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Beste bewoners,
Een afscheidsbrief
Hoe vaak gebruik je dit als je een
column schrijft en met welke reden.
Volgens mij gebruik je dit maar voor
twee gevalletjes: een is als we afscheid
willen nemen van iemand, die ons aan
het hart gaat of die bepaalde dingen
‘voor de zaak’ heeft gedaan en in het
andere geval gebruik je dit als columnist als je zelf weggaat. Het klinkt een
beetje pathetisch, maar in deze context
dacht ik zo’n aanhef wel te kunnen
gebruiken.
De laatste reden is in mijn geval hetgeen dat speelt. Ik neem afscheid als
voorzitter van het Houtwijkbestuur en
van mijn wijk. Niet dat ik ga verhuizen,
maar ik ga wel ‘verhuizen’ in werkzaamheden. Ik word de nieuwe voorzitter van de Commissie Loosduinen.
2 Voorzitterschappen kunnen we niet
combineren; zeker niet als ze met
elkaar te maken hebben. Uiteindelijk
speelt Houtwijk een rol in het grotere
geheel van de Commissie Loosduinen.
Daarnaast wordt het ook tijd dat er weer
eens iemand anders aan het roer komt te
staan en gelukkig heeft het wijkberaad
iemand kunnen vinden. Natuurlijk moeten er verkiezingen gehouden worden,
maar het is goed te weten, dat er een
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mogelijke kandidaat klaar staat, die
komt vanuit het bestuur zelf.
Afscheid nemen is toch altijd lastiger
dan je denkt, vooral omdat er nog
zoveel te doen is en je ook zaken wilt
afmaken. Natuurlijk gaan zaken binnen
een wijk gewoon verder en kun je als
bestuur wel een bijdrage doen aan het
verbeteren van je wijk, maar je werk
is nooit klaar. Er zal altijd ruimte over
moeten blijven voor verbetering en aanpassing; een stilstaande wijk in vergelijking met stilstaand water..........
Ik ben in ieder geval wel blij dat er een
enthousiast bestuur aanwezig blijft en
dat zij zeker de zaken zal blijven aanpakken.
Zoals eerder aangegeven, is het bijna
onmogelijk om alles binnen een wijk
aan te pakken. Je moet zoveel mogelijk
gebruik maken van de mensen, die erbij
betrokken zijn; de straat, de buurt, de
wijk en soms moet je het zoeken in
een groter verband; wijkoverstijgend
en kunnen we proberen het binnen
Loosduinen op te lossen.
Eigen inbreng, eigen ideeën en verder
deel uitmaken van een projectgroep
om zaken op te lossen, blijkt toch een
goede manier om iets te regelen.
Er is voldoende enthousiasme aanwezig
om iets van je buurtje te willen maken.
Lastig is natuurlijk om te bedenken wie
die kar dan eventueel gaat trekken.
Deze kar hoeft niet altijd een negatief
iets te zijn in de zin, dat bepaalde zaken
niet lopen, onenigheid in de buurt of
overlast van bepaalde groepen. Heel
vaak zijn andere gebeurtenissen aanleiding om iets te willen aanpakken.
Zo hebben we binnen Loosduinen
een projectgroep ingesteld, die zich
in 2 fasen heeft bezig gehouden met
de “Loosduinse vaart”! Niet dat we
de vaart terug wilden hebben, maar
zij heeft gekeken naar de aanpalende
straten (gebiedjes) en wat je daar dan
eventueel in verbetering of vernieuwing

kan aanbrengen. Er zijn schetsontwerpen gemaakt om bepaalde ‘vlekken’ in
te kleuren.
Dit proactieve beleid is een nieuwe aanpak versus afwachten wat de gemeente
elke keer presenteert en dan achteraf
bezwaar maken. Vooraf zelf ergens mee
bezig zijn, is toch leuker.
Als ik terugkijkt op al die jaren, dan
is er toch aardig wat gebeurt binnen
Houtwijk. We hebben ons 25 jarige
bestaan gevierd en bijna alweer 30
jaar. Verdere ontwikkeling en inrichting van Bokkefort; verandering van
het Houtwijk secretariaat, een zeer
enthousiast BIT helpen opzetten, hondenroute begeleiden, ontwikkeling
kamp Escamplaan, contacten met ZKD,
aanpak van ‘ongemakplekken’ in de
wijk, goed contact met de wijkagent
( we krijgen er zelfs een wijkagent
bij! ), participeren in projectgroep
Ruimtelijke Ordening en Vervoer en
de projectgroep Welzijn en Beheer en
Cie Loosduinen en ga zomaar verder.
Afkortingen genoeg en ze staan ook
ergens voor...........
Kleine en grote zaken, opgelost, half
opgelost of nog in beginfase, maar
dit alles was en is niet mogelijk zonder de inzet en het enthousiasme van
(oud)bestuursleden en van U als wijkbewoner.
Ik heb het graag gedaan en je houdt
het ook alleen maar zolang vol, omdat
je merkt dat je werkelijk iets kunt
bereiken; kleine dingetjes in een groot
geheel, maar ze kunnen wel degelijk net
het verschil maken en zorgen voor een
‘leefbaar’ Houtwijk.
Ik dank een ieder, die samen met mij
aan deze wijk heeft willen werken en
ik wens het bestuur veel sterkte in hun
‘komende strijd’.

Geen
HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging
0174-631748

Voor de laatste keer
Uw voorzitter
Pjer Wijsman
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Geachte bewoners van Houtwijk,
Op 15 april 2010 houdt het Wijkberaad Houtwijk zijn jaarvergadering. Zoals altijd worden de leden van het wijkberaad
gekozen of herverkozen.
De functies van voorzitter en penningmeester komen vrij. De heer Wijsman heeft zich aangemeld als voorzitter van de
Cie Loosduinen en de penningmeester wil graag een andere functie binnen het bestuur.
Inmiddels heeft de heer Ramón Meesters zich verkiesbaar gesteld voor de functie van voorzitter. We zitten dus dringend
verlegen om een penningmeester.
Verder treden er meerdere bestuursleden af en ook daarvoor zouden we graag vervanging willen. Het is van het grootste
belang dat ons wijkberaad optimaal bezet blijft, zodat we in staat zijn de belangen van de bewoners in Houtwijk te blijven
vertegenwoordigen. Het wijkberaad Houtwijk roept daarom graag de bewoners van Houtwijk op zich aan te melden voor deze
verkiezingen. Iedereen wordt voor 1 jaar gekozen
Als u zich verkiesbaar wilt stellen moet u dat zo snel mogelijk doen bij het kantoor van het wijkberaad Zorgcentrum
Houthaghe, Toon Dupuisstraat no. 10, kamer 117, 2552 SB Den Haag, Tel. 4400913, Mail adres wijkverhoutwijk@hetnet.nl.
Tevens kunt u het mobiele nummer 06-53333084 bellen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige leden niet. Het DB kiest plaatsvervangers
voor ieder van de 3 bovengenoemde functie.
De kandidaten moeten een schriftelijke bereidverklaring om het eventuele bestuurslidmaatschap te aanvaarden afgeven voor
de vergadering op 15 april 2010.
De agenda voor deze vergadering is als volgt.
UITNODIGING
VOOR DE OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK
Op 15 april 2010 om 20.00 uur
Op DONDERDAG 15 april 2010 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom in
ZORGCENTRUM HOUTHAGHE, TOON DUPUISSTRAAT 10 vanaf 19.30 voor de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Wijkberaad Houtwijk
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van de Voorzitter
3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2009 (te vinden op de website van het wijkberaad)
4. Vaststellen Jaarverslag over 2009
a. Financieel beleid (penningmeester)
b. Kascommissie (Decharge penningmeester)
5. Statutair aftreden bestuur
6. Benoeming voorzitter
7. Herbenoeming secretaris
8. Verkiezing penningmeester
9. Verkiezing Algemeen Bestuur
10. Verkiezing Kascommissie
11. Rondvraag
PAUZE
Na de pauze zijn uitgenodigd de heer Van Beekum om informatie te geven over de omzetting van lijn 2 in randstadrail en de
heer John Meier, Hoofd Groenvoorziening bij het stadsdeelkantoor Loosduinen.
Hem is gevraagd een kort verhaal te houden over het onderhoud en de richtlijnen voor het onderhoud van het groen in
Loosduinen..
Tevens is de I-shop Houtwijk uitgenodigd voor een toelichting op hun werk.
De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
De vergaderstukken zijn verkrijgbaar bij het kantoor van het Wijkberaad Kamer 117 Toon Dupuisstraat 10 zorgcentrum
Houthaghe. Tel. 4400913. Openingstijd: woensdag van 12.00 tot 16.00 uur
Stemrecht wordt verkregen door inschrijving bij het begin van de vergadering
INFO
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Een visie op de ontwikkeling van de (voormalige)
Loosduinse Vaart
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In 2008 en 2009 heeft een groepje
bewoners van de wijken langs de oude
Loosduinse Vaart (de Oude Haagweg)
tussen de Thorbeckelaan en de kern van
Loosduinen een visie op de mogelijkheden van de ontwikkeling van dit gebied
voorbereid. De Commissie Loosduinen
had het idee geopperd te gaan nadenken over de ruimtelijke ontwikkeling
van dit gebied om voorbereid te zijn
op eventuele plannen. Aanleiding was
de ervaring met het Gammaterrein aan
de Oude Haagweg, waarbij men het
gevoel had alleen maar ad hoc te kunnen reageren op ontwikkelingen. Een
visie op het gebied en de mogelijkheden
voor ruimtelijke ontwikkelingen voor de
komende 10 tot 20 jaar is nodig om niet
weer in zo’n situatie te verzeilen.
Daarvoor hebben de wijkorganen van
de omliggende wijken een aantal bewoners bij elkaar gebracht die een dergelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling
moest voorbereiden. Voor Houtwijk
heb ik aan de groep deelgenomen. De
volledige tekst van de visieaanzet van
de werkgroep staat op de website van
het wijkberaad
http://wijkberaadhoutwijk.net.
Begin vorig jaar heeft de Commissie
Loosduinen het voorstel van de werkgroep geaccepteerd en de verdere uitwerking in gang gezet. Eind 2009 heeft
de Commissie Loosduinen het geld
voor de inschakeling van de gemeente
gekregen. Het architectenbureau Galis
uit Delft is inmiddels aan de slag
gegaan met een analyse van de situatie
en de mogelijkheden van het gebied.

Verwacht wordt dat dit voorjaar de
eerste inzichten kunnen worden voorgelegd aan de wijkbewoners om met hen
verder te praten over de visie.
De werkgroep heeft bij het opstellen
van haar visie naar de kenmerken en
de ontwikkelingsmogelijkheden van de
Loosduinse Vaart gekeken. Kenmerk
van het gebied De Loosduinse Vaart is
de toegangsweg tot Loosduinen en in
de andere richting de toegangsweg tot
het centrum van Den Haag. Loosduinen
heeft daarbij in vergelijking met het
stedelijk centrum een meer dorpsachtig
karakter en is van een kleinere schaal.
De huidige bebouwing van het gebied
illustreert heel mooi deze overgang van
een hoogstedelijke naar een kleinschaliger omgeving. De vaart was de oude
vaarverbinding met Den Haag, maar is
nu grotendeels gedempt en vervangen
door de Oude Haagweg en de tramlijn 2.
Het gebied tussen de Thorbeckelaan en
de kern van Loosduinen is interessant
door de diversiteit: in ouderdom van de
bebouwing, in het gebruik voor wonen,
verzorging en bedrijven, in hoogte
van de bebouwing en door afwisseling
van groen, en van open en gesloten
bebouwing. De huidige toestand van
het gebied is qua kwaliteit gevarieerd:
recente nieuwbouw en bouw uit de
70er en 80er jaren worden afgewisseld
met oude panden en enkele historische
objecten. En er zijn stukken met mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.
In de gemeentelijke beleidsstukken
zoals de Structuurvisie staat nauwelijks
concreet beleid voor het gebied van de
Oude Haagweg. Volgens de werkgroep
heeft het gebied van de Loosduinse

Vaart een aantal goede kwaliteiten en
een aantal ontwikkelingsmogelijkheden
die verdere uitwerking verdienen. En
gelukkig is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Visie op de ontwikkeling
Het sterke punt van het gebied van de
Loosduinse Vaart is het contrast met
het meer stedelijke deel van Den Haag.
Ook in de toekomst is dit verschil voor
Den Haag van grote waarde. Een keuze
voor een nieuwbouw in hoge dichtheid
of een verdichting ligt daardoor niet
voor de hand, omdat dit niet meer zou
zijn dan een herhalen van de stedelijkheid elders in Den Haag.
Het dorpsachtige karakter van
Loosduinen is juist een extra waarde
voor Den Haag. De afwisseling is een
goed uitgangspunt voor mogelijke
nieuwbouw en vernieuwing.
Dichtbij de kern van Loosduinen en
bij de Thorbeckelaan kan aan een wat
hogere en dichtere bebouwing gedacht
worden dan de bestaande bebouwing,
waarbij bij Loosduinen het zicht op de
kerk behouden moet blijven. Een uniforme bouwhoogte van 5 of meer lagen,
zoals gedacht in de Structuurvisie voor
doorgaande wegen, past juist niet langs
het doorgaande deel van de Loosduinse
Vaart. Historisch interessante plekken
als het landhuis op het Parnassiaterrein
en de katholieke kerk in Loosduinen
kunnen hun waarde blijven behouden
door bij het ontwikkelen van nieuwbouw rekening te houden met bijvoorbeeld het zicht op deze objecten.
Waar zich mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen voordoen zal een versterking en kwaliteitsverhoging van
het voorzieningenniveau de voorkeur
verdienen.
De verkeersveiligheid van de Oude
Haagweg met de kruisingen met langzaam verkeer blijft aandacht vragen.
Het groen lang de Loosduinse Vaart is
een belangrijk onderdeel van het ervaren van de overgang naar Loosduinen.
De kwaliteit van dat groen kan in visueel opzicht en in gebruikswaarde beter
afgestemd worden op de belangrijke rol
als begeleiding van de weg, de trambaan en de fietspaden. Dat kan ook de
sociale veiligheid vergroten. Voor een
verdichting van de woningbouw nabij
de haltes van het openbaar vervoer zijn
de mogelijkheden in dit gebied beperkt
zonder andere waarden en belangen in
het gebied te kort te doen.
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Nieuws van
stadsboerderij
de Kakelhof
Stadsboerderij de Kakelhof organiseert
de komende tijd weer leuke activiteiten.
De activiteiten zijn gratis en vooraf
inschrijven is niet nodig.
Maandag 5 april (2e Paasdag)
Eind maart verwacht de Kakelhof een
kalfje. De activiteiten op 2e Paasdag
staan dan ook in het teken van koeien.
Woensdag 12 mei
Op deze woensdag worden de schapen
geschoren. De activiteiten die dag hebben als thema wol.

Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
De bestaande bedrijfsbebouwing langs
de Loosduinse Vaart (het Azivokantoor
en het daar achter liggende bedrijfsterrein met de garage van Connexion en
de bedrijven langs de Oude Haagweg
aan de rand van de Burgemeestersbuurt)
zouden wellicht opnieuw ontwikkeld
kunnen worden tot gebieden met nieuwe kwaliteiten met een menging van
wonen, voorzieningen en bedrijvigheid.
Het behouden van mogelijkheden voor
bedrijven is overigens wel belangrijk.
Ook liggen hier mogelijkheden voor de
versterking van sociaal-culturele voorzieningen (horeca of een klein theater).
De kwaliteit van de aanliggende wijken vraagt overigens ook om aandacht.
Hoewel de wijken Nieuw-Waldeck en
Houtwijk nog betrekkelijk jong zijn,
moet geconstateerd worden dat de oorspronkelijke goede kwaliteiten daarvan
sterk onder druk staat, doordat deze niet
aangepast zijn aan nu benodigde kwaliteiten van deze woonwijken. Dat geldt
in de eerste plaats de woonomgeving:
de inrichting van de openbare ruimte,
het verkeer en parkeren en de kwaliteit
van het groen. Er is sprake van een niet
meer passende inrichting van de openbare ruimte die verergerd wordt door
achterstallig onderhoud. Er is daardoor
een onnodige negatieve uitstraling op
de woonomgeving. Ook de kwaliteit
van de woningvoorraad en van de voorzieningen moet up to date gehouden
worden door tijdig nieuwe kwaliteiten
toe te voegen. Er zijn daarom investeringen nodig om Houtwijk in lijn
met de gemeentelijke Woonvisie en de
Structuurvisie, aantrekkelijk te houden.

Hoe verder?
Voor een helder beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de komende
10 tot 20 jaar is een uitgebreidere studie
en analyse nodig dan de werkgroep kon
leveren. De visie van de werkgroep is
dus een aanzet: het is duidelijk dat er
kansen zijn, dat er zaken die aangepakt
moeten worden en dat het mogelijk
is met enige inspanningen en investeringen van de Loosduinse Vaart een
gebied te maken met een extra uitstraling en toekomstbestendig. Er moet dan
wel gehandeld gaan worden.
De werkgroep heeft aanbevolen dat de
Commissie Loosduinen een opdracht
verleent voor een analyse en ontwikkelingsstudie door een stedenbouwkundig
bureau. Dat is nodig om alle mogelijkheden en kansen goed in beeld te
krijgen. En daarbij moeten de bewoners
van Houtwijk en de aanliggende wijken betrokken worden. Daarna kan de
Commissie Loosduinen een meer concrete visie formuleren. Kleinere verbeteringen moeten natuurlijk niet op een
dergelijke studie wachten, maar direct
worden aangepakt.
Dan gaat het vooral om (achterstallig) onderhoud en groenbeheer door
de verantwoordelijke gemeentelijke en
stadsdeeldiensten. Zoals gezegd is het
architectenbureau Galis al enthousiast
aan de slag gegaan en zal die dit voorjaar de eerste resultaten voor discussie
aan de bewoners van Houtwijk en de
andere langs de Loosduinse Vaart gelegen wijken voorleggen.
Jan Jaap de Boer

Woensdag 19 mei
Woensdag 19 mei valt in de week van
het huisdier. Er zijn dan ook veel leuke
activiteiten te doen met als thema huisdier.
Helpen?
Ieder dag kunnen kinderen helpen met
de dieren borstelen, voeren en knuffelen. De dieren worden dagelijks om
16.00 uur gevoerd.
Meer informatie
Meer informatie over deze en andere
stadsboerderijen staat op
www.denhaag.nl/stadsboerderijen.
Iedere stadsboerderij heeft ook ter
plekke een eigen informatiebord.
Stadsboerderij de Kakelhof ligt aan de
Puccinistraat 215 en is open op dinsdag
tot en met zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
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De RAVA-PECCombinatie heeft een roerige
periode achter de rug. Met
ingang van het seizoen
2009-2010 werd een fusie
bevestigd tussen de zondagclub RAVA-Houtwijk en
de zaterdagvereniging PEC Den
Haag.
PEC Den Haag dreigde zonder
accommodatie te geraken en in
Houtwijk was bij RAVA ruimte om
deze vereniging op te vangen. RAVA
had daarbij problemen met het formeren van een nieuw bestuur waarvoor een werkgroep in het leven was
geroepen. Het enthousiasme waarmee
PEC de besprekingen in ging, gaf
voldoende hoop om een nieuwe fusieclub met een hechte basis te kunnen
starten. Het eerste seizoen is in alle
opzichten een pilot. Tot op heden
is het verloop hoopgevend op een
goede voetbalclub met wellicht een
nog betere toekomst. Van belang is
onder andere dat de fusieclub gedragen wordt door drie sponsors die hun
wortels in de wijk hebben t.w., de
bedrijven Frauenfelder, Fröhling en
van Roon.
De nieuwe aanzet was tevens een start
tot een verdere professionalisering. Er
werd gezocht naar een uitbreiding van
ondersteunend kader in de functie van
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een verenigingsmanager en een jeugdcoördinator. Beide posities zijn ingevuld en daarmee is RAVA-PEC een van
de weinige clubs in Den Haag die zover
gaat in de professionele begeleiding.
Uniek is ook het tenue-spaarplan.
Daarbij wordt een deel van de contributie gereserveerd om na drie jaar
omgezet te worden in een nieuw tenue
voor de gehele vereniging. In een
enquête zijn ideeën daarover bij de
leden gevraagd en de reactie was groot.
Uiteindelijk worden er drie modellen gepresenteerd, waarover de leden
beslissen. Met ingang van het seizoen
2010/2011 zal het nieuwe tenue worden
geïntroduceerd.
Hoewel er nog steeds functies zijn
waarvoor vrijwilligers worden gezocht,
mag gezegd worden dat de organisatie
staat.
Sportief zou het beter kunnen. Zowel de
zaterdag- als de zondagselectie hebben
aan het einde van het vorige seizoen
aan kwaliteit ingeboet door het vertrek
van enkele goede en spelbepalende spelers. De resultaten zouden in de rest van
het seizoen behoorlijk moeten verbeteren om het volgende seizoen met beide
standaardteams in de derde klasse uit te
komen. De vereniging heeft de structuur om op hoger niveau te opereren.
De electiebegeleiding voor de toekomst
is daarvoor al op orde.
Een belangrijk pijler is de jeugdafdeling die tot de grootste van Den Haag
behoort. Het is een permanent opgave

DAG DEN HAAG
Geachte wijk- en/of buurtbetrokkene,
Sinds afgelopen december zendt Dag
Den Haag iedere werkdag een 10minuten programma uit op Den Haag
TV. De bedoeling van dit programma
is enerzijds het ‘gewone’ alledaagse
Haagse nieuws te brengen, maar wellicht belangrijker: te laten zien wat er in
de vele wijken van Den Haag onder de
bewoners speelt.
Voor de invulling van ons programma
zijn wij dringend op zoek naar het ‘kleine’ nieuws uit uw buurt of wijk. Dat
kan van alles zijn: van grootschalige
opbrekingen tot een burenruzie, van een
markante wijkbewoner tot een buurtfeest, van plannen tot uitvoeringen, van
kleine spanningen tot grote belevenissen, van openingen tot sluitingen, echt
letterlijk alles dus wat zich in uw wijk

om voor al die teams voldoende leiders en trainers te vinden. En tot nu
toe lukt dat.
RAVA/PEC heeft ambities en probeert
alle ontwikkelingen in de maatschappij te volgen door deel te nemen
aan projecten die een sector van de
jeugdopvang bestrijken. Daarnaast
spant ze zich in voor een samenwerking met de stichting KIKA door middel van financiële acties en
initiatieven om het gebruik van
bepaalde kwetsende woorden en
andere uitingen te bestrijden.
Op 18 april bestaat de kernvereniging RAVA 80 jaar. Er zal niet veel
aandacht aan worden besteed want
de inspanning wordt nu voornamelijk
gericht op de stabilisatie van de fusie.
RAVA-PEC realiseert zich ook dat
zij de club voor Houtwijk moet zijn
met een complex midden in de wijk.
De buurtbewoners zijn dan ook welkom bij onze wedstrijden, trainingen,
voor openbaar bezoek georganiseerde
activiteiten of om zomaar een drankje
te drinken. Het is vlak om de hoek
dus dichtbij. Auto’s thuislaten en
daar gezellig een stukje sociaal leven
opbouwen. Bezoek onze gerenoveerde
website die nog onder de naam
www.ravahoutwijk.nl bereikbaar is
en blijf op de hoogte van Uw buurtvereniging.
Dries Weber

COLLECTE
EPILEPSIEFONDS 2010

of buurt afspeelt en waar de bewoners
bij betrokken zijn. Alles waar een verhaal in of achter zit.
Vanuit uw dagelijkse werk bent u als
geen ander op de hoogte van wat zich
in uw wijk of buurt afspeelt.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk
om ons te tippen over al dit soort zaken,
zodat wij er in ons programma aandacht
aan kunnen besteden.
Help mee uw buurt in beeld te brengen!
Stuur ons svp al uw tips!
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Robert-Jan Rueb
eindredacteur
06 5189 7233
robert-jan@dagdenhaag.tv
www.dagdenhaag.tv

In de week van 23 tot en met 29
mei wordt de collecte voor het
Epilepsiefonds gehouden. In heel
Den Haag organiseren wij de collecte hiervoor en zijn dringend op
zoek naar vrijwilligers die willen
collecteren.
Wilt u in de periode van 23 tot en
met 29 mei collecteren voor het
Epilepsiefonds, geef u dan op aan
Rob de Kok telefoon 363 92 44,
email rdekok@ziggo.nl

29e jaargang nummer 1

januari t/m maart 2010

IK WOON IN DE MAHATMA GANDHISTRAAT

Mahatma Gandhi was een man die in
de wereldgeschiedenis het symbool
werd van geweldloos verzet. Hij wordt
gezien als de geestelijke vader van het
huidige India.
De foto’s die het meest van hem bekend
zijn, tonen hem als een kleine magere
man, getooid in een lange witte doek
die om zijn lichaam gedrapeerd was en
soms niet verder dan zijn middel reikte.
Mohandas Karamchand Gandhi was
geboren op 2 oktober 1869 als zoon
van de diwan (hoofdminister) van de
provincie Porbandar. Zijn moeder was
een vroom aanhanger van het Vaisnavaboedisme. Gandhi groeide op met het
principe ahisma (het niet pijn doen aan
alle wezens). Zijn opvoeding zou bepalend worden voor zijn manier van leven
en optreden in de latere jaren. Zijn
bijnaam werd Mahatma hetgeen “grote
ziel” betekent.
Na de Universiteit van Bombay doorlopen te hebben, ging hij op negentienjarige leeftijd rechten studeren aan
het University College London. Bij
terugkeer in India probeerde hij het met
een baan bij een advocatenkantoor. Hij
was niet echt succesvol en werd overgeplaatst naar een kantoor in Zuid-Afrika.
Daar kwam hij op een harde manier
in aanraking met het racisme van de
Apartheid. In 1894 was hij medeoprichter van de Natal Indian Congress dat de
strijd aanging met de Zuid-Afrikaanse
regering om het stemrecht te behouden. Ghandi riep het volk op om zich
geweldloos te verzetten. Jarenlang
werden duizenden in elkaar geslagen,
gevangen gezet en vernederd. Maar van
de kant van de Indiërs werd geen enkel
geweld gebruikt. Geleidelijk kreeg
hij meer en meer sympathie van de
Zuid-Afrikaanders en was generaal Jan
Christian Smuts gedwongen met hem te
onderhandelen.
In 1914 keerde hij terug naar India waar
hij zich aansloot bij de Congrespartij.
Hij leidde grootschalige burgerlijke
ongehoorzaamheidsbewegingen, organiseerde dorpen en bouwde scholen en
ziekenhuizen.
In 1919 braken er in India grote en
gewelddadige rellen uit bij een protest
tegen een wet waarbij mensen zonder
rechtspraak in de gevangenis konden

worden gezet. In 1921 werd Gandhi
voorzitter van de Congrespartij waarbij het streven naar onafhankelijkheid
één van de doelen was. In februari
1922 brak weer een golf van geweld
uit. Ghandi werd opgepakt en onder
beschuldiging van het opzetten tot een
opstand veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. In 1924 kwam hij vervroegd
vrij maar hield zich op de achtergrond
tot 1930.
In een actie tegen de belasting op
zoutwinning, begon hij een 400 kilometer lange tocht waarbij zich onderweg duizenden aanhangers aansloten.
Uiteindelijk werd er 60.000 man gevangen genomen maar de demonstraties
bleven. Deze en andere, altijd geweldloze acties zorgden voor een permanente
onrust die in 1939 zijn toppunt vond in
de zogenaamde “Quit India”-beweging.
Hierbij werd het vertrek van de Britten
geëist. Deze konden met hun inspanningen voor de Tweede Wereldoorlog
dergelijke ontwikkelingen niet gebruiken en grepen in augustus 1942 hard in.
Alle kopstukken van de Congres Partij,
waaronder Gandhi, werden gearresteerd
en ook honderdduizenden actievoerders
werden opgepakt.

Gedurende de jarenlange strijd groeide
er een tegenstelling tussen de Hindoes
en de Moslims die India moesten
delen. Gandhi wilde dat zij samen één
staat vormden maar bij de afkondiging
van de onafhankelijkheid werd toch
besloten tot een deling waarbij een
nieuw moslimland werd gecreëerd in
het Westen en Oosten van India, t.w.
West- en Oost-Pakistan welke tegenwoordig bekend staan als Pakistan en
Bangladesh. De volksverhuizing die dit
tot gevolg had, heeft zeker een miljoen
mensen het leven gekost in het geweld
dat dit teweeg bracht.
Gandhi heeft het nieuwe India niet lang
meegemaakt. Op 30 januari 1948 werd
hij vermoord. Hij, de geweldloze, werd
met drie pistoolschoten om het leven
gebracht.
Op het Hobbemaplein in Den Haag en
aan de Churchilllaan in Amsterdam
staan standbeelden van hem. Een
kleine, kromme figuur met een scherp
gezicht, het typische brilletje, gehuld in
een katoenen kleed en leunend op een
eenvoudige stok.
Een groot man in een klein lichaam.
Dries Weber
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Het voorjaar komt eraan…..
antwoord te geven. Misschien vindt
u het zelfs leuk om mee te helpen?
Daarbij denken wij er ook aan dat dit
kan gebeuren onder het genot van een
kopje koffie of thee of een frisdrank.
Tot ziens in de Wijktuin!

10

En dat is goed te zien in de Wijktuin
Houtwijk (gelegen aan de Burgemeester
Hovylaan). De vrijwilligers zijn de afgelopen maanden op de dinsdagmiddagen
gewoon doorgegaan met het werken
in de tuin. Nu kunnen zij ook genieten
van de bloeiende sneeuwklokjes en krokussen. Veel struiken en planten staan
op het punt om in bloei te gaan of te
ontknoppen. In de komende weken zal
er hard worden gewerkt om alle dorre
takken en afvalbladeren te verwijderen
die in de wintermaanden zijn gevallen. Nieuwe houtsnippers zullen op de
paden worden aangebracht zodat het
nog beter toegankelijk wordt. De vorig
jaar geplaatste zitbanken kunnen er nu
voor zorgen dat vanuit elke hoek van
de wijktuin er een prachtig uitzicht is
over de tuin. Dit allemaal met de bedoeling om van de tuin een plek te maken
waar omwonenden graag komen om
een praatje te maken en te zien hoeveel
vreugde het werken in zo’n tuin kan

geven. Elke dinsdagmiddag zijn vanaf
13.30 tot 16.00 leden en vrijwilligers
bezig met het onderhoud in de tuin.
Wilt u hiervan meegenieten? Bezoek
dan onze Wijktuin. Het hek staat altijd
voor u open. Het is de bedoeling van
het bestuur dat in het voorjaar op een
middag (via de media zal hiervan melding worden gemaakt) enkele leden in
de tuin aanwezig zullen zijn om op uw
vragen met betrekking tot de beplanting
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Aan de hand van foto’s die de afgelopen 3 jaar zijn gemaakt, is een fotoalbum samengesteld. Jammer genoeg zijn
daar geen ‘oude’ foto’s bij. Het bestuur
vraagt (oud)leden en omwonenden of
zij ‘oude’ foto’s in hun bezit hebben,
zodat kan worden nagegaan hoe de
Wijktuin er eerder heeft uitgezien en
welke activiteiten er in de jaren vanaf
1984 hebben plaatsgevonden. Er zijn
bijvoorbeeld imkers geweest (bijenkasten), er is veel geteeld onder plat glas
(‘ramen’), er is een kleine vijver gegraven. Zijn mensen nog in het bezit van
foto’s hiervan? Alle reacties zijn welkom bij het secretariaat via de email:
wijktuinhoutwijk@live.nl
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OPA VERTEL NOG EENS VAN VROEGER 5
Opa, wat deed jij vroeger als kind de
hele dag?
Ja jongen, jij denkt wat moet jouw opa
gedaan hebben zonder computer en zo.
Nou, om te beginnen moesten we de
hele week naar school. Van ’s morgens
negen uur tot vier uur in de middag. Op
woensdag- en zaterdagmiddag waren we
vrij. Spelen deden we thuis of op straat.
De straat was het mooiste. Er waren bijna
geen auto’s en we hadden alle ruimte.
Een enkele keer kwam er een bakfiets of
een paard-en-wagen door de straat maar
verder konden we ons gang gaan.
We speelden tikkertje waarbij je iemand
moest raken die dan aan de beurt was om
een ander aan te tikken. Putten-naloopje
waarbij iemand je achterna zat en je vrij
was als je op een put stond waarvan
er veel op de trottoirrand lagen. Je kon
de putten ook gebruiken om een soort
honkbal te spelen, ze deden dan dienst als
honk. In plaats van met een knuppel sloeg
je de bal met je hand zo ver mogelijk
weg.
We hadden hoepels die je met een stok
vooruit sloeg. Een grote kunst was het
knikkeren. Tegen de muur was een open
stukje gemaakt dat je “pot” noemde.
Daarin moest je de knikkers mikken. Je
deed het door van je duim en je wijsvinger een kuiltje te maken waarin de knikker lag en die dan weg te schieten. Wie
de laatste erin schoot, was winnaar en
mocht de inhoud van de pot hebben. Je
had ze in verschillende grootten maar ook
van glas of klei. Dit bepaalde allemaal de
waarde van je inzet of bij het ruilen.
Dan waren er de tollen, paddenstoelvormige stukjes hout, ongeveer zo’n decimeter hoog waarvan de onderkant taps
toeliep. Met een bepaalde techniek kon je
ze met een touwtje aan het ronddraaien
zetten om daarna met een zweepje het
ding draaiende te houden.
Een andere vorm was priktollen. Die
hadden de vorm van een taps toelopende
appel en een klein knopje aan de bovenkant. Je wikkelde er een touwtje omheen
waarna je met een ruk de tol op grond
gooide die door het afwikkelen van het
touwtje rond draaide. De bedoeling was
om de tol van een ander te raken. Aan de
onderkant van de tol zat de zogenaamde
taas.
Die kon verschillende vormen hebben
maar omdat je de tol van de ander moest
proberen uit te schakelen waren die
meestal puntiger en scherper.
Een favoriete bezigheid voor de meisjes
was het touwtjespringen. Twee meisjes
hielden elk een einde van een touw vast
en draaide dat in grote bogen rond. De
bedoeling was om in de bocht van het

touw te springen en telkens op te springen
als het onder je voeten door ging.
Meestal werd er een liedje bij gezongen.
Een bekende was: “In spin, de bocht gaat
in”, gevolgd door “Uit spuit, de bocht
gaat uit”. Wie het touw raakte, moest de
plaats van een van de draaiers innemen.
Zingen deden we veel. Bijna elk spelletje
had z’n eigen liedje. Zo kenden we het
“Schipper, mag ik overvaren. Ja of neen.
Moet ik dan een cent betalen. Ja of neen
?”. Op een stoeprand stond een rijtje kinderen en op de straat stond de zogenaamde schipper. Als hij “Ja” zei moest je naar
de overkant rennen en de zogenaamde
schipper moest proberen je aan te raken.
Dan was je “af”. Dit spel ging door tot
alle kinderen aangeraakt waren.
Ook hadden we een soort polonaise door
hand-in-hand over de straat te sleuren
onder het liedje “Zwaan, kleef aan”.
Een goedkoop spelletje was het kaarten
met hulzen van sigarettendoosjes. Ze hadden bijna allemaal hetzelfde formaat en
het spel leek op iets wat nu nog enigszins
bekend is als “zwartepieten”. Roken was
nog geen taboe en er waren voldoende
sigarettendoosjes die net zo populair
waren als tegenwoordig de voetbalplaatjes van Albert Heijn.
De rijkere kinderen hadden een step of
rolschaatsen en als je daarmee bevriend
was, mocht je ze wel eens lenen. In de
buurt was altijd wel een winkel waar je
een fietsje kon huren. Je betaalde per half
uur en soms moest je het gebruik delen
met een broertje of zusje. Dat gaf nog wel
eens problemen als die dan de straat uit
ging en voorlopig weg bleef.
Bij de jongens was natuurlijk het voetballen populair. Met jassen werden doelen
gemaakt.
De partijen werden samengesteld door
het zogenaamde “poten”. De twee meest
dominante jongens werden aanvoerder.
Ze stonden op enige afstand van elkaar
en zetten om en om een voet naar voren.
Wie een laatste volle tussen de twee voeten kon plaatsen was winnaar en mocht
de eerste keus hebben uit de aanwezige
jongens. De andere jongen koos er dan
ook een. Zo werden ze zo eerlijk mogelijk
verdeeld. De knulletjes die het minste verstand hadden van dit serieuze spel waren
veroordeeld om als keeper te fungeren.
Er ging wel eens een ruit aan diggelen
en hard weglopen redde ons niet altijd.
Een boze buurman aan de deur bezorgde
je ook een boze vader. Een ander gevaar
dat dreigde was de wijkagent die op zijn
fiets rondjes door de buurt reed. Als hij je
betrapte, was je je bal kwijt.
Je ziet, zonder Nintendo, Games of

mobieltjes besteedden we onze tijd met
volop beweging.
We haalden ook kattenkwaad uit. Zo
deden we aan ruitje-tikken. We stopten
een speld in de onderste rand van het
raam dat uit stopverf bestond. Er werd
een draad van zwarte garen aan gebonden
en door even aan het draad te trekken,
tikte de speld tegen het raam. Het klonk
best hard en als de mensen dan naar buiten kwamen om te kijken wie er tikte,
zaten we ergens achter een auto. Ook het
portemonneetje-trekken was in zwang. Je
bond een portemonnee aan een touwtje
en legde dat op de stoeprand en ging zelf
achter een auto liggen. Zodra er iemand
bukte om het ding op te rapen, trok je het
snel weg. Verbaasde en boze gezichten
waren het gevolg.
Belletje-trekken was ook zoiets. Je had
toen een bel in de gang hangen die met
een ijzerdraad verbonden was aan een
koperen knop naast de deur buiten. Je
trok dan aan de bel en rende gauw weg
om je te verstoppen. Weer boze gezichten
als men niemand bij de deur zag. Een
andere vorm was om twee knoppen van
naast elkaar gelegen deuren aan elkaar te
binden en aan de bel te trekken. De deur
ging dan niet open en iemand die passeerde, moest het touw los maken anders
kwam de bewoner er niet meer uit. Bij
huizen op de benedenverdieping klom je
weleens uit het raam als je naar buiten
wilde maar dat kon je op portieken niet
doen.
Deze spelletjes werden door de buren niet
gewaardeerd en als ze bij je ouders kwamen klagen, kon je behoorlijk op je donder krijgen. Het pedagogische tikje was
toen nog volop in gebruik, daar hoefde je
geen dominee voor te zijn.
Wij waren af en toe ook wel eens
gemeen. Het pesten is niet van deze tijd,
wij konden er toen ook wat van. Je had
maar weinig nodig om uitgescholden of
belaagd te worden. Ik was in mijn jonge
jaren heel lang de kleinste en de jongste
van de klas. Bovendien was ik gezegend
met een bos prachtig rood haar en als het
even spannend was, begon ik ook nog te
stotteren. Ik heb menigmaal moeten vechten als ze me weer uitgekozen hadden
voor hun pesterijen. Mijn ouders vonden
dat helemaal niet leuk want het kostte
soms ook kleren.
Ik ben er zelf wel harder door geworden
en kon later goed van me afbijten.
Dat is wat we buiten deden, misschien dat
ik een volgende keer iets vertel over wat
we deden als we binnen bleven.
Dries Weber
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GEZOCHT:
GEZOCHT: nog meer Houtwijkers die
zich inzetten voor hun buurt.

Beste Houtwijkers,

12

In het wijkblad nr.4 van 2009 heb ik
mezelf voorgesteld als projectcoördinator binnen het Wijkberaad. De inhoud
van de functie komt er kortweg op neer
dat ik bewoners help met het opzetten
van projectteams en met het aanreiken
van nuttige contacten om initiatieven
om te kunnen zetten in positieve resultaten. Tevens volg ik de voortgang en
onderhoud ik de informatiestroom op
gang tussen Wijkberaad en projectteams, zodat het Wijkberaad kan bijspringen wanneer dat wenselijk is voor
de voortgang van het project.
In de afgelopen 3 maanden heb ik kennis mogen maken met een aantal zeer

gemotiveerde wijkbewoners met goede
initiatieven om de kwaliteit van de wijk
en gemeenschapszin te bevorderen.
Vooral de deelnemers binnen het project “Hou(d)twijk Schoon” verdienen
een pluim voor hun inzet. Op 20 maart
(voor het verschijnen van dit blad) worden er rond het winkelcentrum allerlei
activiteiten ontplooid omtrent het verminderen van zwerfvuil. In de aanloop
naar deze datum worden medebewoners
uitgenodigd, zich op die datum aan te
sluiten voor het opruimen van eventuele
rommel. Het bijkomende voordeel is
dat wijkbewoners al doende er samen
een gezellige dag van maken!
In de praktijk is onze wijk erg groot
en wordt deze opgesplitst door de
Houtwijklaan. Daarbij zijn wijkbewoners van nature het meest geïnteresseerd

in hun eigen buurt met een eigen voor
hen belangrijke uitdaging. Ik wil als
projectcoördinator me graag inzetten
zodat iedere buurt op voor haar relevante aspecten een verbeterslag maakt.
Daarvoor heb ik de hulp nodig van
buurtbewoners die a.) een voorstel doen
voor een verbetering en b.) zich inzetten om dit te realiseren, uiteraard met
de steun van het wijkberaad.
Ik hoop dat er wijkbewoners zijn die zich
door deze oproep aangesproken voelen en
de daad bij het woord willen voeren.
Zend uw voorstel naar
wijkverhoutwijk@hetnet.nl en dan zullen wij contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters

Van de wijkagent:
Een nieuwe wijkagent!
Jawel. En, hoor ik u denken,
Martin Taal dan?
Ik kan u vertellen dat Martin Taal wijkagent Houtwijk blijft en dat ik, Ruben
van den Driest, inmiddels als tweede
wijkagent in deze wijk werkzaam ben.
Wie ik ben?
Met velen van u heb ik medio december 2009 al kennis gemaakt. Mijn
naam weet u. Ik ben afkomstig van

Politiebureau Beresteinlaan alwaar
ik een aantal jaren wijkagent ben
geweest. In 1988 begonnen bij de
Gemeentepolitie ’s-Gravenhage en via
allerlei omzwervingen binnen het korps
uiteindelijk wijkagent. Een functie mij
op “het hart geschreven”! Naast deze
functie heb ik mij de afgelopen jaren
met vele neventaken bezig gehouden,
waaronder scholen, jeugd en Multi
etnisch politiewerk.
Zag u Martin al veel op de fiets, dan
heeft u nu Ruben erbij. Ik heb inmid-

IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,
HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,
SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,
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dels al vele kilometers gemaakt in
Houtwijk. In weer en wind zal ik buiten
te vinden zijn, bewegen is mij niet
vreemd. Sporten is mijn passie.
Zeker weten dat ik u een keer zal ontmoeten. Mocht dat niet zo zijn, benader
mij gerust.
Met vriendelijke groeten,
Wijkagent Houtwijk
Ruben van den Driest.
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MIJN VRIEND, DE MAILER
Ik heb een nieuwe vriend, zo’n figuur
die volgens onze vorstin nooit tot iets
intiem waardevols kan komen. Het is
een mailer. Hij heeft toegang tot het
grote circuit van allerlei leuke en minder leuke presentaties. Telkens weer
is het een verrassing wat er achter dat
paperclipje bij zijn mailberichtje zit.
Prachtige plaatjes met prachtige spreuken, boeiende technische informatie en
beelden uit ons leven van het verleden

en het heden. Ook juffrouwen en meneren (maar toch vooral juffrouwen) die
geheel of grotendeels ontkleed prikkelend over het onschuldige scherm
zweven en de noodzaak van hun verschijnen erotisch toelichten.
Ken ik die vriend? Oh neen, hij heeft
een pseudoniem en noemt zich W.A.
Ik mag niet aannemen dat Willem
Alexander daarachter schuil gaat.
Het zou kunnen zijn dat hij daarmee
het gelijk van zijn moeder probeert
te bewijzen maar of Maxima dan die
pikante plaatjes goed zou keuren,
betwijfel ik.
Neen, het moet een ander zijn. Het zou
Wolfgang Amadeus kunnen zijn maar
die Mozart is al een poosje niet meer
onder ons. Bovendien was pen, inkt,
papier en de postkoets in zijn tijd het
enige communicatiemiddel. De grote
meester valt dus ook af.

de werkgroep Hondenbeleid
Beste mensen!
Onlang is de hondenwerkgroep
Bokkefort van start gegaan.
De werkgroep bestaat vooralsnog uit
vijf enthousiaste mensen, waarvan er
vier hondenbezitter zijn.
Ons werkgebied beslaat in eerste instantie het wijkpark de Bokkefort, de aanhangende hondenroute en de Hovybuurt
tot en met de van der Goeslaan. In de
toekomst, wanneer we goed op gang
zijn en wat ervaring hebben opgedaan,
hopen we ons werkgebied uit te breiden.
Onze doelstelling omvat de volgende
punten:
• Onderhoud & verbetering van voorzieningen voor honden in de wijk en
langs de hondenroute
• Voorlichting geven over verantwoord
hondenbezit
• Opruimbereidheid van hondenbezitters stimuleren
• Wijkschouwen en opruimacties houden c.q stimuleren

Onze website is nog in aanbouw, maar
al wel te bezoeken. De website zal
gaandeweg met steeds meer interessante
pagina’s worden uitgebreid.
Daarnaast hopen we door spontane en
soms ludieke acties de hondenbezitter te
kunnen aansporen tot het (beter) opruimen van de uitwerpselen van zijn hond.
We zijn doende contacten te leggen met
een dierenarts en enige hondensportscholen om de website bezoekers van
goede informatie te voorzien.
Vooralsnog bezien we de mogelijkheden om een stichting op te richten en
als zelfstandige werkgroep (uiteraard
in samenwerking met het wijkberaad)
onze doelen te verwezenlijken.
Daarnaast streven wij naar een prettige
samenwerking en met andere groepen
en personen die de wijk een warm hart
toedragen.
Wij zijn voor iedereen direct bereikbaar
via de site of per mail via
hondenwerkgroep@bokkefort.nl.
U gaat van ons horen!

We proberen onze doelstellingen o.a.
waar te maken middels onze website
www.bokkefort.nl.

Namens de werkgroep:
Ellen de Graaf

Maar waarom zou het een man moeten
zijn. Kan het geen vrouw zijn, bijvoorbeeld Willeke van Ammelrooij die als
internet-informante anoniem wil blijven. Edoch, ik behoor niet tot haar intimi en de erotische prenten met Willeke
als onderwerp, heb ik van anderen al
ontvangen.
Mijn vrouw zegt dat ik me daar niet
zo druk over moet maken. Er zit toch
een “delete”-knop op mijn computer.
Evenwel, zo’n relatie – hoe vaag ook
– mag je niet verbreken alleen omdat
de afzender redenen heeft, zich te verholen. Wie weet hoe intiem waardevol
deze elektronische verbintenis ooit kan
worden.
Daarom Majesteit, deze medaille heeft
twee kanten, net als Euro. Op de ene staat
Uw beeltenis en op de andere de waarde.
Zoiets heb ik nu ook met W.A.
Dries Weber

Voor alle moeders
Moederdag
Nog één keer een
knuffel geven met
een zoen
Dat had ik nog graag
willen beleven
Helaas kan ik dat
niet meer doen
Ze is niet in leven
Mijn moeder, die ik
nooit vergeet
Die altijd klaar stond
voor mij
Nooit mij iets verweet
Die gedachten maken
me verdrietig en blij
Zelf in de herfst van
mijn leven
Denk ik nog steeds
aan haar
Zij die mij het leven
heeft gegeven
Die herinnering die ik
zuinig bewaar.
Jo Spaargaren
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DE OV-CHIPKAART
Verwacht van mij geen uitleg over het
nieuwe fenomeen, de OV-chipkaart. Het
is een product van de doordenderende
digitalisering van onze maatschappij
met het zaligmakende plastic als drager
van ons sociaal bewegen.
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Ik begrijp er net zo veel van als U en
waarschijnlijk nog wel minder. Ik ben
nog uit de tijd dat het recht om vervoerd te worden, bezegeld werd door
papier. Je kocht in de tram een kaartje
bij de conducteur die spiedend door zijn
wagen liep op jacht naar degenen die
deze duidelijke verbintenis trachtte te
ontduiken. Hij was tevens vraagbaak en
ordebewaarder.
Hij had status, gebaseerd op respect
voor het onzichtbare gezag dat hij vertegenwoordigde.
Tegenwoordig is een tram steeds
meer de cocon waarin reizigers aan
zichzelf en anderen zijn overgeleverd.
Dienstverlening strekt niet verder dan
de wielen die draaien. Als ze om de een
of andere redenen weigeren te draaien,
heb je pech. Lange neus.
Nu die OV-chipkaart maar weer.
In trams en bussen staan tegenwoordig
aliënsogen die het stuk plastic beloeren

welke je geacht wordt te tonen. In een
moeder-UFO ligt nu je hele mobiliteitsgedrag verankerd.
Wellicht werpt U mij tegen dat we
heden ten dage in tientallen systemen
terug te vinden zijn. Ik ben het helemaal met U eens, privacy is een spelletje voor juridische fijnslijpers.
Een verdwaasd schemergebied tussen
schijnzekerheid en werkelijkheid.
In deze onmacht zou je kunnen berusten
als je de consequentie van je gedrag
kon overzien.
De chipkaart vertelt je evenwel niet
welke machinaties de moeder-UFO met
de waarde van het plastic uithaalt. Je
weet niet wat je voor de rit betaald heb,

of het apparaat goed gefunctioneerd
heeft, welk bedrag nog beschikbaar is
en een heleboel andere vragen.
Bij controle door de mannen met de
speciale computertjes, ben je machteloos door een volkomen gebrek aan
bewijsmacht. De chipkaart is ondoorgrondelijk.
Het gaat een onpersoonlijk en oncontroleerbaar onderdeel van ons dagelijks
leven vormen welk aspect van de zijde
van de “doordrukkers” wordt gebagatelliseerd .
Een aspect dat stelselmatig onder het
vloerkleed wordt geschoven, is het
probleem dat ouderen en mindervalide
met de systematiek hebben. Ik bestrijd
de aanvechting om op beeldende wijze
een aantal schrijnende gevallen te illustreren. Ik daag daartoe Uw fantasie uit.
Het verhoogt in elk geval hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid.
Mogen we zeggen dat ook hier weer
een grote bevolkingsgroep als onbelangrijk maar vooral monddood, terzijde wordt gezet.
De OV-chipkaart kan Ontzettend
Vervelend worden.
Dries Weber
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Enige nieuwtjes voor de ouderen in Houtwijk
Computer hulp aan huis

Op zoek naar nieuwe vrienden?

Voor aan huis gebonden ouderen
biedt VÓÓR Welzijn computerhulp aan huis. Loosduinse ouderen
die tegen computerproblemen aanlopen kunnen een beroep doen op
de computerklussendienst van het
Ouderenwerk. Hulpvragen kan men
aanmelden bij wijk- en dienstencentrum de Henneberg, Tramstraat 15, tel.
397.60.01. De vrijwilliger neemt daarna
FRQWDFWRS'HNRVWHQEHGUDJHQ½
SHUXXU RIGHHOHUYDQ GDDUQD½SHU
half uur (of deel daarvan).

Gaat u graag naar een concert, maar
vindt u het niet leuk om alleen te gaan?
Of houdt u van fietsen, maar fietst u
liever samen? Wordt dan lid van de
Seniorencontactbank! De seniorencontactbank (onderdeel van VOOR
Welzijn) biedt 55-plussers de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te breiden. Via de seniorencontactkrant kunt u
contact leggen met leeftijdsgenoten om
samen activiteiten te ondernemen. Voor
meer informatie kunt u bellen tijdens
het spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 12.00 uur in wijkcentrum de
Lijsterbes, tel. 360.02.37. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Vrijwilligers tuinklussendienst
Heeft u groene vingers en plezier in
het werken in de tuin? De tuinklussendienst van het Ouderenwerk van
VÓÓR Welzijn Loosduinen is hard op
zoek naar vrijwilligers! Als u wat voor
ouderen in Loosduinen wilt betekenen
door tuinwerkzaamheden uit te voeren
voor hen die zelf niet meer in staat zijn
om de tuin bij te houden, dan horen we
het heel graag. U kunt contact opnemen
met Ouderenwerk in de Henneberg,
tel. 397.60.01.

Hoe werkt mijn mobiele
telefoon?
VÓÓR Ouderen Loosduinen organiseert regelmatig een spreekuur voor
55-plussers over het omgaan met de
mobiele telefoon. Men krijgt individuele hulp van een deskundige vrijwilliger
over vragen rond de mobiele telefoon.
Het spreekuur vindt plaats in wdc de
Henneberg, Tramstraat 15. De kos-

KNAAGDIERENOPVANG
HET KNAGERTJE
Op tweede paasdag geeft de Haagse
knaagdierenopvang Het Knagertje een
benefietfeest. Dit feest wordt georganiseerd door drie leerlingen van het
Gymnasium Novum die hier hun maatschappelijke stage lopen. Het Knagertje
is een stichting die zich inzet voor
knaagdieren en konijnen die op straat
gezet zijn of door omstandigheden weg
moeten bij hun huidige eigenaar. Zij
proberen een nieuw tehuis te vinden
voor deze knaagdieren en konijnen.

Op deze dag kunnen kinderen paaseitjes
zoeken in het park en er zullen een
heleboel leuke activiteiten zijn, zoals
schminken, trampoline springen, een
workshop eierdoppen beschilderen en
nog veel meer. En natuurlijk kun je ook
alle lieve knaagdieren en konijnen in de
opvang komen bekijken.
Het feest is op 5 april van 12 tot 16 uur
bij Het Knagertje.

WHQEHGUDJHQ½SHUXXU*UDDJGH
mobiele telefoon en gebruiksaanwijzing
meenemen. Als u hiervan gebruik wil
maken, kunt u contact opnemen met
i-Shop de Henneberg, tel. 397.60.01.

Koffie-inloop Bokkefort
Het Ouderenwerk van VÓÓR Welzijn
Loosduinen organiseert iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur een
koffie-inloop in wijkcentrum Bokkefort
(H.E. van Gelderlaan 260). Naast een
kopje koffie drinken kunt u er sjoelen
en een spelletje spelen. De vrijwilligers die de gezellige ochtend mogelijk
maken heten u van harte welkom, loop
eens binnen. Voor meer informatie:
Ouderenwerk in de Henneberg,
tel. 397.60.01.
Joannemie van Dijk
Ouderenconsulent VÓÓR Loosduinen
De Henneberg
Tramstraat 15
2551 TT Den Haag
+31 (0)70 397 60 01
www.voorwelzijn.nl

Verloedering
Een naoorlogs woord
Vroeger nooit van
gehoord
Wat de betekenis
was
Merkte we veel later
pas
Als je om je heen
kijkt
Zie je dat de verloedering niet verrijkt
Respecteer, wees
eens aardig en lief
voor elkaar
Laten wij tesamen
proberen positief
door het leven te
gaan
En heel goed nadenken over de zin van
ons bestaan
Jo. Spaargaren
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Straling in uw directe omgeving
U heeft ongetwijfeld wel eens gelezen
of gehoord over straling van zendmasten en hun mogelijke gevaren
voor onze gezondheid. Zo ook over de
nieuwe zendmast op het industrieterrein
Zichtenburg.
Maar ook uw Dect telefoon, Wifi-router
of modem, mobiele telefoon, bluetooth
toepassing, magnetron etc. dragen bij
aan de straling in uw eigen omgeving.
Een gewone Dect telefoon is mogelijk
de grootste bron van straling in uw
eigen huis.
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Ook als u zelf geen Wifi-router of
modem heeft, dan zorgen routers/
modems van uw buren mogelijk voor
straling in uw huis, dit al naar gelang
plaatsing en kracht van de router. Bij
veel mensen staat de Wifi-router 24 uur
/7 dagen per week aan. Zoek met uw

PC of laptop maar eens naar Wifi verbindingen, dan ziet u meteen hoeveel
er in uw omgeving aanstaan. Ook Dect
telefoons stralen verder dan uw eigen
huis.
Eigenlijk wist ik dit alles wel, maar
toch ben ik na het lezen van wat artikelen op Internet geschrokken vanwege
de mogelijke bijwerkingen van al die
straling. De één zegt straling is niet
gevaarlijk, de ander beweert van wel.
Zelf heb ik maar besloten om maar wat
minder risico te nemen. Je weet maar
nooit.
Dit zijn mijn maatregelen, wellicht ook
een idee voor u:
1. Mijn oude Dect telefoon is per direct
vervangen door een stralingsarm
exemplaar, die trouwens alleen maar
straalt als hij gebruik wordt.

2. Ik gebruik voornamelijk mijn draadgebonden telefoon. Gek eigenlijk dat
deze steeds minder verkocht worden.
3. Mijn Wifi op de router staat uit en zet ik
alleen nog maar aan indien nodig, liever
maar internetten via een kabeltje.
4. Bluetooth op mijn mobiele staat
alleen maar aan als ik in de auto
bereikbaar wil zijn.
5. Mijn mobieltje van de zaak schakel
ik thuis en op kantoor naar een vaste
telefoon en staat zelf uit. Onderweg
staat hij alleen aan indien nodig.
6. Ik bel zo kort mogelijk met mijn
mobiele telefoon.
Ik ben geen deskundige op dit gebied
en als u zelf meer wilt weten over straling, zou u eens artikelen hierover op
Internet kunnen zoeken. Zo kunt u zelf
uw mening vormen en uw plan trekken.
Hans Keetlaer

Houtwijk, de winter voorbij
Wanneer deze editie van het
Houtwijkblad uitkomt, is de winter
alweer geschiedenis. De echte sneeuwpret was weliswaar hevig, maar van
korte duur. Maar net lang genoeg om je
te realiseren dat onze wijk, alsmede de
parkjes als Bokkefort en ’t Kleine Hout
toch wel heel mooi zijn onder een witte
deken. Behalve dan wanneer je je auto
niet van zijn plek kan krijgen vanwege
de rondtollende wielen op de gladde ijsvloer. Maar dan merk je ook weer vaak
de saamhorigheid onder de wijkbewoners die elkaar niet in de steek laten
even helpen duwen. Er zijn natuurlijk
ook minpunten. Het hoeft maar even
te sneeuwen of het Openbaar Vervoer
en dan vooral de trams blijven in de
remise. Houtwijk is afgesloten van de
buitenwereld alsof het één of ander
gehucht in Oost-Groningen is. In wat
voor een (toe)sta(n)d zijn wij beland?
Ook hier eist naar mijn mening de privatisering weer eens zijn tol.
Wat mij ook heeft verbaasd is dat
de Gemeente in de wijk bomen aan
het planten is op parkeerplaatsen.

Parkeerplaatsen die hard nodig zijn. Er
worden al genoeg auto’s geplaatst op
plekken die daar niet voor bestemd zijn,
zoals trottoirs en hoeken van straten. En
waarom die bomen? We zijn gelukkig
al bevoorrecht met heel veel groen in
onze wijk, dus die paar bomen voegen
daar niet veel aan toe.
Is dit een eerste aanzet om ook in onze
wijk betaald parkeren te gaan invoeren? In andere wijken als Rustenburg
en Heesterbuurt is dat ook op die
manier gegaan. Er zijn te veel auto’s
en te weinig parkeerplaatsen (door de
gemeente Den Haag zelf gecreëerd)
dus ’ís het voor de wijkbewoners (ook
al willen die het zelf niet) beter dat er
betaald parkeren wordt ingevoerd’, is
het argument van de ambtenaren van
het Stadhuis. En dit lijkt zich als een
olievlek steeds verder over de stad uit
te breiden en zal dus ook Houtwijk er
niet aan ontkomen. ‘In het belang van
de bewoners’, was het verhaal van de
Gemeente. Maar is het niet ‘kassa’ in
het belang van de Gemeente?

Geen
HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging 0174-631748

Wij, als wijkbewoners van HoutwijkZuid, zijn bevoorrecht met ons wijkpark
Bokkefort.
Ware het niet, dat het park wordt ontsierd door bepaalde hangplekjongeren
die het met name in de avonduren
onprettig maken om van de paden die
aan de straten aan de overkant van het
park liggen, gebruik te maken. Daar
komt nog bij dat regelmatig diverse lantaarnpalen langs de paden het niet doen,
waardoor het nog eens extra onaantrekkelijk wordt, om het maar eens voorzichtig te omschrijven. En dan heb ik
het nog niet gehad over de vervuiling.
Hele plasticzakken worden er gedumpt.
Verloedering van het winkelcentrum.
Wordt het ooit nog wat? Of zijn we
straks alleen nog maar aangewezen
op Albert Hein of Lidl? Al vele kleine
ondernemers hebben reeds het loodje
gelegd. Al die lege panden zien er niet
uit en zijn ook niet aantrekkelijk om
nieuwe gegadigden over de streep te
trekken.
Het lijkt wel of er alleen maar negatieve
zaken te melden zijn. Is het alleen maar
kommer en kwel? Nee, natuurlijk niet.
Ik woon al 28 jaar in Houtwijk en nog
steeds met veel plezier.
Uithof, Madestein, Ockenburg,
Kijkduin allemaal in de buurt. Wat wil
je nog meer?
Ik bin ein Houtwijker.
Joop Weber (geen familie van)
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Lente op stadsboerderij Nijkamphoeve
Na een koude winter is het nu toch echt
lente. De dagen worden langer, voor
onze kippen hét teken om eieren te gaan
leggen.

Lammeren
De eerste lammeren zijn al weer
geboren. Iedereen is welkom om ze te
komen bewonderen. Het is mooi om
te zien hoe schapenlammeren geen
moment van moeders zijde wijken.
Geitenlammeren zijn heel anders, die
zijn niet zo volgzaam.

2e kans actie
Afgelopen periode heeft de
Nijkamphoeve cavia’s van de
Knaagdierenopvang ‘t Knagertje te
logeren gehad. Deze opvang zit vol
met dieren die niet meer gewenst zijn
door hun baasjes. Ieder jaar draagt de

stadsboerderij haar steentje bij aan
het vinden van een nieuw thuis voor
asieldieren. En met succes. In februari
kregen drie dieren een nieuw baasje. In
de zomer gaat de Nijkamphoeve weer
verder met deze 2e kans actie, maar
’t Knagertje is natuurlijk het hele jaar
door op zoek naar nieuwe baasjes voor
de dieren die daar zitten.

Activiteiten
Bekende activiteiten zijn het zwerfafvalproject met de ezels en het cavia
uurtje. Deze twee projecten lopen het
hele jaar door. Het ezelproject is op
woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur, voor kinderen vanaf ongeveer 8
jaar. Het cavia uurtje is op woensdag
van 15.00 tot 16.00 uur en op zondag
van 13.00 tot 14.00 uur.

Van 2 tot en met 25 april is er een voorjaarsspeurtocht op de stadsboerderij,
met vragen en opdrachten over de dieren daar. De speurtocht is vooral leuk
voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
Op 29 en 30 mei is het Nationaal
Kinderboerderijen weekend. Op veel
kinderboerderijen in Nederland zijn
er dan extra activiteiten. Ook de
Nijkamphoeve doet mee.

Meer informatie
Stadsboerderij Nijkamphoeve ligt aan
de Escamplaan 1750. Meer informatie
over deze en andere Haagse stadsboerderijen staat op
www.denhaag.nl/stadsboerderijen.

DE LAT
Het was een zaterdagmorgen in het
fris-groene voorjaar. Op grote velden
liepen kleine jongetjes te stoeien met
een bal. Je kon zien waar de talentjes
zaten maar ook waar de aanstormende
generatie voor de bierploegen doolden
en mistastten. Ouders langs de kant
maakten de verkeerde opmerkingen en
de aanmoedigingen waren een aantal
klassen te hoog gegrepen. Tussen dat
gewriemel liep het ideale joch. Het
blonde haar half nonchalant voor z’n
ogen, het kopje recht vooruit en een
lichaampje dat soepel draaide. De been-

tjes waren toverstokjes, snel en onnavolgbaar.
Hij speelde zijn eigen wedstrijd. De
andere eenentwintig jochies waren
slechts noodzakelijk om hem te laten
voetballen zonder dat hij arrogant was.
Hij betrok vaak anderen in zijn spel en
begreep dan niet waarom ze er zo weinig mee deden. Hij haalde z’n schouders op en zocht weer het plekje op het
veld waar de bal te halen was.
Het keepertje aan de andere kant zag
de bal vijf keer achter zich in het net
liggen zonder dat hij precies gezien had
hoe dat was gegaan.

De wedstrijd werd afgeblazen en het
talentje liep naar zijn vader. Een die
niet veel gezegd of geroepen had:
“Het ging weer lekker vandaag.”
“Neen, het ging niet goed.”
“Je hebt vijf keer gescoord.”
“Neen, ik heb de hele week geoefend
om de bal op de lat te mikken en dat
lukte me zeker vijf van de tien keer.
Vandaag ging het helemaal niet.”
“Maar je heb toch gescoord.”
“Ja, dat doe ik iedere week maar nu
wilde ik hem alleen op de lat hebben.”
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: http://wijkberaadhoutwijk.nl
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 Taalen en
Ruben van den Driest:
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

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:
Op Maat:
I-Shop Houtwijk

353 79 00
397 15 86
397 60 01
397 21 14
397 60 01
330 10 10
353 75 00
397 72 48

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)
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
spm_molenaar@hotmail.com

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

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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