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SCHOENMAKERIJ
HOUTWIJK
Repareren van schoenen en tassen
Dupliceren van sleutels
Stomerij service
Graveerservice
Schoenen verkoop
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Voor vragen kunt u terecht in onze
winkel aan de Hildo Kroplaan 101-103
Tel.: 070-391 19 34

C

C1000 heeft een nieuwe bakkerij afdeling
met topproducten brood en gebak.
Probeer ook de vers gebakken appeltaart.

C1000 Houtwijk
Hildo Kroplaan 145
2552 XR Den Haag
Tel.: 397 18 86

C

C1000 is iedere zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur
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Beste Wijkbewoners,
Eventjes een up date betreffende onze
zendmast, een staketsel van ongeveer
150 meter hoog. Zo als sommigen zullen zeggen, wat is er bereikt, het ding
staat er nog steeds en ja dat zal zeker
nog een tijdje duren en je kunt het niet
over het hoofd zien, maar........
We zijn ijverig bezig met onze werkcommissie om de Raad van State te
voorzien van de nodige informatie om
het daardoor mogelijk te maken, dat
zij een positieve uitspraak doet. Als
dit niet lukt, gaan we gewoon verder
met procederen, maar makkelijk is het
niet. Dit wordt een verhaal van ʻlange
ademʼ en ʻpositieve uitstralingʼ.
We proberen u zoveel mogelijk op de
hoogte te houden via onze website.
Daarnaast zijn we erg blij met uw
steun, handtekeningacties en anderzijds........
Een heel ander verhaal is de ophanden
zijnde ( de voorgenomen ) bebouwing
van Kijkduin. Mogelijk hebt u dit
gevolgd in de krant en hierover een
mening gevormd? Wij, als wijkberaad
Houtwijk, vertegenwoordigd in de
commissie Loosduinen, worden voortdurend bijgepraat en natuurlijk hebben
we hierover een mening.
Als dit gebied bebouwd gaat worden
en dit kan als een ʻgrote injectieʼ
gezien worden, heeft dat toch gevolgen voor onze wijk. Een ʻafzakkende
parkeeroverlastʼ of een verkeersdrukte,
die zal toenemen of het veranderen van
het openbare vervoer. Wat dacht u van
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de discussie over de nodige torenflats
van 50 meter hoog, die niet als hoogbouw omschreven mag worden. We
hebben in ieder geval een geinige wethouder en misschien moet er af en toe
een kwinkslag gemaakt worden om het
vol te kunnen houden.
Om met dit laatste verder te gaan: We
hebben een nieuw lid in ons AB kunnen verwelkomen op onze voorjaarsvergadering: een oudgediende dhr. drs.
A Hakemulder.
Tevens heeft onze penningmeester,
net in ambt benoemd, helaas moeten
bedanken. Zoals het spreekwoord zegt:
“Zo gewonnen, zo geronnen”....., maar
we hebben toch een nieuwe penningmeester kunnen vinden: dhr. drs. A.
Hakemulder.
We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe bestuursleden, die vooral hun buurtje en de wijk in het algemeen willen
vertegenwoordigen en ja het kost wat
tijd en nee, alles gaat voor niets......!
De zomer nadert met rasse schreden
en dit kan je merken aan het voorjaar;
een geweldig voorjaar en wederom de
nodige weerkundige records gebroken.
Daarnaast merk je dit ook aan de jonge
eendjes, zwaantjes, meerkoekjes en
waterhoedjes en aan alle bloemen,
opgegroeid ʻonkruidʼ en de stofpluisjes. Waarschijnlijk zijn er nog vele
andere zaken aan te merken als van
de lente zijnde en richting de zomer
horende......
Mensen gaan weer op vakantie en het
buitenleven neemt toe; bbq en lekker een drankje buiten doen ʼs avonds
laat.....
Toch is het een waarschuwing waard.
We gaan weer op vakantie en anderen
hebben dit ook in de gaten. Laat uw
huis niet ʻonbewoondʼ achter met alle
duidelijke ʻinkoppertjes op de mapʼ: de
beroemde fles melk van vroeger en de

map van de leesportefeuille op de mat,
een raam, dat op een kiertje staat en de
ladder, die niet goed is weggeborgen.
Licht uw buren in, die een oogje in het
zeil kunnen houden of bericht de wijkagent, Martin Taal, dat u en mogelijk
de buren ook weg zijn, zodat hij met
de zijnen een extra rondje kan rijden.
We hebben tegenwoordig “fietsagenten” (bikers) en zij rijden graag een
blokje om!
Kortom: trap die inkoppertjes erin en
let op zaken, die je zo over het hoofd
ziet. Iedereen wil niet alleen van een
lekkere vakantie genieten, maar ook
geruststellend terug komen.
Nog eventjes enkele korte berichtjes:
Als u dit leest, hebben we wederom
een leuke dag gehad in ons winkelcentrum. Ik hoop dat ze mooi weer hebben
gehad en iedereen op deze boerenbraderie zijn hart heeft kunnen ophalen.
Uw steun kan het winkelcentrum wel
gebruiken.
Daarnaast heeft Oranje ongetwijfeld
de beker gewonnen/ verloren en moeten de Olympische spelen in China
nog beginnen. Ben benieuwd of de
weersomstandigheden het toelaten
om geweldige sportprestaties neer te
zetten. We zullen het allemaal mee
maken.
Als ik u niet meer mag spreken, ik
wens u, als u op vakantie gaat een
geweldige tijd toe met veel moois en
alle anderen, die bewoners, die thuis
blijven wens ik fijne sporttelevisie toe
of prettige avonden in de achtertuin of
op balkon.
Met elkaar moeten we het doen, vandaar dat ik ook namens mijn bestuur u
een goede tijd toewenst!
Met vr. groet
P.Wijsman
Voorzitter wijkberaad Houtwijk

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. Fotoʼs (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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NIEUWE UITRENGEBIEDEN VOOR HONDEN VASTGESTELD
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Hondenbeleid
De gemeente Den Haag vindt het
belangrijk dat honden en hun baasjes
zich thuis voelen in Den Haag, maar
houdt ook rekening met de belangen
van andere mensen en de natuurwaarden.
Om deze reden heeft Den Haag een
hondenbeleid en zijn er gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen
en gebieden waar honden niet zijn
toegestaan of aan de lijn moeten. Het
Haagse hondenbeleid heeft tot doel
honden voldoende ruimte te bieden om
te kunnen uitrennen, het beschermen
van de natuur, het voorkomen van
overlast voor andere recreanten en het
voorkomen van verkeersongelukken
door loslopende honden. Bovendien
wil de gemeente Den Haag de stad
schoon houden. De opruimplicht voor
hondenpoep draagt hieraan bij.
Het college van B&W heeft de gebieden waar honden los mogen lopen
en waar het verboden is om met zijn
hond te komen, nadat de voorstellen
in de inspraak zijn geweest, opnieuw
vastgesteld. In totaal zijn er 41
nieuwe uitrengebieden bijgekomen.
Daartegenover staat dat er 18 nieuwe

gebieden zijn bij gekomen waar honden niet zijn toegestaan. De 12.500
honden in Den Haag hebben in totaal
510 hectare openbare ruimte tot hun
beschikking om uit te rennen en los te
lopen, waaronder de groengebieden.
Dit is exclusief het uitrengebied op
de Haagse stranden. In vergelijking
met de huidige situatie, komt er voor
honden 18 hectare meer oppervlakte
beschikbaar. Met de aanpassingen
komt de gemeente de hondenbezitters zo veel mogelijk tegemoet in de
behoefte aan meer uitrengebieden.
Daarnaast is ook rekening gehouden
met de belangen van andere gebruikers
en de natuurwaarden van de verschillende gebieden. De nieuwe gebiedsaanwijzingen voor honden gaan vanaf
15 mei in.
ʼs Zomers meer uitrennen op het
strand
Een belangrijke aanpassing is dat
honden in de zomerperiode vaker welkom zijn op zowel het Noorder- als
Zuiderstrand. Deze uitbreiding geldt
voor de periode van 15 mei tot 1 oktober. Hondenbezitters kunnen voortaan
in deze periode van 21.00 tot 07.00 uur
op het hele Zuiderstrand hun hond los

laten lopen. Een andere wijziging is
dat hondenbezitters het hele jaar door
vanaf strandopgang 2 (ter hoogte van
ingang Kijkduinpark/einde parkeerterrein Machiel Vrijenhoeklaan) hun
hond los mogen laten op het strand
tot aan de grens met de gemeente
Westland. Ook op het Noorderstrand,
bij de strandopgang aan het einde van
de parkeerplaats van het Zwarte Pad,
kan men het hele jaar door de hond
los laten lopen tot aan de grens met
de gemeente Wassenaar. In de periode
van 1 oktober tot 15 mei blijft gelden
dat honden overal onaangelijnd op het
strand zijn toegestaan.
Meer informatie
Op de website www.denhaag.nl/honden is vanaf woensdag 7 mei de
nieuwe overzichtskaart opgenomen
die aangeeft waar in Den Haag honden
onaangelijnd mogen lopen en waar
honden niet zijn toegestaan. Deze kaart
kan men per stadsdeel downloaden.
Daarnaast is later dit jaar een papieren
versie van de hondenkaart beschikbaar
bij alle stadsdeelkantoren. Ook wordt
de hondenkaart toegestuurd aan alle
geregistreerde hondenbezitters in Den
Haag

OPRUIMPLICHT
Mijn vriendin is een hondenmens.
Toen haar chocoladebruine Labrador
overleed, was zij in rouw gedompeld.
“Ik ga niet meer naar buiten, ik houd
niet van droogwandelen” klaagde ze
bij mij haar leed. Maar er waren ook
voordelen: bij slecht weer lekker bij
de kachel kunnen blijven, geen haren
op de bank en geen ongelukjes op de
deurmat, waar je dan nietsvermoedend
in ging staan.
De kinderen gaven de doorslag. Op
hun verlanglijstjes voor Sinterklaas

stond maar één wens van vier letters
en haar zoon had er een p.s. aan toegevoegd ”al is het maar zoʼn kleintje
alstublieft”.Er werd besloten voor
een handzaam maatje, prettig mee te
nemen desnoods in een rugzakje of op
de achterbank van de Suzuki Alto.
Ik mocht op kraamvisite komen en
belde , voorzien van een rubberen balletje en een uitgekookte mergpijp, aan.
Enthousiast werd ik begroet door een
wit bolletje wol op pootjes. Na de verhalen en de koffie werd er gewandeld.

Mijn vriendin en ik wonen in de nette
Haagse Architectenwijk en daar hoort
een parkje bij. We liepen langzaam,
want de pup moest nog wennen aan de
riem. Het viel me op hoeveel zwerfvuil we tegen kwamen: snoeppapier,
frisblikjes, plastic zakken en veel, heel
veel peuken.
Toen hondje zijn rug kromde en een
minuscuul hoopje deponeerde, pakte
mijn vriendin een papieren zakje met
een kartonnen rand en schepte het
keuteltje zorgvuldig op. In de dichtstbijzijnde , uitpuilende afvalbak kon
ze haar last nog net kwijt. Ik keek nog
eens om me heen. Tussen de herfstbladeren en de afgewaaide takjes lagen
een leeg pakje Camel en een kapot
bierflesje. Mijn vriendin keek me
stralend aan: “lekker hé, zo buiten?”
Ik was even mijn gevoel voor verhoudingen kwijt, maar glimlachte daarna
vriendelijk knikkend terug: “ja lekker.”
Nicolette Hardon
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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.

De gemeente Den Haag heeft sinds
kort haar service nummer veranderd.
Dit is geworden 14070. Dit geldt
voor heel Nederland. Rotterdam
is bijv. 14010. Het oude nummer
3533000 is vervallen
HET IS GEWORDEN 14070
Onlangs ontving het Wijkberaad
een persbericht van de gemeente
Den Haag
Dat ging over de opening van de eerste Nederlands VvE balie.
Vanaf 1 mei 2008 zijn VvEʼs verplicht een fonds voor woningonderhoud op te richten.
Omdat dit een geheel nieuwe zaak is,
hebben minister Vogelaar (Wonen,
Wijken en Integratie) en de Haagse
wethouder Norder besloten om de
VvEʼs hierbij te helpen.
Daarom is een balie opgericht waar
VvEʼs terecht kunnen voor gratis
advies en ondersteuning.
Bovendien is de gemeente half mei
een grootscheepse voorlichtingscampagne gestart met de naam
“Onderhoud met je buren”. (www.
onderhoudmetjeburen.nl)
Ook kan het algemene servicenummer van Den Haag 14070 gebeld
worden voor inlichtingen.
De balie is te vinden aan de
Loosduinseweg, Dienst Stedelijke
Ontwikkeling.
Veel van de circa twintigduizend
VvEʼs in Den Haag zijn slapend, ze
hebben geen spaarpot voor onderhoud, geen jaarlijkse VvE vergadering en geen actief bestuur.
Vaak weten appartementseigenaren
zelfs niet dat ze verplicht lid zijn van
een VvE en wat dat inhoudt.
De kans is dus groot dat eigenaren
al helemaal niet weten dat ze vanaf
1 mei 2008 verplicht zijn een fonds
voor woningonderhoud op te richten.
De gemeente steunt deze verplichting maar vindt het wel een gemiste
kans dat er geen bedragen worden
genoemd in de wet.

ZOMER ʼ08,
REDDINGSBRIGADE DEN
HAAG IS ER KLAAR VOOR!
Met gloednieuwe reddingboten
en strandjeeps begint de Haagse
Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB)
vanaf komend weekeinde weer met
de strandbewaking van de Haagse
kust. Tot eind augustus – en bij mooi
weer tot begin september – waken
ruim honderd vrijwillige strandwachten over de veiligheid van strandbezoekers. Van 7 juli tot en met 29 augustus is er ook doordeweeks toezicht door
de ʻlifeguardsʼ van de HVRB.
Strandbewaking
De bewaking vindt tijdens de weekends plaats vanuit vijf strandposten, twee op
het Noorder- en drie op het Zuiderstrand. In de periode van 7 juli tot en met 29
augustus vindt het toezicht op doordeweekse dagen plaats vanuit twee posten
waarvan een op het Zuider- en een op het Noorderstrand. Óók in deze periode
patrouilleren de strandwachten langs de hele Haagse kust met behulp van hun
strandjeeps en reddingboten.
De HVRB redt elk jaar zoʼn 100 tot 150 mensen van de verdrinkingsdood. In de
meeste gevallen raken mensen in de problemen doordat zij te dicht bij de golfbrekers zijn gaan zwemmen. Langs deze golfbrekers lopen gevaarlijke, sterke
stromingen, de zogenoemde muien. Deze muien zorgen ervoor dat mensen richting zee stromen en zijn te sterk om tegenin te zwemmen. Door frequent langs
de kust te patrouilleren, wijst de HVRB zwemmers en baders zo veel mogelijk
op deze gevaren.
Behalve het redden van drenkelingen verleent de reddingsbrigade jaarlijks ook
nog eens aan honderden mensen eerste hulp. Het gaat daarbij om de meest uiteenlopende zaken: van kwallenbeten en snijwondjes tot levensbedreigende situaties, zoals bijvoorbeeld een onwelwording.
Kinderbewaarplaatsen
Naast de reddingsbrigadeposten zijn er ook vijf kinderopvangposten op het
Haagse strand. De kinderbewaarplaatsen zijn er voor kinderen die hun ouders
kwijt zijn.
Geel/rode voeten dankzij Crocs Benelux
Om de voeten van de strandwachten te beschermen tegen schelpen, het hete
zand en gladde en scherpe stenen op en naast golfbrekers, worden zij dit jaar
allemaal uitgerust met Crocs schoenen. De lichtgewicht, kunststof schoenen met
anti-slipzool en gaten waardoor water en zand direct wegspoelen, zijn aan de
HVRB geschonken door Crocs Benelux.
Samenwerking hulpdiensten
Uiteraard doet de HVRB haar werk niet alleen. Wanneer nodig – bijvoorbeeld
bij zoekacties naar vermiste zwemmers - trekken de strandwachten samen op
met de leden van het
Kustdetachement van
Politie Haaglanden,
de Koninklijke
Nederlands Redding
Maatschappij, de
Haagse brandweer en
andere partners.
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LOOSDUINS MUSEUM
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Op de uitnodiging aan alle inwoners
van Houtwijk een stukje te schrijven
voor ons Houtwijkblad wil ik proberen
iets te schrijven over mijn vrijwilligerswerk in het Loosduins Museum,
wat ik al enkele jaren met veel plezier
doe.
Het Loosduins museum is ontstaan uit
verzamelingen van mensen, die zich
hoofdzakelijk richtten op de geschiedenis van Loosduinen. Eerst zet je
alles in een kast, die natuurlijk op een
moment uitpuilt, waarna een kamertje
wordt ingericht als een soort minimuseum. Je klopt aan bij de gemeente,
die het wel interessant vindt en zo is
menig dorpsmuseum ontstaan. Zo ook
in Loosduinen.
Alle verzamelde voorwerpen, fotoʼs,
films, schilderijen (groot en klein) en
ansichtkaarten krijgen een vaste plaats
in een gebouw met als gunstig effect
dat nog meer mensen hun met veel
liefde verzamelde objecten naar deze
plek komen brengen. Ook kinderen,
waarvan de ouders zijn overleden
brachten en brengen nog steeds leuke
herinneringen naar het museum. Dit
is voor een museum erg waardevol en
vaak wordt op deze manier veel van
het ʻgroot vuilʼ gered.
Achter iedere foto, voorwerp enz.
kleeft een verhaal, wat vaak net zo
leuk is als het voorwerp zelf. Dat
kwam allemaal terecht in de hoofden
van de medewerkers bij het museum,
die wel heel goed in het onthouden
zijn, maar het natuurlijk niet alles
kunnen doorgeven aan de volgende
generatie.
Juist daar begint mijn interesse. Het
opschrijven van die verhalen, zodat
zo min mogelijk verloren gaat. We
zijn begonnen met alle fotoʼs, inmiddels meer dan 5000 te inventariseren
en het verhaal er bij te schrijven. Dat
gebeurt al zeker 10 jaar door een
groepje enthousiaste Loosduiners, die
heel veel weten en met plezier hun
herinneringen ophalen over alles wat
zich in Loosduinen in de vorige eeuw
afspeelde. Deze mensen zijn voor ons
onvervangbaar en ze moeten eigenlijk

allemaal minstens 100 jaar worden. De
volgende stap was natuurlijk dat deze
met de hand geschreven informatie
vastgelegd zou worden in de computer.
Deze taak heb ik op me genomen en
met veel overleg zijn we nu met een
programma bezig, wat speciaal voor
musea gemaakt is. Op deze manier
wordt de hele collectie ontsloten en dat
is echt een heel leuke ervaring. Het is
wel minstens een 10-jaren-plan, maar
iedere foto, gescand en beschreven
is een vastlegging voor de volgende
generatie. Geschiedenis hield me
altijd al bezig, maar nu ik zo dichtbij
het verleden sta, gaat het heden heel
anders leven.
Heel Houtwijk was een tuinbouwgebied, waar diverse tuinders heel hard
werkten en een goed bestaan hadden.
Nu zie ik daar de fotoʼs van en weet,
dat mijn huis aan de Gerrit van der
Veenlaan staat op de tuin van Storm.
Als ik in mijn tuintje bezig ben, komt
er nog steeds glas naar boven van de
kassen, die hier hebben gestaan. Ik
proef haast nog de tomaten, die hier
weelderig groeiden.
Als ik op het fietspad langs Bokkefort
fiets, voel ik nog de oude Houtweg en
zie ik alle tuinderswoningen, die hier
stonden. Veel tuinderijen zijn indertijd verplaatst naar de Madepolder en
wij hebben er een prachtige plek door
gekregen met veel groen. Ik woon hier
met veel plezier en ik denk vaak, dat
de grond nog zo vruchtbaar is, door
alle tuinders, die hier met veel liefde
hun grond hebben bewerkt.
Er is heel veel te vertellen over hoe
Houtwijk was, toen er nog geen huizen stonden, waarop u leeft. Ik zou
zeggen, kom maar eens kijken in het
museum. Er zijn ook boeken met
fotoʼs, oude ansichten enz, die u in
kunt zien.Het Loosduins museum staat
naast de molen op de Magaretha van
Hennebergweg. We zien u graag op
iedere zaterdagmiddag en de eerste
zondag van de maand van 1 tot 5 uur.
Het Loosduins Museum organiseert in
de zomervakantie leuke rondvaarttochten op zaterdagmiddag door Madestein
en de Uithof richting Kwintsheul, waar
een druiventuin wordt bezocht. Ik ben
ook gids op zoʼn boot, dus onderweg
kan men echt genieten van de natuur
om zich heen, maar wordt er ook weer
stukje geschiedenis verteld over de
plekken waar men langs vaart. Ook in
de druiventuin zijn plaatselijke gidsen,
die uitleg geven over de druiventeelt.
Kaartjes zijn te koop in het museum.
S.Hinfelaar

RAVA IN
HOUTWIJK
Het eerste van RAVA
Houtwijk heeft het seizoen
op een sublieme wijze
afgesloten. In een serie
van zes extra-wedstrijden
waarbij eerst MHC en
Spaland opzij gezet werden,
was Oliveo een struikelblok.
Op basis van de resultaten in de
nacompetitie was er een herkansing tegen ASC die op het veld van
Wilhelmus moest worden afgewikkeld. Deze gerenommeerde club uit
Oegstgeest werd met 4-1 weggezet en
de plaats in de derde klasse die aan
het einde van het vorig seizoen moest
worden ingeleverd, werd in Voorburg
heroverd. Onze selectie heeft een uitstekende prestatie neergezet.
Op het niveau van de derde klasse
moet het startpunt liggen om verder door te groeien naar de tweede
klasse waar een vereniging als RAVA
Houtwijk haar toekomst moet vinden.
Het zal zeer zeker moeilijk zijn omdat
een deel van de huidige selectie elders
een plek heeft gezocht. Het zal altijd
een raadsel blijven waarom spelers
denken dat het gras elders groener is.
Het verenigingsseizoen spoedt zich
naar een einde maar in juni zijn er nog
een Olympische Dag en andere activiteiten voor we echt zeggen dat het
seizoen afgelopen is.
Het streven om de normen en waarden
binnen de vereniging te handhaven is
door de KNVB gehonoreerd door de
hoogste waardering toe te kennen die
zij in het kader van haar beleid kent.
14 juni is de dag dat wij de erkenning
voor ons beleid mogen incasseren.
Maar we realiseren ons dat een waarden- en normenbeleid een zaak is
waarbij je je nooit de weelde kan veroorloven om achterover te leunen.
RAVA Houtwijk is een 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. Autoʼs 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.
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SportFitweek 50+
Vóór Welzijn Ouderen en de
Loosduinse Ouderen Commissie
organiseren al weer voor de zestiende keer de Sport-Fit-Week voor 50plussers. De vaste deelnemers weten
dat het in deze week niet alleen
draait om verschillende vormen van
bewegen, maar ook om de ontmoeting en de gezelligheid. Bovendien is
deze week misschien een stimulans
om wat meer aan uw conditie te
doen en wellicht lid te worden van
één van de vele verenigingen en
clubs op dit gebied.
De Sport-Fit-Week vindt plaats van
14 tot en met 18 juli. Deelnemers
kunnen meedoen met wandelen, fietsen, zwemmen en een les zaalgym.
Men kan verschillende afstanden
zwemmen, wandelen en fietsen,
zodat mensen met verschillende
sportieve mogelijkheden mee kunnen doen. Op de laatste dag wordt
de week afgesloten met een gezellige middag. En voor de deelnemers
die aan drie of meer onderdelen
hebben meegedaan, is er een mooie
medaille. De kosten bedragen
€ 6,50 per persoon. Heeft u zin in een
sportieve, maar ook gezellige week? U
kunt zich opgeven tot en met vrijdag 4
juli bij de receptie van wijk- en dienstencentrum de Henneberg. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met het Ouderenwerk Loosduinen,
tel. 070-3976001

Kinderen kiezen Hart voor Sport bij kanovereniging
De Windhappers
Voor het vierde jaar doet de kanovereniging De Windhappers mee aan de landelijke actie “Kies Hart voor Sport”, van het jeugdsportstimuleringsproject.
Elk jaar kiezen meer kinderen voor een kennismaking met de kanosport. Onder
leiding van Casper van Kalmthout en Roy Hopmans geassisteerd door
9 leden, hebben dit jaar 28 kinderen deelgenomen. Afgelopen zaterdag was de
laatste peddel-les.
Vier zaterdagen hebben de 28 schoolgaande kinderen geoefend bij het clubhuis
op de Wennetjessloot achter de Uithof. Eerst kano varen, toen kanopolo en als
afsluiting brandingvaren. Er werd gekozen voor de locatie Vloed Kanosport in
Hoek van Holland waar alle deelnemertjes in een sit-on-top kano in de branding
mochten varen. Het was een zeer geslaagde dag en de kinderen waren superenthousiast.
Elke woensdagavond om 19.00 uur tot onze Open Dag mogen zij bij ons komen
kanoën.
Al bijna 50 jaar biedt de kanovereniging De Windhappers: toervaren, kanopolo,
brandingvaren en voor de gevorderden wildwatervaren en zeekanoën.
Volgend jaar viert de vereniging dan ook het lustrumjaar.
Dus: tot ziens bij De Windhappers

Laatste Nieuws
Zoals u misschien reeds heeft gelezen in de
Haagsche Courant of in de Posthoorn heeft
B en W Den haag besloten dat er op de
Zichtenburglaan een daklozen opvang wordt
gevestigd.
De Commissie Loosduinen heeft het
Wijkberaad gevraagd of het bestuur hierover
een mening heeft. Dat mag dan misschien in
teressant zijn, veel interssanter is natuurlijk
wat u als bewoner vindt van deze plannen.
Daarom vragen wij u om ons te laten weten
wat u hiervan vindt. U kunt ons telefonisch
bereiken op nummer 070-4400913 op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur. U kunt ons per
mail bereiken op wijkverhoutwijk@hetnet.nl.
En als laatste kunt u op onze website inspreken http://www.houtwijk.net

Stand van Zaken Digitennemast.
Op 10 maart heeft de hoorzitting van de Raad van het State over
het nemen van een voorlopige voorziening plaatsgevonden, waarbij
het verzoek van onze kant was dat de KPN niet mocht gaan zenden,
zolang de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan.
Er waren een aantal bestuursleden, Gwen Maclaine Pont en onze
advocaat , de heer Baakman van BaWa rechtspraktijk bij aanwezig.
Helaas heeft de Raad van State geen aanleiding gevonden deze voorlopige voorziening te nemen. De KPN mag dus zenden.
Een slechte zaak, maar nog niet alles is verloren. De bodemprocedure
gaat gewoon door en dat is een kwestie van afwachten.
Het grootste probleem is het betaalbaar houden van de juridische
hulp. Het bestuur is op alle mogelijke manieren bezig om te kijken of
er ergens geld is voor deze zaak. Eventueel zal het Wijkberaad, zoals
de voorzitter in de voorjaarsvergadering reeds heeft aangekondigd, bij
de bewoners van Houtwijk aankloppen. Hier hoort u nog over.
Het goede nieuws is dat de Raad van State de STAB (Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak) heeft ingeschakeld om een nader
onderzoek te doen.
Dat betekent dat er een gesprek is geweest van Gwen Maclaine Pont,
Pim Zevenhuizen en onze voorzitter Pjer Wijsman met de STAB
waarin zoveel mogelijk informatie is verstrekt.
Het wijkberaad Houtwijk doet nog een dringend beroep op alle bewoners om via de site van de rechtspraktijk BAWA een handtekening te
plaatsen tegen het gebruik van digitenne-masten enz.
http://www.stopumts.nl/doc.php/oproepen/2472/oproep_bawa_om
petitie_emr_policy_instute_te
Als algemene opmerking geldt nog dat ongeveer een 100 bewoners de
handtekeninglijsten heeft ondertekend en dat ook Wieteke van Dort
zich solidair heeft verklaard met onze actie.
Deze informatie en nog veel meer is ook na te lezen op onze website.
www.houtwijk.net.
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Zoals een aantal van u
heeft meegemaakt op de
jaarvergadering van uw
Wijkberaad dit voorjaar,
heb ik mij kandidaat gesteld
als bestuurslid en ben door de vergadering gekozen.
Ik, dat is Anton Hakemulder, voor
waarschijnlijk nog velen van u een
naam, die een belletje rinkelt.
Van september 1994 tot en met 2002
was ik eerst bestuurslid, en later voorzitter.
In 2000 werd ik voorzitter van
Stichting De Haagse Koepel van
Bewonersorganisaties. Deze centrale
club behartigt de bovenwijkse belangen van wijkberaden en huurdersvertegenwoordigingen. Omdat dat veel
vrijwilligerswerk met zich bracht, en
om geen belangenverstrengelingen
te krijgen, ben ik na voltooiing van
het 20-jarig jubileum van Wijkberaad
Houtwijk uit het bestuur daarvan
gestapt.
Nu ik zag, dat het bestuur door vertrek
van een aantal leden sterk uitdunde,
en enkele bestuursleden het na zoʼn 10
jaar voor gezien gaan houden, heb ik
mij aangemeld, mede omdat mijn tijd
bij De Haagse Koepel er al weer een
tijdje op zit.
Omdat inmiddels Erik de Vries het
penningmeesterschap door grote drukte
moest opgeven, hebben we besloten,
dat ik dat binnenkort officieel ga overnemen.
Zo snel kan het dus gaan in het
bestuursleven!
Ik leg u vast voor, dat de komende
jaren enkele huidige leden van het
bestuur gaan stoppen, dus gaarne
alvast nieuwe kandidaten. Het is leuk
en afwisselend vrijwilligerswerk,

waarbij je merkt, dat je er echt toe
doet. Bovendien leer je allerlei leuke
en boeiende mensen kennen, die je
anders in je leven vast niet tegenkomt.
Naast het penningmeester zijn en
dus deel uitmaken van het Dagelijks
Bestuur, is besloten dat ik de contactpersoon ben van het wijkberaad bij
De Haagse Koepel, een functie die
voorheen door Jan Geertsema met veel
verve en inventiviteit werd vervuld.
Nu is de Koepel, mede op instigatie
van de Gemeente, in grondige verandering. Er zal uiterlijk september een
geheel nieuw bestuur moeten aantreden, zoveel mogelijk met mensen
per stadsdeel; er zal minder personeel
zijn en een aantal taken vervallen of
krimpen in. Het subsidiebudget zal tot
63% worden teruggebracht, de resterende oude subsidie in een speciaal
Participatiefonds worden gestort, waaruit ook andere instellingen namens
bewoners gelden kunnen krijgen voor
projecten.
Tot nu toe was het toezichtsorgaan
van de stichting de Federatie van
Deelnemers van De Koepel. Wij zullen
zitting nemen in het orgaan, dat daarvoor terug komt.
Als penningmeester moet ik hier even
kwijt, dat er onmiskenbare tendensen bij de gemeente zijn, om zeker
bij de grotere wijkberaden zoals wij
zijn, eenzelfde omvorming en subsidie-inkrimping toe te gaan passen.
Niemand wil dat natuurlijk - beter
werken dan voorheen, daar is niemand
tegen, maar minder geld gaat echt niet,
we kunnen nu veel dingen al niet tot
de gewenste bodem behandelen. Zie
bijvoorbeeld de belangrijke zaak van
de doorgedrukte super-KPN-zendmast,
waarbij juridische en aanverwante

HartmanArk
Administratie
J.Boezerstraat 36
2552 DJ Den Haag
Telefoon: 06-22484423
Fax: 08-42287635
Email: yvonne.hartmanark@planet.nl
Voor wat:
boekhouding, salarissen en belastingen
Voor wie:
MKB, starters en particulieren

kosten vereisen, dat we extra geld gaan
inzamelen.
Enkele ideeën hebben we voor die
inzameling; we denken bijvoorbeeld aan een spannende loterij met
mooie, zinvolle prijzen om te winnen. Eenmalige giften uit de hoek van
winkeliers en ondernemers aan/achter
de Oude Haagweg, en van ondernemers in het Houtwijkse industriegebiedtrio Zichtenburg, Kerketuinen,
Dekkershoek (het zgn ZKD-gebied),
hopen we te verkrijgen. Iedereen heeft
belang bij een veilige en prettige
woon-, werk- en klant-omgeving!
Daarom heb ik me gevoegd bij ons
bestuurslid George Welborn als vertegenwoordiger van uw wijkberaad bij
de Vereniging ZKD. Het Wijkberaad
is daar al jaren lid van.
Zoals u al weet, werkt Houtwijk zoveel
mogelijk samen met omliggende
bewonersorganisaties, in dit zendmast-geval met Bewonersvereniging
Bouwlust.
Voorheen waren mijn speciale
onderwerpen ruimtelijke ordening
en verkeer, zoals bij de Commissie
Loosduinen, waarin wij zowel in
het DB, als in beide Projectgroepen,
te weten Ruimtelijke Ordening en
Verkeer, en die van Welzijn en
Beheer, vertegenwoordigd zijn.
Naast opgedane kennis en ervaring bij
De Koepel met algemene bovenwijkse
zaken en werkelijke participatie van
de bewoners van deze stad, ben ik
steeds meer ingewerkt in Milieu en
Duurzaamheid. Ik zit in een commissie
die B&W officieel adviseert op deze
terreinen. Verder heb ik me steeds
meer met (stads-)verkeersplannen
beziggehouden, momenteel bijvoorbeeld voor Scheveningen.
De Masterplannen voor een aantal
delen van de stad hebben ook mijn
speciale aandacht, speciaal op verkeersgebied, maar ook ten aanzien van
woningbouw.
Tot slot: als u suggesties of kritiek
hebt over de programmering van
Omroep West, kunt u die via uw wijkberaad aan mij richten, omdat ik vicevoorzitter van de Programmaraad van
die omroep ben. Let wel, het gaat dan
om de hoofdlijnen als bediening van
allerlei maatschappelijke geledingen en
voldoende dekking van de hele regio
qua onderwerpen.
Ik hoop van harte op weer een leuke
en vruchtvolle tijd bij uw wijkberaad!
Anton Hakemulder.
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Van de wijkagent:
FIETSENDIEFSTAL

De laatste maanden is er in
de regio Haaglanden en dus
ook in Loosduinen sprake
van een sterke toename van het aantal
fietsendiefstallen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de
veel gebruikte AXA-ringsloten door
middel van een soort moedersleutel
vrij gemakkelijk te verbreken zijn,
waarna men de veelal kostbare fiets zo
maar kan wegnemen.
In het nabije verleden hebben ook de
media (o.a. Radar) hier aandacht aan
besteed. Met name winkelcentra, verzorgingshuizen en andere locaties waar
men tijdelijk een fiets stalt, worden
door fietsendieven extra in de gaten
gehouden.
Aldus gestolen fietsen worden vervolgens nogal eens te koop aangeboden
op Marktplaats.nl. of anderszins te
gelde gemaakt. De politie besteedt
veel aandacht aan deze vorm van criminaliteit en dat heeft er inmiddels toe
geleid dat er meerdere aanhoudingen
op heterdaad konden worden verricht.
Het onderzoek hieromtrent is nog in
volle gang en de verwachting is dat er
nog meer aanhoudingen zullen gaan
plaatsvinden. Ondanks de recente aanhoudingen worden er helaas nog steeds
veel fietsen gestolen.
Mijn advies aan U is dan ook als U uw
fiets ergens onbeheerd achterlaat, deze
ook af te sluiten met een deugdelijk
kettingslot verbonden aan een lantaarnpaal, boom, fietsbeugel o.i.d.
Als U via Marktplaats of anderszins
van plan bent een tweedehands fiets te
kopen, kijkt U dan eerst eens op www.
rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/ Hierin
worden alle diefstallen van fietsen
geregistreerd en kunt U controleren
of de aangeboden fiets wel of niet als
gestolen staat opgegeven. U loopt dan
niet onverhoopt het risico dat de politie
u heling ten laste kan leggen.
Als laatste vraag ik Uw medewerking
om deze ergerlijke vorm van criminaliteit een halt toe te roepen. Ziet U 1 of
meer onverlaten rommelen aan sloten
van fietsen of zich sowieso verdacht
gedragen bij fietsen, belt U dan 112 en
geef locatie, signalementen en omstandigheden zo duidelijk mogelijk door
aan de centralist van de meldkamer.
Weet U wellicht wie zich mogelijk
bezighouden met deze of andere criminele activiteiten, denkt U dan aan
de mogelijkheid deze informatie zo
nodig anoniem door te geven op de
Meld misdaad anoniemlijn op nummer
0800-7000 of liever nog aan politiebureau Loosduinen.
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Bitter zoet
Ooit liep ik stage als leerlingkok in een restaurant in Scheveningen
daar werd steevast bij elk hoofdgerecht lofsalade geserveerd. Deze
salade was een heerlijke combinatie van de iet wat bittere lof, de
zoete mandarijntjes de banaan en de topping van rozijntjes. Vaak
vinden kinderen deze salade vanwege het fruit ook erg lekker.
In de loop der jaren heb ik de receptuur iets veranderd, maar de basis blijft altijd
de combinatie van het bitter en het zoet.
Voor vier personen
3 stronken witlof,
verse banaan,
kleine blikje mandarijn,
2 schijven ananas,
handje rozijnen,
4 eetlepels yogonaise,
2 theelepels milde kerriepoeder,
evt een schepje suiker,
Meng de yogonaise en de kerriepoeder. Maak de witlof schoon, verwijder het
midden onderaan, dat is soms te bitter van smaak en snijd daarna de lof in de
lengte doormidden en vervolgens in kleine stukjes. Snijd het fruit in kleine stukjes. Roer de witlof, het fruit en de saus door elkaar. Strooi als laatste de rozijntjes
over de salade.
Liefst meteen opdienen.
Deze salade smaakt lekker bij een maaltijd met aardappels en vlees, bij
(rijst)gerechten met oosterse smaak maar is ook heerlijk bij de BBQ.
Patty van der Ende

NIEUWBOUW/HOOGBOUW
De grote expansiedrang van onze
wethouder, de heer Norder, zal ook u
niet ontgaan zijn mag ik veronderstellen, gezien de uitgebreide stukken in
de Haagse Courant en de wijkkranten.
Wij zijn in Houtwijk al bekend met
de bouw van het overstapstation aan
de Leyweg en straks de verbouwing
van het Haga ziekenhuis. Vervolgens
komt de bouw van een groot aantal
woningen langs de Leyweg en de
Escamplaan in de vorm van hoogbouw, laagbouw en eengezinswonigen
en de aanpassingen verkeerstechnisch
om de toe- en afvoer mogelijkheden
van het dan toegenomen verkeer in de
toekomende tijd goed te realiseren.
Na plannen voor Scheveningen, waar
veel bewoners tegen hebben geprotesteerd, Haga ziekenhuis en directe
omgeving, eveneens met protestacties,
is nu Kijkduin aan de beurt om kennis te maken met de grote veranderingen. De vele ingezonden brieven
bij de wijkkranten en de Haagse
Courant laten zien wat de bewoners
van Kijkduin en de omliggende wijken (zelfs personen die buiten Europa
wonen hebben gereageerd), ervan
vinden.
Welnu. Stel u voor dat over enige
tijd ook onze wijk aan de beurt is.
Dan bedoel ik het gebied langs de
Oude Haagweg, vanaf de kruising
Volendamlaan tot de Loosduinse
Hoofdstraat. Langs deze weg liggen

een aantal open plekken en de eenheid
in gebouwen, woningen en bedrijfspanden, is er ver te zoeken.
Niet dat het mij stoort, maar ik kan me
zo voorstellen dat men, bij het zoeken
naar mogelijkheden voor nieuwbouw,
nieuwe huizen voor woningzoekenden,
misschien binnen of over een aantal
jaren, ook zal kijken naar mogelijkheden langs deze weg.
Zou u uw fantasie aan het werk willen
zetten? Zou u willen aangeven, als er
wat gewijzigd of aangepast moet worden, hoe u dat graag zou zien? Zou u
met ons mee willen denken? Ik vraag
u dit om eventuele plannen van ons
gemeentebestuur vóór te zijn. Maar
ook om van u te vernemen of en hoe
onze wijk er nog mooier en beter uit
zal kunnen zien.
Helen Franssen.
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Is u dat nieuwe bord
ook al opgevallen. Al lopend door
Loosduinen viel een
geel bord met een
fiets er op. Het begon
al in kijkduin, later
zag ik er een op het
Vinkenlaantje met de
verwijzing door het
Bokkefortpark. En ja
hoor hetzelfde bord
ook in het Kleine Hout. Het
betreft hier de PARKENROUTE
door Den Haag voor de fietsers.
Het gaat weer mooier weer worden, dus een nieuwe uitdaging.
Benieuwd of er iemand is die een
stukje wil schrijven over hoe de
route verlopen is. Waar begint hij
en tot waar gaat de route?

BRUILOFT:
Met tromgeroffel en dans in de Jan
Romeinstraat werd een bruiloft opgeluisterd. Feestelijk geklede gasten van
het bruidspaar waren in de straat aan
het dansen ter ere van de mensen die
elkaar het jawoord hebben gegeven.
Gastvrij werd de fotograaf verteld dat
er best van dichtbij een foto geknipt
mocht worden. Het weer liet zich
gelukkig van zijn zonnige kant zien.

Een gezond gedekte tafel

Het was weer bal bij RAVAHoutwijk:
Als er iets voor de wijk gedaan kan
worden is RAVA-Houtwijk er altijd
wel voor te porren. Basisschool de
Schakel heeft op de voetbalvelden
een sportdag gehouden. Er werd van
alles en nog wat gedaan. Dit alles
onder begeleiding van de HALO.
Ook hier was het mooi weer en de
pretgeluiden van kinderen klonken
zowat door heel Houtwijk. Er waren
zelfs luchtkussens. Ik ben benieuwd
of er prijzen te winnen waren. Toch
erg leuk om te zien dat er veel pret
te beleven was

Skaten-Rolschaatsen-Klimmen:
De bazen van Loosduinen mogen het
best weten hoor. Zij hebben er ook
voor gezorgd dat het gebied bij het
touwcircus helemaal is opgeknapt. Dat
het bevalt, blijkt wel uit het feit dat er
veel kinderen gebruik van maken.
Met je skateboard of rolschaatsen kan
je lekker te keer gaan en dingen proberen. Je kunt ook lekker in de touwen
klimmen en dan vanuit de hoogte kijken hoe anderen onder je aan het
Het vernieuwde gebied bij het touwspelen zijn. Goed bedacht van de
circus
bazen van Loosduinen.

Lente in Bokkefort:
De eerste lente zonnestralen schijnen weer over Houtwijk.
Als je dan door het Bokkefortpark of Het Kleine Hout
loopt, dan ben je een boffer toch.
Houtwijk heeft best veel groen en water. Neem er eens
de tijd voor en wandel eens op een andere manier door de
wijk heen. Er valt veel te zien. Je krijgt energie als
je ziet dat de natuur weer aan het wonderen is geslagen.
Iedere lente weer. Het frisse groen -de jonge eendjes in het
water -mensen worden weer
vrolijker.
Verken je eigen wijk eens
wat vaker als het mooi weer
is.
Lekker er op uit in eigen
wijk.

Wie kent hem niet:
Martin Taal is onze wijkagent. Regelmatig in auto, fiets
of lopend door Houtwijk te zien. Een agent met hart
en ziel voor zijn werk en die staat voor een “Houtwijk
Leeft”gevoel. Het is best wel eens goed om aan te geven
dat we blij zijn met een betrokken wijkagent. Dat kan
ook rustig tegen Martin
gezegd worden als u hem
weer eens door de wijk ziet
lopen. Hij verdient het.
En u weet het, geen haast
dan 0800-8844 en als
iedere seconde telt
belt u 112.
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Activiteiten Dierenbescherming afd. Den Haag
Woensdag 2 juli, 13.30 en 15.00 uur: Poppentheater op het Zeeheldenfestival
Vrijwilligers van de Haagse Dierenbescherming spelen op het Zeeheldenfestival twee keer de poppenkastvoorstelling ʻWilde dieren de tent uit!ʼ:
Leeuw en aap zijn het zat. Ze willen geen kunstjes meer doen. Ze willen niet meer terug naar hun hokken. Ze willen weg,
naar het bos! Dat vindt de circusdirecteur natuurlijk niet goed. Lukt het leeuw en aap om te ontsnappen? Kom kijken!
Zaterdag 20 september, 13.45 – 16.00 uur:
Kids For Animals - Sponsorloop/ rondleiding Seniorenclub voor dieren
Familie, vrienden, buren; iedereen wordt gevraagd om de Kids te sponsoren voor elk rondje wat ze hardlopen voor het
goede doel: De Seniorenclub. Deze club is het eerste bejaardentehuis voor honden en katten in Nederland en is een onderdeel van de Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar.
Na afloop van de sponsorloop krijgen de Kids een rondleiding door de Seniorenclub. Tussen de bejaarde honden en katten
bevindt zich ook Jazz, de adoptiehond van Kids For Animals Den Haag.
Algemene informatie - Kids For Animals:
Voorwaarde is wel dat je lid bent/ wordt van Kids For Animals (€ 12,00 per jaar, kijk op: www.kidsforanimals.nl)
Activiteiten zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Alle begeleiders zijn vrijwilligers en hebben een bewijs van goed gedrag.
Voor meer informatie Kids For Animals: kfa@haagsedierenbescherming.nl / 070-392 42 89
Maandag 29 september t/m zaterdag 4 oktober: Collecteweek
Van 29 september tot en met 6 oktober komen vrijwilligers van de Haagse Dierenbescherming langs de deuren om te collecteren. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk dat de Haagse Dierenbescherming verricht om allerlei
dieren te helpen. De Dierenbescherming is van mening dat elk dier recht op een dierwaardig bestaan heeft. En omdat dieren
niet voor zichzelf kunnen opkomen, doen wij het voor ze, in woorden en daden. Omdat de Dierenbescherming volledig
afhankelijk is van contributies en giften, kan zij alleen met de financiële steun van het publiek opkomen voor alle dieren.
Oproep: Wilt u de dieren helpen? Wordt dan collectant voor de Dierenbescherming. Interesse? Stuur een mail naar:
dieren@haagsedierenbescherming.nl of bel: 070-392 42 89.

Regenwater hoort niet in het riool
Het Haags Milieucentrum heeft de brochure Hemelwater in de tuin uitgebracht. Deze kleurrijke brochure geeft ideeën om
het hemelwater in de eigen tuin of vijver te verwerken of naar de sloot af te voeren.
De brochure is gratis af te halen bij de stadsdeelkantoren in Den Haag en alle gemeentehuizen en bibliotheken in de
gemeenten van het stadgewest Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).
Er zijn verschillende redenen om deze brochure
uit te geven: Nederland krijgt steeds meer water te
verwerken en moet zuinig zijn op schoon water.
Door water in de eigen tuin of vijver te verwerken
of naar sloten af te voeren, voorkomen we het
overstorten van het riool in het buitenwater. Dit
voorkomt vissterfte en onnodige capaciteitstekorten in de installaties voor rioolzuivering.
In de brochure wordt ook de subsidieregeling
beschreven waarmee particulieren, Verenigingen
van Eigenaren, woningbouwverenigingen en
bedrijven worden gestimuleerd om deze ideeën in
de praktijk te brengen. Het inschrijfformulier is op
www.haagsmilieucentrum.nl te vinden.
Het uitbrengen van deze brochure en de subsidieregeling zijn mede mogelijk gemaakt door het
Hoogheemraadschap van Delfland.
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Geen haar op uw hoofd die over de dood wil
nadenken. En dat hoeft ook helemaal niet. Daarvoor
zijn er mensen die daar hun werk van hebben
gemaakt. Ze vallen u wellicht niet direct op, maar ze
zijn er wel. Ook als u er niet meer bent. www.cuvo.nl
WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.
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GRIJS
Uit het informatiebulletin voor
Loosduinen Ouderenwerk het volgende.
Je kunt geen krant opslaan – geen
tijdschrift inzien – geen boekwinkel
binnenlopen of het woord “oud” treft
je. Er wordt weer over geschreven,
véél over geschreven. Omstreeks 1990
is er heel wat gepubliceerd over ouderen. Nu een nieuwe poging. Het thema
lijkt belangrijker dan de hedendaagse
geschiedenis.
Maar wij zijn geschiedenis. Wij zijn
herinneringen voor alle mensen, die
we in ons leven ontmoet hebben. Ieder
mens is uniek en laat zijn/haar eigen
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kenmerken cq herinneringen achter.
Voor hoelang weten we niet. Het is
belangrijk om te bedenken welke
indruk je achterlaat.
Tijdens de welzijnsbezoeken in ons
stadsdeel heeft ʼt op mij grote indruk
gemaakt hoe 80-plussers (die nog
zelfstandig wonen) hun dag doorbrengen. Zo positief, zo levenslustig, met
plannen voor elke dag; verspreid over
hobbyʼs, sport, familie, etc. Daar bij
rekening houdend met de beperkingen
die de leeftijd kunnen meebrengen. Zij
leven volgens het principe: “hoe ouder
je wordt, des te minder leef-tijd je nog
hebt. Dat terwijl je nog zoveel wilt
doen”. (Douwe Draaisma)
Zoʼn uitspraak kan een heel positief
uitgangspunt voor ons worden. Overzie

Waterschappen
Binnenkort zijn er waterschapsverkiezingen. De bewoners kunnen dan bestuursleden kiezen voor
het waterschap. Voor de bewoners van onze wijk betreft dat het
Hoogheemraadschap Delfland.
Wat doet nu een waterschap?
Zorg voor Waterkering, dwz zorgdragen voor dijken, kades en duinen.
Zorg voor waterbeheer en waterpeil.
De hoogte van het waterpeil in sloten
en vaarten in de gaten houden. Zeker
met de hoeveelheden regen stijgt het
water in de sloten en vaarten vrij snel.
Zorg voor waterkwaliteit, het waterschap zorgt voor de zuivering van de
rioolzuivering en zorgt er ook voor dat
het water en de waterbodems van sloten en vaarten van goede kwaliteit zijn.
Voor deze taken zijn tal van projecten
en plannen ontwikkeld.
Wat zien wij als Hagenaars, als
Houtwijkers van deze projecten?
En wat zien wij terug van de door ons
betaalde waterschapsbelastingen?
Wat betreft de zorg van de waterkeringen, dat is heel zichtbaar in de
zorg voor de duinen en het strand. Bij
Kijkduin bijvoorbeeld is de duinenrij
smal en is het strand bij hoogwater
bijna verdwenen. Het waterschap
zorgt daar met zandsuppleties ( het
opspuiten van zand) dat de duinenrij in
tact blijft. Op termijn moet daar meer
gebeuren. Kijkduin behoort tot de
zgn. “zwakke schakels”. Hiervoor zijn
plannen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat ook de bewoners van
Houtwijk droge voeten houden.

De zorg voor het waterbeheer is ook
zichtbaar.
In onze wijk hebben we tal van slootjes o.a in de parken ʻt Kleine Hout en
Bokkefort. Het regenwater dat niet
via het riool verdwijnt, wordt via deze
slootjes uiteindelijk afgevoerd naar
de vaarten, o.a. via de Wennetjessloot
naar de Zweth. Zichtbare projecten zijn
o.a. het molentje langs het fietspad bij
de Escamplaan en het gemaal aan de
Leyweg, waar nu lijn 6 zijn eindpunt
heeft gekregen. Op deze plaats heeft
heel vroeger een molen gestaan.
Een groot herkenbaar project als
het om waterkwaliteit gaat bevindt
zich in de Harnaschpolder. De grote
rioolzuiveringsinstallatie staat daar,
goed herkenbaar als u met de auto
van de Lozerlaan de rijksweg richting
Clausplein opgaat.
Andere Haagse projecten staan in het
waterplan van Den Haag.
Dat is een plan waarin de gemeente
Den Haag aan het waterschap aangeeft
hoe zij met waterberging omgaat en de
waterkwaliteit (riolering)
In een volgend nummer zal ik nader
ingaan op projecten van Delfland in de
Haagse regio. Projecten die je fietsend
vanuit Houtwijk richting Westland of
Delfland tegenkomt zoals de nieuwe
waterberging bij ʼt Woudt.
Wil Bianchi

dat er geen mogelijkheid bestaat om
onze laatste ʻhoudbaarheidsdatumʼ te
bepalen en leef.
Houden van/vergeven/contact houden
of herstellen/genieten/doen wat je ooit
wilde doen… tijd tekort!
Zo levend is dit, voor eenieder die naar
ons kijkt misschien wel een leermoment. Wij kunnen hen de idee geven/
aanreiken dat ouder worden een heel
waardevolle periode is.
Iets om van te genieten. Met alle
respect voor hen, die geen gezonde
oude dag hebben en zich elke dag met
moeite voortbewegen/door het leven
bewegen.
Filosophietje.

KIJKDUIN
BETER
BESCHERMD
Wetenschappers zien de zeespiegel
stijgen en de golven in kracht toenemen. De huidige kust kan hoogstens
nog vijftig jaar mee voordat Den
Haag zoals ooit Sodom en Gomorra
bij de zondvloed ten onder gingen.
In Zuid Holland is de Delflandse
kust het zwakste deel. Daaronder
valt ook Kijkduin met het achterland Loosduinen. Om de kust op te
peppen gaan Rijkswaterstaat en het
Hoogheemraadschap Delfland vanaf
najaar 2008 beginnen met werkzaamheden om het watergeweld vanuit
de Noordzee ook in 2058 te kunnen
weerstaan.
Van Hoekvan Holland tot aan de
haven van Scheveningen wordt het
strand hoger en breder en tot voorbij
Kijkduin komen er aan de zeekant
nieuwe duinen.
Het Deltaplein wordt groter in de
richting van de zee en er komt een
boulevard langs de strandpaviljoens.
Met een extra opgang wordt het
strand beter bereikbaar.
Tijdens het recreatieseizoen wordt er
niet gewerkt op de drukke delen van
het strand. De sterkere Delflandse
kust zal uiterlijk 2011 klaar zijn en de
Noordzee is dan zoʼn 250 meter terug
gedrongen.
Dries Weber
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Kinderen knippen t/m 12jr € 8,95
Wassen, knippen
€ 12,95
Wassen, watergolven
€ 12,95
Wassen, föhnen
€ 12,95*
Wassen, knippen, föhnen € 19,95*
Verven vanaf
€ 19,95*
Permanent all in vanaf
€ 45,00*
* voor lang haar wordt een toeslag berekend.

IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,
HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,
SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,
SPECIALITEIT IN HET PLAATSEN VAN DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

De kapper bij u in de buurt. Op afspraak voor u geopend
van ma t/m vrij. Ik garandeer u kwaliteit, een goede
service en betaalbare prijzen.

INSTEEKSLOT + SECU-STRIP COMPLEET GEMONTEERD 85,INSTEEKSLOT ALLEEN 45,-

A. van Spronsenstraat 6, 2552 JW Den Haag

BETJE WOLFFSTRAAT 216 2533 HW DEN HAAG,
TELEFOON 070 380 04 35
BTW NR: NL8032.43.376.B01

(achter de Margaretha van Hennebergweg in Houtwijk)
Telefoon 070-2206232 • www.sommer-time.nl

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. Fotoʼs (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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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.

Zomer op de Kakelhof en de Nijkamphoeve
Het voorjaar is de drukste periode op de stadsboerderijen in Den Haag. De lammeren zijn geboren en de schapen zijn verlost van hun dikke vacht. Er zijn veel schoolklassen langs geweest voor een les en er zijn een aantal grote activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Klusjes
Maar ook in zomermaanden is er genoeg te op de boerderijen. Kinderen mogen altijd helpen met de klusjes op de boerderij,
zoals het vegen van het erf, het schoonmaken van een hok of het (onder begeleiding) verzorgen van de dieren. Elke dag om
16.00 uur worden de dieren gevoerd en natuurlijk mogen kinderen daarbij helpen.
2e Kans actie
Zoals voorgaande jaren besteden we deze zomer veel aandacht aan dieren die door hun baasje zijn afgestaan en op zoek
zijn naar een nieuw thuis. Op de boerderijen hangen fotoʼs met een korte beschrijving van dieren van ʼt Knagertje. De
bezoekers van de stadsboerderijen komen op deze manier in contact met de dieren, waardoor ze eerder een nieuwe eigenaar
vinden. Er is ook informatie over honden en katten die op dat moment in de asiels zitten.
Activiteiten Kakelhof
Tot eind oktober is het elke donderdagmiddag Ouderenmiddag op de Kakelhof. Van 13.30 tot 15.30 uur komen er ouderen
op de boerderij voor een praatje en een kopje koffie. Ouderen uit de buurt zijn van harte welkom om aan te schuiven.
De koe wordt elke middag tussen 14.30 en 16.00 uur gemolken. De melk van de koe wordt op de boerderij verkocht.
Er wordt ook honing en zelfgemaakte jam verkocht.
Activiteiten Nijkamphoeve
Het cavia uurtje dat elke woensdag (15.00 – 16.00 uur) en elke zondag (13.00 – 14.00 uur) wordt georganiseerd, gaat ook
in de zomermaanden gewoon door. Een leuke activiteit waarbij de allerkleinsten leren hoe ze met dieren om moeten gaan.
Grotere kinderen kunnen een cavia op schoot krijgen.
In de zomer gaan we ook weer gewoon zwerfvuil ophalen met de ezels. Ook in de vakantie! Wel zijn we nog dringend op
zoek naar een nieuwe vrijwilliger die deze activiteit wil begeleiden.
Voor meer informatie over o.a. de activiteiten op de Stadsboerderijen kunt u terecht op de website www.denhaag.nl/stadsboerderijen.
Stadsboerderij Kakelhof
Stadsboerderij Nijkamphoeve
Puccinistraat 215
Escamplaan 1750 (hoek Dedemsvaartweg)
070-3237363
070-3298873

DE ONAFHANKELIJK ARBEIDSADVISEUR
Wellicht heeft u vanuit uw werk dagelijks met mensen te maken die met verschillende vragen omtrent werk, uitkering en
reïntegratie bij u terecht komen. Dan is het handig om te weten dat u deze mensen kunt doorverwijzen naar een onafhankelijk arbeidsadviseur. Daar krijgen ze dan onafhankelijk, vrijblijvend en gratis advies. Hieronder treft u een kleine samenvatting van wat de arbeidsadviseurs kunnen aanbieden.
-

geeft informatie die helpt betrokkene de touwtjes steviger in handen te nemen.
helpt bij het onderzoeken van de mogelijkheden en die van de arbeidsmarkt.
adviseert, geeft tips en maakt betrokkene wegwijs in de regels, regelingen en mogelijkheden.
is onafhankelijk: neemt geen beslissingen over uitkeringen en reïntegratie en is niet verbonden aan CWI, UWV of
gemeente. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en informatie wordt niet doorgegeven.
heeft de tijd om de situatie rustig door te spreken.

De functie van onafhankelijk arbeidsadviseur wordt gefinancierd door
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gesteld
op advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).
Indien u een afspraak zou willen maken voor een kennismaking dan kunt contact opnemen met één van de arbeidsadviseurs
in uw regio. Voor u zijn dit:
Hayat Omaaza (06-11516274)
John Rahman (06-11516238)
Voor het bestellen van informatiefolders (op weg naar werk) kunt u ook terecht
bij de arbeidsadviseur in uw regio.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site
www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl.
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Ze noemden hem Ouwe Jan maar het
was al heel lang geleden dat ze hem
die bijnaam hadden gegeven. In zijn
jongere jaren waren er veel Jannen bij
de club geweest en omdat hij toen de
oudste was, werd hij Ouwe Jan. Hij
was een doener, mopperde af en toe,
maar deed.
Hij stond al meer dan zestig jaar op de
ledenlijst waarvan de helft als spelend
lid. In zijn actieve periode was hij al
de ideale vrijwilliger en hoewel de
lengte van zijn leeftijd aan zijn conditie begon te knagen was hij nog steeds
paraat. Mopperend waar de “gasten”
bleven die hem zouden moeten opvolgen maar ontevreden als die anderen
er “een zootje “ van maakten.
Hij was ook het centrale informatiepunt. Hij wist waar wat stond of
lag. Kende alle leveranciers en hield
nauwgezet in de gaten of de “spullen”
goed afgeleverd werden. De maaiers
van het gras wisten dat hij zijn eigen
controle hield en niet accepteerde als
zoʼn knul op het “masjien” zich er met
een Jantje van Leiden vanaf maakte.
Hoewel voor iedereen herkenbaar, toch
een stille kracht. Zijn inspanningen
waren meestal op momenten dat het
complex leeg was en iedereen zich met
iets anders ergens anders bezig hield.
Hij verwachtte geen complimenten en
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hij kreeg die ook niet. Ze waren daar
niet zo scheutig mee en vonden alles
gewoon. Het viel pas op als Ouwe Jan
er een keer niet was.
Zo regen zich dagen aan dagen, maanden aan maanden en jaren aan jaren.
Op jaarvergaderingen was hij altijd
aanwezig. Hij zei nooit iets maar hij
vond het zijn plicht om er te zijn.
Op een keer vroegen ze hem of hij
mee wilde werken aan het maken van
wat “snekkies” die ze na de vergadering wilden uitdelen om zo de opkomst
wat te stimuleren. Hij wilde wel meedoen maar dan moest er goed “spul”
zijn. Net voor de jaarvergadering was
hij klaar en zocht weer een plekje achter in de zaal. Niet te ver voorin want
hij had toch niks te zeggen.
Het viel hem op dat het behoorlijk
druk werd. Tevreden constateerde
hij dat de “snekkies” kennelijk een
behoorlijke aantrekkingskracht hadden. Moesten ze dus meer doen. Hij
herkende gezichten van oude kameraden die hij al weer een poos niet had
gezien. Dat zou na afloop gezellig
kunnen worden en hij keek tevreden
voor zich uit.
De vergadering kabbelde voort. Er
stonden geen schokkende dingen op de
agenda. Vlak voor het einde kwamen
er een paar kerels binnen. Ouwe Jan
kende ze niet. Zeker sponsors of van
de brouwerij of de gemeente die wat te
bespreken hadden.

Hij schrok toen vanachter de bestuurstafel zijn naam genoemd werd. Niet
gewoon “Ouwe Jan” maar zijn voornaam en achternaam voluit. Hij moest
naar voren komen. Hij keek om zich
heen en zag allemaal gezichten die op
hem gericht waren. Ze glimlachten
en knikten hem bemoedigend toe. Hij
stond op en rommelde tussen de tafeltjes en stoelen door.
De voorzitter kwam van achter de tafel
en een van die kerels die binnen waren
gekomen, stond er ineens bij.
De man begon met een lange toespraak
waarin Ouwe Jan zich zelf enigszins
herkende. Het drong niet helemaal tot
hem door totdat de man in zijn jaszak
greep en er een doosje uithaalde. “Het
heeft Hare Majesteit behaagt om ….”
Toen begreep hij het. Op zijn trui hing
een lint en hij was lid van de Orde
van Oranje Nassau. Hij, Ouwe Jan, de
stille werker op de achtergrond, werd
gedecoreerd. Er klaterde een applaus
door het clubgebouw dat maar niet op
wilde houden. Er druppelde een traan
over zijn wang en even voelde hij de
waardering voor vele jaren vrijwilligerswerk.
De volgende dag was hij weer gewoon
Ouwe Jan en deed zijn werk.
Dries Weber

Lief en leed
Op postzegels staan soms mooie
gebouwen. Op de zomerserie van
1955 staan een aantal ook voor ons
Hagenaars bekende bouwwerken.
Gebouwen ontworpen door bekende
architecten, waarnaar een aantal straten
zijn vernoemd.
Allereerst de Van
Nelle-fabriek in
Rotterdam.
Daar werd vroeger
de bekende Van
Nellekoffie gebrand. Ik heb daar nog
een bijzondere herinnering aan, toen
ik daar in de buurt woonde. Met mijn
vader ben ik daar een keer wezen
vissen in de vijver rond dat gebouw.
Met een schepnet gemaakt van een
jutezak aan een rad van een fiets. We
konden echter niets vangen. De vijver
zat er vol goudvissen, maar niet één
pakten we. Eindelijk ja we hadden er
één. Later bleek waarom hij in ons net
kwam. Deze goudvis was blind.
Een andere zegel betreft het spoorpostkantoor achter het Hollands Spoor.

Een herkenbaar
gebouw. Zelf heb ik
daar ooit als vakantiewerker gezeten om de
kerstpakketten te sorteren. ʻ-Nachts werken, de pakketten in
bakken gooien. Soms hoorde je glasgerinkel, was er een fles wijn kapot.
Een ander Haags
gebouw staat op de
zegel van 25 cent.
Hierop staat het toenmalige hoofdkantoor
van SHELL aan de Wassenaarse weg.
Lange tijd heeft daar een deel van de
provincie in gezeten. Het gebouw is
van architect Oud. Hij heeft ook het
Congresgebouw ontworpen.
Een ander bekende
architect ( Dudok)
heeft het stadhuis van
Hilversum ontworpen.
Dit bouwwerk staat
op de zegel van 10 cent. Dudok heeft
later veel voor Den Haag betekend.

Tot slot mag architect Berlage niet
ontbreken dacht de PTT. Op de 7
centszegel prijkt de beurs van Berlage.
Berlage heeft later veel voor Den Haag
betekend. Zo was hij
als stedenbouwkundige
verantwoordelijk voor de
bouw van tal van wijken
en gebouwen in Den
Haag.
Wil Bianchi

Geen
HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging
0174-631748
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IK WOON IN DE JAN ROMEINSTRAAT
Jan Marius
Romein was
een historicus met sterk
marxistische
overtuigingen.
Hij werd op 30
oktober 1893 in
Rotterdam geboren als zoon
van Jan Julius Romein en Catharina
ter Marsch. Op 14 augustus 1920 trad
hij in het huwelijk met Anna Helena
Margaretha Verschoor tevens historica
en publiciste. Uit dit huwelijk zijn
twee zoons geboren.
Jan Romein volgde een driejarige HBS
en enige klassen van het Erasmiaans
gymnasium waarna hij ingeschreven
kon worden als student in de theologie
aan de Leidse universiteit. Hij zwaaide
echter over naar de faculteit der letteren. Daar kwam hij terecht in een
studentenkring die zich sterk richtte op
het socialisme. Jan zwaaide fanatiek
door naar het marxisme en werd redacteur van het communistische blad De
Tribune. Hij trof daar David Wijnkoop
en Willem van Ravesteijn.
Jan schreef vele artikelen en boeken
waarbij hij historische ontwikkelingen beschreef vanuit zijn visie op de
klasse-tegenstellingen en de materiele verhoudingen. Ook vertaalde hij
biografieën van Marx en Engels. In
1925 kwam er een partijcrisis in de

Communistische Partij Nederland
en Romein volgde Wijnkoop en van
Ravesteijn die uit de partij gezet werden. Romein ging verder als freelance
auteur waarbij hij zich geleidelijk van
de praktische politiek verwijderde. Hij
creëerde een werk over het imperialisme waarbij hij de ontwikkeling van
de Sovjet-Unie en het ontwaken van
Azië beschreef.
Hij begon ook steeds meer in samenwerking met zijn vrouw te schrijven.
Hij ontwikkelde zich als specialist
van de historische wetenschap over de
middeleeuwen en in het bijzonder over
Noord Nederland. Jan en Annie schreven het overzichtswerk “De lage landen bij de zee” dat in 1934 verscheen.
Dit boek en meerdere volgende werden
erkende standaardwerken.
In 1939 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de gemeentelijke universiteit
in Amsterdam ondanks flinke tegenstand van verschillende zijden waarbij
men hem zijn communistische sympathieën verweet.
Hij was sinds 1936 bestuurslid van het
Comité van Waakzaamheid van antinationaal-socialistische intellectuelen.
In januari 1942 werd hij met tachtig
Amsterdamse notabelen als gijzelaar
vastgezet in het concentratiekamp
Amersfoort. Na drie maanden werd hij
vrijgelaten waarna hij was gedwongen
onder te duiken. In die tijd wierp hij
zich op de theoretische geschiedenis

Hoe gaat het ?
Gedachten als je ouder wordt.
Mevrouw Janssen, een van de bewoners
van Houtwijk zond ons het onderstaande
toe.
Bronvermelding Bam/Informatie
Met mij is totaal niets aan de hand.
Ik ben zo fit van lijf en verstand
Wel wat artrose in mijn heup en mijn
knie.
Als ik mij buk, is het net of ik sterretje
zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk
wat te hoog.
Maar ik ben fantastisch goed… Zo op het
oog!
Met de steunzolen die ik net heb gekregen,
Loop ik geweldig langs ʻs –herenwegen.
Ik kom in winkels en weer op het plein:
Wat heerlijk om zo gezond te zijn!
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te
komen en
over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is niet wat het was:

Vaak ben ik vergeten wat ik gisteren las.
Ook heb ik wat last van mijn ogen
En mijn rug raakt ook steeds meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg
droog,
Maar ik ben fantastisch goed… Zo op het
oog!
Het leven is mooi, maar gaat snel voorbij.
Vooral als ik kijk naar vroegere fotoʼs
van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige
jaren.
Wilde ik een mooie jas, dan moest ik lang
sparen.
Ik ging fietsen en wandelen overal heen,
Ik kende geen moeheid naar het scheen.
Nu ik ouder word draag ik vaak blauw
grijs
of zwart en loop heel langzaam vanwege
mijn hart.
Doe maar op je gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch goed…. Zo op ʼt
oog!

voor welk vak hij na de bevrijding een
leeropdracht kreeg.
Hij schreef zowel in de oorlog als later
voor het Parool.
Romein kreeg het moeilijk gedurende
de periode van de Koude Oorlog en bij
de Russische interventie in Hongarije.
Hem werd toegang tot Amerika geweigerd toen hij daar een conferentie
wilde bezoeken.
Romein was binnen en buiten de vakkringen een omstreden figuur, ongelofelijk productief op velerlei terrein,
wijd bekend door zijn populair wetenschappelijk werk, zeer ambitieus om in
zijn vak te excelleren. In kleine kring
was hij een zeer gezien man, vriendelijk en goedlachs, hartelijk en gevoelig.
De samenwerking met zijn vrouw is
voor hem van grote betekenis geweest.
Jan Romein is 69 jaar oud geworden. Hij stierf op 16 juli 1962 in
Amsterdam nadat in 1959 bij hem een
bloedvatenziekte was vastgesteld.
Zijn vrouw, Annie Romein-Verschoor,
die op 4 februari 1895 in de buurt van
Den Helder geboren was, overleefde
haar man ruimschoots. Zij overleed
op 5 februari 1978 in Amsterdam. Het
waren twee gelijkgestemde zielen die
elkaar op veel vlakken aanvulden hetwelk tot prachtige, goede gedocumenteerde en lezenswaardige standaardwerken hebben geleid.
Dries Weber
De ouderdom is goud, ja begrijp mij wel.
Maar als ik niet kan slapen en tot honderd
tel,
Dan twijfel ik en denk ik of dat wel waar
is.
En of dat beeld van goud niet een beetje
raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
Mijn bril op tafel, mijn gehoorapparaat in
mijn tas.
De steunzolen naast mijn bed op de stoel.
Ik weet nu wat ik met mijn twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
Want u bent nog fantastisch goed… Zo
op ʼt oog!
En ʼs morgens als ik ben opgestaan
eerst de afwas heb gedaan
lees ik het laatste nieuws in de krant,
want ik wil bij blijven en naderhand
doe ik alles: ik geef de planten water,
de kamer doe ik later.
Wel gaat alles nu wat traag
en heb ik na het eten wat last van mijn
maag.
Heel normaal op de oude dag. “aanvaard
het rustig” zei de psycholoog.
Want u bent nog fantastisch goed … zo
op ʻt oog
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Een kort bericht van een van de
bewoners uit Houtwijk.
Wie durft nog meer?
We hebben een ontroerende ontmoeting gehad met drie van de kinderen
die we sponsoren in Kenia.
Na een korte rit over een hobbelige
zijweg van de Mombasa – Nairobi
hoofdweg, kwamen we aan bij Mount
Sinai school. Voor de kinderen was het
een spannende eerste ontmoeting maar
voor ons ook. Een paar dagen eerder
hadden we al scholen bezocht in de
buurt van Machakos, een groot dorp
70 km ten zuiden van de hoofdstad
Nairobi. Het ging om de rijksbasisscholen. We zagen dat het geen uitzondering was dat ze klassen hadden tot
70 á 80 leerlingen van verschillende
leeftijden. Bij deze scholen worden
ouders geacht een kleine bijdrage te
geven aan het onderwijs van hun kinderen. Het onderwijs is op een laag
niveau. Aangezien het zondag was,
konden we helaas onze kinderen niet
ontmoeten die dag.
De Mount Sinai School is een missieschool en is de bijdrage van de ouders
groter, ongeveer 50% van de kosten
van het onderwijs. Omdat de missiescholen opgericht en onderhouden
worden door de missie en opbrengsten
van giften, is het onderwijs beter gere-

geld en is het niveau hoger. Meestal
zijn het internaten en hoeven de kinderen geen kilometers te lopen elke dag
en krijgen ze drie maaltijden per dag.
Jacinta, Magdaline en John Victor
stonden ons op te wachten toen we
aankwamen in het kantoor van de
“headmistress”, een streng uitziende
Indiase non. We werden hartelijk
begroet door de non en ze stelde ons
voor aan het verlegen drietal. In het
begin waren ze erg stilletjes maar na
verloop van tijd werd het ijs gebroken
en kregen we een zeer uitgebreide
rondleiding. Het was 16.00 uur en de
meeste lessen waren voorbij. Er waren
een aantal gymlessen aan de dag op
het veld. De jongens speelden voetbal
en de meisjes korfbal.
Jacinta is het minst verlegen en had
meestal het woord. Ze legde uit hoe
de klaslokalen ingedeeld waren. We
stapten per ongeluk een klas binnen
waar een examen aan de gang was
en we verlieten snel en stilletjes de
klas. De kinderen lieten ons hun eigen
klaslokaal zien, hun slaapzalen, de
eetzaal die ook dienst deed als kerk en
de slaapzalen van de paters, nonnen
en andere docenten. Jacinta vertelde
verpleegkunde te willen studeren,
John Victor wil chirurg worden en

Zestig kilometer fietsplezier
Sinds 29 maart 2008 heeft Den Haag
er weer een heerlijke fietsroute van 60
kilometer bij. Wethouder Peter Smit
opende toen officieel de vernieuwde
parkenroute. De eerste versie dateert uit
1994 en heeft jarenlang dienst gedaan.
Maar geleidelijk aan verdwenen de routebordjes, verzamelaars bleken er gek
op. De vernieuwde route is wederom
geheel en al samengesteld door Johan
Bommelé (fietsersbond) De route leidt
u langs de vele parken w.o. ons eigen
Bokkefortpark, het Kleine Hout en het
Florence Nightingalepark, de kuststrook en de andere groengebieden die
Den Haag rijk is. De route bestaat uit
3 rondritten (respectievelijk 22, 20 en
19 km) die met elkaar verbonden zijn.
Ze zijn bij elkaar goed voor ruim zestig kilometer fietsplezier. Het officiële
startpunt van de route is bij ʻPaviljoen
Malieveld” daar staat een groot bord
met een fietsende ooievaar. Fietsers uit
Houtwijk en Loosduinen kunnen de
Parkenroute echter ook op knooppunt
2 en 3 beginnen die samen komt op de
hoek van de Loosduinse Hoofdstraat en
de Ockenburghstraat. Zelf hebben wij

de route in 2-en gefietst. Op 1 mei werd
het na de heftige regenbui in de namiddag toch nog redelijk zonnig weer en
na het avondeten hadden we nog zin in
een fietstochtje. Het was vakantie dus zo
gezegd zo gedaan, na de 2 aanhangfietsen voor de tweeling (5) aan onze fietsen
te hebben aangekoppeld en de fiets van
de oudste (9) gepakt te hebben gingen
we op weg.
In “het kleine Hout “ hadden we al een
tijdje de gele bordjes van de Parkenroute
zien hangen en besloten daar de route op
te pakken. Van het Kleine Hout fietste
we naar het Florence Nightingalepark
vervolgens naar het Zuiderpark, de
Uithof, Madestein, Ockenburgh en via
het Bokkefortpark weer naar huis. Het
was een leuk rondje.
Zaterdags 3 mei was het ook heerlijk
fietsweer en hebben we deel 1 en 2
gefietst. Wij dachten dat we als echte
fietsfreaks alle weggetjes en fietspaden
van Den Haag al kenden maar vooral in
deel 1van de route waren toch een paar,
die zelfs voor ons nieuw waren. De route
liep door het Westduinpark, Zorgvliet,
Scheveningsebosjes, het Hubertuspark,

Magdaline wil wiskunde studeren. Ze
waren erg enthousiast over hun school
en we merkten dat ze erg serieus bezig
zijn met hun schooltaken. Jacinta (12)
en Magdaline (14) komen uit een dorp
waar hun ouders ziek zijn en geen
inkomen hebben. John Victor (13) is
wees en is opgenomen in het gezin van
William, één van onze hoofdsponsors
in Nairobi.
Na deze intensieve ontmoeting met de
kinderen en andere kinderen van de
school, was het helaas tijd om afscheid
te nemen. Plechtig schreven de meisjes
en John Victor hun postadres op. Na
een vraag van ons of ze iets specifiek
nodig hadden kregen we aarzelend en
bescheiden het antwoord “sportschoenen en een voetbal”. We hebben grote
bewondering voor de inzet en wilskracht van deze kinderen om wat van
hun leven te maken. Wij doen er alles
aan om hen bij te staan en te helpen
hun dromen te verwezenlijken.
Vanuit onze woning in Houtwijk
denken we regelmatig aan Jacinta,
Magdaline, John Victor en de andere
kinderen. Door een regelmatig brievenverkeer en rapporten van onze
plaatselijke sponsor blijven we zeer
begaan met de vorderingen en ontberingen. Wordt vervolgd.
Marijke Visser
Klein Zwitserland, door park Arensdorp
en Oostduin. Hier maakten we even tijd
voor de lunch. Op het bankje hadden we
mooi uitzicht op de oude koepel, dit is
een overgebleven stuk van een buitenhuis
waar de laatste bewoonster gravin Van
Bylandt ooit haar thee dronk. We vervolgden onze route naar het Malieveld en
de koekamp om vervolgens het Haagsche
Bos in te fietsen en de route verder te
vervolgen naar Clingendael, Oosterbeek,
de nieuwe Schevingsche bosjes, het
Westbroekpark, de Bosjes van Poot en
Pex, en tenslotte naar Meer en Bosch om
via een eigen route naar huis te fietsen.
De parkenroute is een mooie groene route
waar je je weer even bewust wordt hoe
groen Den Haag (nog) eigenlijk is, hopelijk blijft dit zo. Als u met kinderen in de
leeftijd van 6-12 fietst, is het misschien
ook een leuke tip om een tussenstop te
maken in het Haagsche Bos. Daar ligt
even naast de route natuurspeeltuin Robin
Hood. U kunt de parkenroute downloaden: File/DenHaag/Parkenroute/Boekje_
Parkenroute.pdf Ook is het routeboekje
in full color voor 1,50 verkrijgbaar bij de
drie VVV- kantoren en het Gemeentelijk
Informatiecentrum in Den Haag.
Patty van der Ende
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13,
Fax no.: 070-440 09 14
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
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:
351 40 70
GEMEENTE
Storingen Openbare Verlichting:
24 uur per dag 351 40 70 alle storingen
Stadshuis 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
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
24 uur per dag geopend.
Na 1 juli 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:
397 61 61
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
070 351 40 70.
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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De kunst van het
verkopen

Het goud ligt op straat
PROPERHEID BURGERS WORDT BELOOND
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