de
weinig goeds belovende naam “Het is
altijd wat”. In 1978 werd het complex
tijdens een storm totaal weggeblazen.
Nu ligt er naast de velden van RAVA
een wijktuin die door vrijwilligers
wordt onderhouden. Het is een gemeenschappelijk project dus geen tuinhuisjes
tussen de bloemen en planten.
Een langdurige bewoner was de voetbalvereniging BTC die vele jaren
een veld ter hoogte van het huidige
Bokkefort had. In 1971 verhuisde de
club naar de IJzerwerf om in 1981 terug
te keren naar Houtwijk maar dan op het
verderop gelegen Rijneveld Sportpark
waar ze twee velden ter beschikking
kreeg. BTC raakte financieel echter
in de problemen en werd in 1996
opgeheven. De gemeente gunde het
complex daarna aan RAVA dat uit het
Zuiderpark verdreven werd na een ingewikkelde manoeuvre om woningbouw
aan de Leijweg te kunnen realiseren.
Inmiddels is zij de buurtclub geworden
en luidt haar naam RAVA-Houtwijk.
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Ook de handbalverenigingen AHC’28
en SOS hebben er ooit gespeeld. De
leden moesten zich omkleden in een
schuur totdat Donar er een stenen clubhuis neerzette en AHC’28 als onderhuurder accepteerde. SOS bestaat nog
en bespeelt als SOS/Kwieksport een
complex aan de Tinaarlostraat.
De wijk heeft ook een schietclub
gehuisvest die de naam droeg van
Loosduinse Burgerwacht. Op de tuin
van Piet Waldeck stond een loods
waarin geoefend werd. Het gebouwtje heeft ook gediend als onderkomen
voor de verkennersgroep “Pater Bleis”,
een onderdeel van de Petrus – en
Paulusgroep die thans onderdak heeft in
de Van der Goeslaan vlakbij de Oude
Haagweg.
De schietloods is uiteindelijk terecht
gekomen naast de Loosduinse Molen
waar ze nog enige tijd gediend heeft als
veiling voor konijnen en andere kleine
dieren. Enige jaren geleden is de loods
afgebrand en daarmee uit de actuele
geschiedenis verdwenen.
Het Leijenburg-ziekenhuis was de
voorpost van een nieuw te ontwikkelen
wijk. In 1973 kwam de gemeente met

een plan voor bebouwing op basis van
een stedenbouwkundig ontwerp van
ir. R.P.Voskuil en ir. K.Y.de Neef. In
het begin van de jaren tachtig begon
Houtwijk te groeien naar haar huidige
vorm.
De Houtweg mocht blijven liggen maar
onderging de metamorfose tot rijwielpad en een naamsverandering. Ze is
historie geworden en leeft alleen nog
voort in de herinneringen van hen die
haar ervaren hebben in de specifieke
functies en romantische vormgeving die
haar uniek hebben gemaakt.
Wie zich een beeld wil vormen van
de oude Haagweg adviseer ik om via
Internet een blik te werpen op de vele
foto’s die in het Gemeentearchief zijn
opgeslagen en op de site eenvoudig
bereikbaar zijn. De foto’s en deze
tekst vertellen iets van de geschiedenis
van een bijzonder deel van Houtwijk.
Uiteraard onvolledig maar daarmee
een uitdaging voor anderen die het met
eigen herinneringen kunnen aanvullen.
Dries Weber

Lief en Leed ( verhaal Kroatië)
Dit jaar waren we in juni op vakantie in Kroatie, in Istrië wel te verstaan. We zaten in een hotel in het plaatsje RABAC. Als
we in het buitenland zijn, probeer ik daar postzegels te kopen van het land waar we verblijven. Ik probeerde eerst het post
kantoor te vinden in RABAC Dat lukte vrij snel tot droefenis van mijn vrouw, begrijpelijk, want postzegels kopen kost veel
tijd. In het buitenland met de gebrekkige kennis van de taal, duurt het lang voordat ik zo’n postkantoor uitkom en moet zij
ook lang wachten. Maar helaas kon ik op dat kantoor alleen maar oude zegels van twee /drie jaar geleden kopen en die had ik
al van een vorige vakantie in Kroatië. Ook bij de verschillende toeristische winkels waar ik ansichtkaarten kon kopen, hadden
ze alleen oudere zegels, die mijn zwager vorig jaar al had gekocht voor mij. Uiteindelijk bij een tentje aan het strand waar ik
een paar kaarten kocht kreeg ik er de voetbalzegel bij. De zegel van het WK in Oostenrijk/Zwitserland. Een leuke zegel die ik
ook aan bevriende verzamelaars stuur.

De EK-zegel
Helaas kon ik niet de Europazegel 2008 bemachtigen. Het lukte ook niet in Pula, een grotere plaats in het zuiden van Istrië,
het postkantoor was al dicht, toen wij er een dagje heen gingen. Daarna op de terugweg probeerde ik in Slovenie ook zegels
te kopen van dat land. Helaas nergens onderweg lukte dat. Zelfs niet bij de meestal rijk gesorteerde benzinestations. Mijn
vrouw kon ik niet bewegen de stad Ljublanja in te gaan om een postkantoor, dan wel een boekenzaak op te zoeken. Het verkeer was daar erg onoverzichtelijk door wegopbrekingen ( leek Den Haag wel). In Nederland terug probeerde ik Europazegels
van Slovenie en Kroatie te kopen. Wat zei de postzegelhandel in de Passage in de binnenstad echter.
“Meneer die nieuwe zegels lukt ons niet meer, dat gaat allemaal via de plaatselijke PTT”. Gelukkig had ik wel een paar
Sloveense Euromunten weten te bemachtigen, had ik toch wel iets van Slovenië, een 2-eurostuk en een 50eurocentstuk.

Wil Bianchi
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ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor om die te weigeren,
in te korten of tekstueel te wijzigen.

Geef u op voor de cursus ‘Topstukken’ en schrijf geschiedenis
samen met het Haags Historisch Museum.
De collectie van het Haags Historisch Museum is het tastbare geheugen van
Den Haag. Aan de hand van diverse voorwerpen legt het museum de stadsgeschiedenis vast. Als Hagenaar bent u onderdeel van de Haagse geschiedenis.
Het Haags Historisch Museum nodigt u uit om deel te nemen aan de cursus
‘Topstukken’. U schrijft samen met het museum geschiedenis aan de hand van
uw persoonlijke herinneringen en voorwerp.
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Met ‘Topstukken’ komt u van alles te weten over de Haagse geschiedenis en de
rol die u en het museum daarin vervullen. U krijgt ook een rondleiding en neemt
een kijkje achter de schermen van het museum.
Aanmelding
De cursus is gratis. U kunt zich aanmelden als individuele bewoner, maar u kunt
ook als groep (maximaal 12 personen) deelnemen aan de cursus.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, die worden gehouden binnen vier achtereenvolgende weken. In overleg met het museum worden de tijden en dagen
van de cursus vastgesteld.
De cursus wordt gehouden in het Haags Historisch Museum aan de Korte
Vijverberg 7 in Den Haag.
U kunt zich opgeven via educatie@haagshistorischmuseum.nl of 070 3123065.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.mijndenhaag.org of contact
opnemen met Josje Adriaansen van Stichting Boog

Uw sportieve activiteit is onze zorg!
HALO JOBBING is u graag van dienst met
sportdagen, sportcursussen en sportbemiddeling.
www.halojobbing.nl
t.070–404 31 62

...Omdat sport belangrijk is!

VOORJAARSKEURING
VOOR DE MOOISTE HAAGSE
VOORTUINEN
De dagen beginnen te lengen en het
nieuwe groen komt weer te voorschijn! Dit is het moment voor De
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde (KMTP) Groei & Bloei
om zich weer vol enthousiasme te
gaan opwarmen voor de voortuinkeuringen in verschillende Haagse
wijken!
Dit jaar zullen in april weer andere
Haagse wijken bekeken en gekeurd
worden dan vorig jaar, zodat bijna
elke Haagse wijk een keer gekeurd
wordt. Wij hebben een strenge vorstperiode gehad deze winter en weinig
zon in februari, maar hopen nu op
zonneschijn met hogere temperaturen!
In de week van 15 t/m 22 april gaan
de Groei & Bloei keurders weer op
pad voor de voorjaarskeuring. Bij
deze keuringen wordt gekeken naar
compositie/originaliteit, onderhoud en
beplanting (past alles bij elkaar). De
keuze en kleuropstelling van bollen in
combinatie met vaste planten spelen
daarbij ook een belangrijke rol.
Als thema dit jaar geldt: “Bomen”.
Hierbij moet u denken aan levert de
boom een meerwaarde voor de tuin op
of staat hij juist in de weg!
De voortuinen worden in twee categorieën gekeurd namelijk:
• kleine voortuin (tot 30 m2)
• grote voortuin (vanaf 30 m2).
Deze criteria gelden eveneens voor de
zomerkeuring die zal plaatsvinden in
de week van 17 t/m 24 juni a.s.
De eigenaren van de meest in het oog
springende tuinen worden in september uitgenodigd voor de prijsuitreiking, tijdens een gezellige “groene
avond” van Groei & Bloei.
Ook dit jaar is er voor elke wijk per
categorie een eerste en tweede prijs
beschikbaar voor zowel het voorjaar
als in de zomer.
Daarnaast wordt de “ereprijs” uitgereikt voor de mooiste voortuin van
heel Den Haag.
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Leven in Balans, genieten in
Balans
Sinds 1 april 2008 is vanuit Houtwijk
te Den Haag de eenmanszaak Manos
Verdes gestart. Manos Verdes biedt
twee verschillende diensten die op het
eerste gezicht uiteenlopend lijken, maar
in werkelijkheid nauw verwant zijn;
tuinontwerpen en magnetiseren.
De bijzondere combinatie van tuinontwerpen en magnetiseren in bedrijf sluit
aan bij de aloude Oosterse filosofieën
van Boeddha en Tao, waarbij men
leeft met eerbied en in harmonie met
de natuur en waar ruimte is voor persoonlijke groei. Vanuit deze filosofieën
zijn in China de eerste tuinen in de
geschiedenis ontworpen en aangelegd.
Men gaat er van uit dat alles één geheel
is, huis en tuin vormen een eenheid,
net als lichaam en geest. Volgens deze
filosofie draagt een tuin ook bij aan de
maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling van de eigenaar.
Genieten in balans
Manos Verdes ontwerpt tuinen, legt
deze aan en onderhoud ze ook. Voorop
staan de wensen van de klanten, die
tijdens een eerste gesprek worden geïnventariseerd. De ontwerpen van Manos
Verdes onderscheiden zich door de rustgevende uitstraling en onderhoudsarme
tuinen.

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd
met respect voor alles wat groeit en
bloeit. Natuurvriendelijk tuinieren staat
dan ook voorop.
Leven in Balans
Het magnetiseren biedt mensen de
mogelijkheid om een behandeling te
krijgen, waarbij het aura gereinigd
wordt en eventuele blokkades opgeheven worden. Ook wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam
geactiveerd. Over het algemeen zijn
er meerdere consulten nodig om dit te
realiseren. Naast het magnetiseren kunnen er door middel van psychometrie
foto’s of voorwerpen gelezen worden.
Hierdoor kunt u antwoord krijgen op
uw persoonlijke vragen. Manos Verdes
ontvangt haar klanten in de praktijkruimte aan de Albert Schweitzerlaan te
Den Haag en vraagt een toegankelijk
tarief per behandeling. Na een behandeling voelen de klanten van Manos
Verdes zich meer in balans.
Joost van der Spek heeft na de
Middelbare Tuinbouwschool in De Lier,
de studie Culture Maatschappelijke
Vorming aan de Haagse Hoge School
gevolgd. Na bijna 20 jaar werkzaam
geweest te zijn in het welzijnswerk, heeft zij in 2007
besloten om Manos Verdes
op te richten. Om dit mogelijk te maken heeft zij de
opleidingen tuinontwerpen
en magnetiseren gevolgd.

MANOS VERDES
Joost van der Spek
Albert Schweitzerlaan 169
2552 PG Den Haag
06 245 90 761
info@manosverdes.nl
www.manosverdes.nl

Voor meer informatie
over Manos Verdes kunt
u de website bezoeken
www.manosverdes.nl. U
kunt contact opnemen
door een email te sturen
naar
info@manosverdes.nl of
telefonisch via
06-245 90 761.

Herinrichting Loosduinse
Hoofdplein

Het is klaar, de herinrichting van het
Loosduinse Hoofdplein. Het heeft
maanden geduurd en wie ooit heeft
gedacht dat het de leefbaarheid en de
uitstraling van het plein in belangrijke mate zou verbeteren, scoort de
zoveelste teleurstelling. De bestrating
die na de aanleg in de zeventiger
jaren nu aan een facelift toe was, is
vervangen door tegels van groter formaat maar van een veel te lichte en
daarom kwetsbare tint. Bovendien is
het sfeerloos en werkt koel vergrotend, waardoor het een grote eentonige
vlakte is geworden. Aan één zijde zijn
alle bomen verwijderd en de banken
werden zo ver als mogelijk naar de
buitenste rand verplaatst. In de omliggende straten is er bij de keuze van de
straatstenen wel aan een ander tintje
gedacht en is de hemelwaterafvoer
in het midden opgewaardeerd. Maar
bij het plein houdt alles op. Daar is
kennelijk een offer gebracht aan de
wekelijkse markt die vrijelijk over
de volledige ruimte kan beschikken.
De andere zes dagen van de week is
het een onaantrekkelijk gebied waar
gelukkig het carillon terugkomt.
Volgens de tekening is het de bedoeling dat er een fonteintje bij wordt
geplaatst. Ervaringen elders in de stad
hebben al lang de wetenschap opgeleverd dat zoiets heden ten dage geen
lang leven beschoren is. Het is een
gretige prooi voor vandalisme waarvan ook Loosduinen regelmatig haar
deel krijgt. Het project is een voorbeeld van gemiste kansen. Een visuele
opdeling van het plein met bomen
zou de eindeloosheid van de vlakte
verholpen hebben. Wat te denken van
een kiosk met horecabestemming op
een centrale plaats met de mogelijk
om daar ook ’s avonds te verblijven.
Het idee om met schijnwerpers vanuit
één punt de verlichting te intensiveren
had uitgebreid kunnen worden naar
een plan om afzonderlijke feeërieke
lantaarns verspreid over het plein te
plaatsen. De opdeling van de marktplaatsen zou daaraan ondergeschikt
moeten zijn en had door een gevarieerdere opstelling een betere uitstraling kunnen hebben. Bovendien is de
bezetting zelden indrukwekkend en
had gemakkelijk een andere opstelling
kunnen passen. Daarnaast was altijd
een uitwijk naar de omringende straten
mogelijk geweest. Kortom, een fantasieloos plan met vele gemiste kansen,
waarbij de verkeerde kolen en geiten
zijn gespaard.
Dries Weber
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13,
E-mail adres: Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: www.houtwijk.net
Bezoek adres: Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
2552 SB Den Haag
Openingstijden kantoor Wijkberaad,
woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dagelijks bestuur:
Pjer Wijsman
voorzitter
Helen Franssen
secretaris
Drs. K.A. Hakemulder penningmeester
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
E-mail:
wijkpreventiehoutwijk@hotmail.com
STADSDEELKANTOOR
Algemeen nummer:
353 79 00
Commissie Loosduinen:
353 79 45
Stadsdeel directeur, H. Bovenlander:
353 79 20

Contactpunt Stadsbeheer en
Handhavingsteam:

14070
Informatie: www.mijnwijkveilig.nu
GEMEENTE
Storingen Openbare Verlichting:
24 uur per dag 14070 alle storingen
Stadhuis Spui:
353 20 00
Gemeentelijk Informatiecentrum:
353 37 77
Gemeentelijke Belastingdienst:
353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:
346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:
366 08 08
POLITIE
Noodnummer 112
Géén spoed, wel politie:
0900 88 44
Jij KENT DE DADER
MAAR DE DADER
KENT JOU OOK?
MELD MISDAAD ANONIEM:
0800 7000

Politie Loosduinen:
Openingstijden bureau
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taal:
0900 88 44
MEDISCHE HULP
Apothekerstelefoon: 345 10 00,
Gezondheid centrum: 397 11 01,
Afspraken maken vóór 10.00 uur
Spoed:
397 16 34,
Receptenlijn:
397 21 62
Dokterstelefoon:
346 96 69
Tandarts (spoed):
311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg:
210 00 00
Apotheek Houtwijk:
397 27 46
Openingstijden van de Apotheken in de
regio Den Haag
De apotheken in de Haagse regio zijn
geopend op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur Voor spoedeisende recepten
buiten de reguliere openingstijden kunt u
terecht bij:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295,
359 85 06
Op werkdagen van 17.30 tot 24.00 uur en
op zaterdag en zondag van 09.00 tot
24.00 uur . Op feestdagen van 09.00 tot
24.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
363 49 44
Geopend. tot 22.00 uur.
OUDERENZORG
.
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en Joannemie van Dijk,
Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
397 60 01
Meldpunt Sociale Veiligheid Ouderen
Loosduinen
397 46 46

De Henneberg, Tramstraat 15

Klussendienst, 397 60 01
Boodschappendienst, 397 60 01
Telefooncirkel, 397 60 01
Oppascentrale mantelzorg, 397 60 01
Huisbezoekdienst, 397 60 01
Tuinklussendienst, 397 60 01
CIPO (informatiepunt):
364 38 18
Burenhulp:
346 70 54

Verpleeghuis Houtwijk:
397 21 21
Verpleeghuis Nieuw Berkendael:
440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe:
070-754 60 00
Zorgknooppunt Loosduinen:
888 18 88
Wijkbus Viool:
397 87 78
STEUNPUNT MANTELZORG
Consulente Linda Edelenbos: 397 60 01
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres op maandag en woensdag:
De Henneberg, Tramstraat 15
MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Sociaal Raadsman:
Buurthuis Tandem:
De Henneberg:
Dienstenwinkel:
Klusjesdienst:
Thuiszorgwinkel:

353 79 00
397 15 86
397 60 01
397 21 14
397 60 01
330 10 10

DIENST STADSBEHEER

Klachten over slecht wegdek, overhangend
groen, los liggende stoeptegels of glas op de
weg ect, etc, meld dit dan op het algemene
nummer van Dienst Stadsbeheer
14070
Mailen kan ook
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
In veel gevallen moet DBS binnen drie
werkdagen actie ondernomen hebben.

DTP-opmaak & vormgeving
S.P.M. (Peter Molenaar)
Tel.:
070 397 37 42
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
spm_molenaar@versatel.nl
spm_molenaar@hotmail.com
Druk
Grafisch Bedrijf
Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33
2544 EX Den haag
Tel.: 070 385 89 03
070 385 94 00
Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Tel.: 0174 - 63 17 48
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