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Zorg is meer dan medicijnen
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TELEFOON  
/PEN OP MAANDAG TM VRIJDAG VAN  TOT  UUR

SCHOENMAKERIJ
HOUTWIJK
•
•
•
•
•

Repareren van schoenen en tassen
Dupliceren van sleutels
Stomerij service
Graveerservice
Schoenen verkoop

Voor vragen kunt u terecht in onze
winkel aan de Hildo Kroplaan 101-103
Tel.: 070-391 19 34

nu 2e bril gratis
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streden is, betreft de locatie Escamplaan, de woonwagen- locatie. Misschien hebt u in de krant gelezen,
dat er nog enkele bewoners zijn, die
het ‘weggaan’ tot aan de Raad van
State aanvechten. De gemeente zelf
heeft al allerlei plannen bedacht
voor dit terrein en er wordt hard gewerkt om dit te realiseren. Een punt
van aandacht is wel de aan- en afrij
route voor het verkeer. Het kan wel
eens erg druk worden aan die kant
van onze woonwijk! Hierbij speelt
u als bewoner ook een belangrijke
rol. Volg vooral in de krant hoe dit
plan zich verder ontwikkeld. U kunt
ook altijd informatie inwinnen bij
de Kleine Keizer, stadsdeelkantoor
Loosduinen.

maar helaas we krijgen niets. Misschien kunnen we nog een ander
potje vinden, maar voorlopig wordt
alles uit eigen middelen betaald. Als
u ideetjes hebt, wegen weet, die we
kunnen inslaan of als u ons financieel wilt steunen; we staan voor alles
open.
Straling is niet beperkt tot een paar
straten of een paar huishoudens;
straling gaat gewoon door en raakt
ons uiteindelijk allemaal. U komt
ook steeds meer artikelen tegen, nationaal en internationale artikelen,
die verhalen over de gevaren van
straling met een bepaalde frequentie. Vergeet hierbij ook uw mobiele
telefoon niet en uw deck systeem
thuis!

Binnen het bestuur proberen we
zoveel mogelijk ‘gast-bewoners’ te
spreken, die met vragen, ideeën of
anderzijds komen. Hierdoor krijgt
uw bestuur ook een beter inzicht in
wat er zich allemaal afspeelt binnen
de buurtjes en in de straten. Het
voordeel van dit directe contact is,
dat we sneller een beslissing kunnen nemen over hoe we alles gaan
aanpakken. De betrokken bewoners
kunnen sneller worden ingeschaEen levende wijk en dat merk je
keld en vanuit het bestuur wordt
ook aan allerlei ontwikkelingen bin- aangegeven welke hulp geboden
nen onze wijk, hoe klein ook.
kan worden.
Het bedrijventerrein ZKD heeft
Door deze directe betrokkenheid
zich opgewerkt tot plaats 7 van
gaan zaken meer leven voor de
Nederlandse industrieterreinen
bewoners. Als u zelf problemen eren dat betekent, dat je wel iets in
vaart of iets anders wilt in uw buurt,
je mars hebt. De gemeente heeft
meld u aan.
eindelijk na jarenlange onderhandelingen ingestemd met een financiële De zendmast blijft ons ook ‘najainjectie, zodat fase 1 revitalisering
gen’ en wij blijven als ‘jagers’ alert
van het ZKD gebied kan doorgaan. bij deze jacht. Zoals eerder verEr zal veel besteed worden om
meldt, hebben wij de zaak voorgede infrastructuur te verbeteren. Er
legd aan het Europese Hof van de
wordt nog onderhandeld om ook de Rechten van de Mens. Dit betekent
andere fase van dit project gefinan- wel, dat je opnieuw een papiercierd te krijgen.
massa moet aanleveren en ook nog
Er komt wel een opvang voor dakin 2 talen. We hebben geprobeerd
en thuislozen in dit gebied en dit
om een subsidie bij de gemeente
project zal zeker door diverse parlos te krijgen voor ondersteuning
tijen goed begeleid moeten worden. op administratief gebied en bij het
Een andere strijd, die nog niet geonderzoeken van allerlei gegevens,

Op dit moment spelen er kleine
zaken, zoals parkeeroverlast, soms
overvolle glasbakken of hier en
daar zwerfvuil, losliggende tegels
en gevaarlijke verkeerssituaties. Dit
alles kan gemeld worden en hopelijk wordt er snel iets aangedaan.
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Van de voorzitter
P. Wijsman
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Beste bewoners,
Ik kan mij nog goed herinneren, dat
ik een stukje aan het schrijven was,
waarin ik u een prettige zomervakantie toe wenste en nu ben ik aan
het schrijven in de wetenschap, dat
voor velen de vakantie voorbij is.
Ik hoop dat u een mooie tijd hebt
gehad met veel mooi weer en geweldige belevenissen, maar als je dan
weer thuis komt en je kijkt rond dan
realiseer je je dat we toch wel in een
mooie wijk wonen.
Ongetwijfeld kan het hier en daar
beter en verbeterd worden, maar als
je door je wijk fiets of loopt, zie je
toch mooie groene plekjes, tuintjes,
watertjes, diverse speeltuintjes waar
spelende kinderen bezig zijn en hoor
je ook veel dieren. Als je geluk hebt,
kom je zelfs kikkers en egels in je
eigen tuintje tegen en kun je deze
weer uitzetten in het slootje dichtbij;
kortom de wijk leeft en bruist.

Nog een opmerking: Op dit moment zijn er enkele bendes bezig
om o.a. onze wijk onveilig te maken. Let u goed op uw eigen spullen, maar ook als u iets verdachts
ziet; meld dit. De politie is blij met
elke melding.
U weet: er is een anonieme “M”
meldingslijn. Altijd goed om te
gebruiken indien nodig!
Als laatste: ik nodig u uit om onze
najaarsvergadering bij te wonen.
Naast enkele gasten, heeft onze
wijkagent ook een moment voor
zichzelf en kan hij uw vragen beantwoorden. Daarnaast zal hij iets
vertellen over stavaza-zaken en oud
en nieuw2009-2010!

Ik wens u veel plezier en geniet
vooral van deze prachtige nazomer!
Met groet,
P.Wijsman
Voorzitter wijkberaad Houtwijk

3

28e jaargang nummer 3

juli t/m september 2009

Ons winkelcentrum.
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Wat vindt u van ons winkelcentrum?
Heeft u er een idee over. Ik weet wel
wat ik ervan vind. Ik vind het rampzalig. Ik ben wel blij dat er nog een paar
winkels te bezoeken zijn. En ik ben
trots op ze. Die leegloop lijkt nergens
op. Aan de winkeliersvereniging ligt
het niet. Die wil best wel dat er iets
positiefs gaat gebeuren. Een tijd geleden heeft de winkeliersvereniging nog
iemand van de Kamer van Koophandel
erbij gehaald om mee te denken over
verbetering van de situatie. Leden
van de gemeenteraad zijn geweest om
persoonlijk de situatie in ogenschouw
te nemen. Het wijkberaad heeft de
stadsdeelwethouder gevraagd om steun
teneinde het winkelcentrum weer een

bloeiend centrum te laten zijn. Helaas,
dit allemaal mocht niet baten. En dan
beginnen nu de praatjes te komen dat
‘men gehoord heeft dat die en die en
die winkel ook verdwijnt’. Het is om
wanhopig van te worden. We willen
immers toch dat winkelcentrum behouden. Voor alle bewoners die dat centrum willen blijven bezoeken.
Naar mijn mening zou het veranderd
moeten worden. In mijn fantasie zie
ik een mooi plein waarom heen allerlei winkels zijn. Op het plein zo’n
drietal leuke zitjes / hoekjes, met een
mogelijkheid om er te rusten en wat te
gebruiken. Het water mag blijven maar
het middenstuk zou ik weg halen. Over

het water twee grote loopbruggen en
een fontein zou ik fijn vinden. Het zou
een geheel moeten zijn. Ook een paar
mooie planten en bomen op het plein
zoals de heer Rabin Baldewsingh het zo
graag ziet. Enfin, een centrum waar ik,
behalve om gauw wat boodschappen te
doen, ook graag vertoef, even op een
mooi bankje ga zitten en genieten van
de drukte om me heen.
Heeft u ook fantasieën over ons winkelcentrum? Hoe u het zo graag zou zien?
Misschien is er toch nog iets van te
maken, als we met zijn allen dat willen!
Mag ik van u vernemen?

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN WIJKTUIN HOUTWIJK
Het is al weer enkele maanden geleden
dat de Wijktuin Houtwijk feestelijk werd
heropend door wethouder Huffnagel.
Deze gebeurtenis is niet onopgemerkt
voorbij gegaan aan omwonenden en
passanten van de Wijktuin.
Op 15 april (na het officiële gedeelte
van de heropening) zijn door bewoners van de Compaan zonnebloemen
gezaaid. Afgesproken is dat degenen
die hebben gezaaid (hun naam staat
vermeld bij de plant) voor de verzorging ervan zorg zullen gaan dragen.
En het bestuur zou aan de winnaar van
de hoogste zonnebloem een prijsje
uitrijken. Deze uitreiking heeft plaatsgevonden op 5 augustus in het bijzijn
van velen. Omdat de bloemen allemaal
(bijna) dezelfde hoogte (2.40 m.) hadden bereikt, kregen de 8 ‘zaaiers ’ allen
een prijs. Ook dit was weer een leuk
samenzijn in de Wijktuin.
In juni zijn de door de Gemeente toegezegde banken en tafel geplaatst.

Hierdoor is het mogelijk de tuin vanuit
diverse hoeken, nog beter, rustig te
kunnen bekijken.

maar is wel heel belangrijk voor de
voortplanting van bijv. fruit en andere
gewassen.

De afgelopen tijd hebben de leden niet
stil gezeten; er is hard gewerkt om
de tuin steeds maar te verfraaien (hetgeen ons mede mogelijk is gemaakt
door enkele giften van bedrijven uit
de omgeving). In de droge tijden is
er herhaaldelijk gesproeid; de nieuwe
aanplant moest dan een beetje worden geholpen. Dat heeft - letterlijk en
figuurlijk - zijn vruchten afgeworpen.
Er is heel veel fruit (aalbessen, frambozen, bramen) geplukt en ook de
‘druivenoogst’ zal eind augustus/begin
september een succes worden.

Wilt u hiervan meegenieten? Bezoek
dan onze Wijktuin. Het hek staat altijd
voor u open, ook als de leden er niet
zijn kunt u er rondlopen of zitten genieten op een van de banken. Het is de
bedoeling van het bestuur dat vanaf volgend voorjaar op een paar middagen in
de week enkele leden in de tuin
aanwezig zijn om op uw vragen m.b.t.
de beplanting antwoord te geven.
Misschien vindt u het leuk 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. Via de media zullen wij u op
de hoogte stellen wat de openingstijden
zijn.

In de tuin staan al stokrozen; in het
najaar zullen bosanemonen worden
neergezet. Dit om in het komende jaar
de natuur een handje te helpen de bijenpopulatie; deze is enorm afgenomen,

Foto: de zonnebloemen met de namen
van de ‘zaaiers’.

Geen
HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging
0174-631748

28e jaargang nummer 3
INFO

juli t/m september 2009

WIJKBERAAD

INFO

UITNODIGING
VOOR DE OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK
op donderdag 15 oktober 2009

Op donderdag 15 oktober 2009 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte
welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk
De vergadering wordt gehouden in het
ZORGCENTRUM HOUTHAGHE,
Toon Dupuisstraat no. 10, Den Haag
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Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van de Voorzitter
3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2009
4. Vaststellen jaarplan 2010/2011 van het Wijkberaad Houtwijk
5. Vragen(v)uurtje
6. Rondvraag
6. Pauze
7. Nieuws van onze wijkagent
8. Uitgenodigd zijn de heer Eskes van de ZKD over de nieuwe aanpak van het industrieterrein, De I
shop van de St. BOOG over hun werk; en Pim en Gwen over de stand van zaken van de
Digitennemast

Per 10 oktober staat de agenda op de website!
De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje.
De vergaderstukken zijn één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag.
Toon Dupuisstraat 10 zorgcentrum Houthaghe. Tel. 4400913
Openingstijden
Woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
INFO

WIJKBERAAD

INFO

Algemene berichten
Het Wijkberaad Houtwijk heeft sinds kort een nieuw adres voor haar website.
Dit is http://wijkberaadhoutwijk.nl
Deze verandering heeft plaatsgevonden om er voor te zorgen dat er ook op de website gereageerd kan worden door de
bewoners van Houtwijk.
Ook heeft onze website een nieuw uiterlijk gekregen. Het Algemeen bestuur van het Wijkberaad zou het heel leuk vinden
om reacties van de bewoners te krijgen over deze website.

juli t/m september 2009



6

M
TO

7*4(3""5
7*4(3"
5*4

RAVA-PEC IN
HOUTWIJK

WJ

28e jaargang nummer 3

X X XNFS

P

#JKBBOLPPQWBOWJTHSBBUQBSLFUPGBOEFSFIPVUFO
SLFU PG BOE
EFSF I
IPVUFO
WMPFSOVUJKEFMJKLFFOEJOFSDIFRVFDBEFBV7SJKUF
CFTUFEFOCJKWJTSFTUBVSBOU.FSP UXW €

WJTHSBBUWMPFSFO
EVPQMBOLFOWMPFSFO

 QFSN
WBOBG€ QFSN
WBOBG€





PNOM
XXXQMBD

1MBDPNJTHFTQFDJBMJTFFSEJOWMPFSFO LBTUFO QMBGPOETFOSBBNEFDPSBUJF
#F[PFLPO[FTIPXSPPNFOMBBUVJOTQJSFSFO

Vrijwilligers gezocht!
Heeft u groene vingers en plezier in het werken in de tuin? Wij zijn hard op zoek
naar vrijwilligers voor de Tuinklussendienst. Ouderen die moeite hebben met het
onderhouden van de tuin kunnen een beroep doen op deze dienst van Welzijn
Loosduinen. 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 wijk- en dienstencentrum de Henneberg, tel. 397.60.01.

Hartelijke groet,
Joannemie van Dijk
Ouderenconsulent Loosduinen
De Henneberg
Tramstraat 15
2551 TT Den Haag
+31 (0)70 397 60 01

In de vorige editie van het
Houtwijkblad stond een (te)
oude versie van deze serie
columns, waarvoor mijn excuses. De toen actuele productie bleef in mijn computer
en U kreeg de ouwe prak.
RAVA-Houtwijk degradeerde
vanuit de derde klasse. Een trieste
ervaring was dat de meeste selectiespelers die oorzaak waren van deze afgang
niet de moeite hebben genomen om zich
terug te vechten maar naar andere clubs
zijn weggeslopen.
Maar er is heel wat veranderd op het
Rijneveld Sportpark. RAVA Houtwijk
vond een fusie-partner in de zaterdagclub
PEC Den Haag. Zij gaan onder de naam
RAVA-PEC-Combinatie verder als één
vereniging die nu zowel op zaterdag als
op zondag activiteiten kan aanbieden.
Bovendien kunnen we heel positief zijn
over het functioneren van onze jeugdafdeling. Met zo’n 20 teams behoren we tot
de grootste van Den Haag met een prima
predikaat op het gebied van Waarden en
Normen. Een leuke ontwikkeling is de
inschrijving van een damessenioren- en
een meisjesteam.
De fusie heeft vanuit beide verenigingen
nieuwe krachten los gemaakt die geïnspireerd hebben tot nieuwe activiteiten die
energiek worden aangepakt.
De sportieve resultaten van de selectieelftallen zijn nog niet daverend. De teams
(vooral de zondag) zijn in belangrijke
mate van een nieuwe samenstelling en
daar moet de ideale balans nog gevonden
worden.
Bijzonder is het om hier op te merken
dat de club drie hoofdsponsors heeft
die allen een binding met de wijk hebben, namelijk Martin Lunenburg (van
Frauenfelder B.V.) en Richard Fröling en
Rinus van Roon van de bekende schoonmaakbedrijven. Met de ondertekening
van het sponsorcontract is de intentie
vastgelegd om van de RAVA-PECCombinatie een aansprekende club te
maken.
Een nieuw seizoen is begonnen. Een
nieuwe uitdaging waarvoor we veel vrijwilligers nodig hebben. We hebben er
veel maar nooit genoeg.
Pak die uitdaging op en kijk wat voor bijdrage je kan leveren om de voetbalclub
van Houtwijk in beweging te houden. Het
is vlak om de hoek dus dicht in de buurt.
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
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Van de wijkagent:
Veel inbraken in auto
In Houtwijk worden de
laatste maanden veel diefstallen uit auto’s gepleegd.
Deze diefstallen vinden voornamelijk
plaats in de late en nachtelijke uren
van de weekenden. Uit informatie die
de politie krijgt, blijkt dat er verschillende daders verantwoordelijk zijn voor
deze diefstallen. Niet alleen aan drugs
verslaafde figuren, maar ook jongeren
breken auto’s open bijvoorbeeld om in
het weekend te kunnen gaan stappen.
Ook zijn er groepen auto-inbrekers die
zich toegelegd hebben op het stelen van
duurdere auto onderdelen en apparatuur. Zoals geïntegreerde radio/cd/mp3
spelers, navigatiesystemen en airbags.
Er zijn aanwijzingen dat deze onderdelen richting het voormalig Oostblok
gaan.
U kunt zelf veel doen om diefstal uit
uw auto te voorkomen.
• Laat uw waardevolle spullen nooit
in uw auto achter! Laat zien dat u
niets waardevols verbergt, zet uw
dashboardkastje open en hang een
spiegelhanger in uw auto waarop

staat dat u geen waardevolle spullen
in uw auto heeft.
• Neem altijd uw radio en navigatiesysteem mee uit de auto. Wis
eventuele zuignapafdrukken van uw
ruit. Als auto inbrekers een zuignapafdruk zien, wekt dit al snel de
interesse om de auto open te breken
en op zoek te gaan naar het navigatiesysteem.
• Parkeer op goed verlichte plaatsen
of in parkeergarages.
• Sluit uw auto altijd af! Ook als u
even iets bij de benzinepomp gaat
halen.
Politie Loosduinen wil u helpen uw
wijk veiliger te maken. De komende
tijd zal de politie veelvuldig extra surveilleren in Houtwijk en ook in de rest
van Loosduinen. Ook zal de politie in
burger surveilleren. De buurtpreventie
zal verzocht worden extra te letten op
diefstallen uit auto’s.
De politie zal in samenwerking met de
buurtpreventie preventie acties houden
in het winkelcentrum aan de Hildo
Kroplaan.
Ook u als burger kan helpen het aantal

diefstallen uit auto te verminderen door
bovenstaande preventie adviezen op te
volgen. Schroom niet 112 te bellen als
u verdachte omstandigheden ziet.
Door uw hulp zijn er eerder dit jaar al
een aantal aanhoudingen verricht ter
zake van inbraken in auto’s. Hierbij
werden Litouwers aangehouden met
inbrekersgereedschap, een man die
meerdere inbraken in een auto had
gepleegd (verdacht na DNA-analyse)
en een groep van drie jongelui in
Kraaijenstein.
Het politiebureau Loosduinen heeft
folders en spiegelhangers met daarin
informatie om diefstal uit uw auto te
voorkomen. Ook op internet kan u de
folder ‘Hoe voorkomt u autoinbraak’
raadplegen via de website van de
gemeente Den Haag
http://www.denhaag.nl/smartsite.
html?id=59473
Tot ziens in Houtwijk.
Martin Taal.

MEVROUW VAN DAM
Er zaten twee bejaarde vrouwen op
een bankje in de milde late zomerzon.
Ze zaten elk op het uiterste puntje
en waren niet direct tot een gesprek
bereid. Een zat enigszins hooghartig
naar haar nagels te kijken. Zij zat
tenslotte al vijf jaar in het huis en die
andere was nieuw.
Die nieuwe begon voorzichtig een
gesprek, ze wist dus haar plaats. Die
was blij dat ze toch nog een plekje voor
haar in dit huis gevonden hadden en dat
het allemaal best meeviel en dat er ook
wel aardige mensen waren zowel bij de
bewoners als het personeel. Neen, die
was wel tevreden.
Maar de oudgediende zou die nieuwe
wel even vertellen waar ze fout zat.

Over het eten, over het personeel met
vooral dat ene kreng die weigerde om
de krant voor haar te halen. Trouwens
het leven was toch niet genadig voor
haar geweest. Ze was vijfentwintig jaar
getrouwd geweest en de dag daarna
vertelde haar man dat-ie het niet meer
zag zitten. Er was geen ander maar hij
zag het gewoon niet meer zitten. Ze
hadden toch geen kinderen en konden
elk weer opnieuw beginnen. Zij had
geen man meer genomen. Haar teleurstelling had elke hunkering naar een
andere man gesmoord. Ze wilde niet
weer het risico lopen om achteloos aan
de kant te worden geschoven. Ach, ze
vertelde het allemaal niet zo precies

maar aan die andere ouwetjes kon ze
het verhaal niet meer kwijt.
De nieuwe vertelde dat ze weduwe was
en haar man plotseling overleden was.
Ze had een goed huwelijk gehad en
was zeker gelukkig geweest. Misschien
kwam dat ook omdat ze op latere
leeftijd getrouwd waren en allebei een
minder goede relatie achter de rug hadden.
Ze vroegen elkaars naam.
De nieuwe heette van Dam. Dat was
de naam van haar overleden man en
die was ze blijven dragen. Het was
een opvallende man geweest. Groot
en sterk. Hij heette Govert en had
een grote bos rood haar. Ze noemden
hem Rooie Goof. Ze had hem weleens
Gooffie genoemd maar dat wilde hij
niet omdat zijn eerste vrouw dat ook
altijd deed.
Er viel een stilte op de bank.
De oude stond langzaam en verward
op:
“ Rooie Goof was mijn eerste man.”
Ze liep weg maar draaide zich nog
even om:
“ U bent toch wel goed voor hem
geweest, hè?”
Dries Weber
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ONZICHTBARE RISICO’S IN HET
DRAADLOZE TIJDPERK
Z o luidt de titel van het boek van
Karel en Caroline van Huffelen, dat het
lezen waard is. Er wordt steeds meer
bekend over nadelige gezondheidseffecten van draadloze apparatuur. In
landen om ons heen wordt daarover
veel informatie gegeven, zowel in de
krant als op tv. Nederland loopt flink
achter bij België, Frankrijk, Duitsland,
stenrijk en
k eden De er
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Grootmoeders Huisapotheek
Gebruikte uw grootmoeder handige huismiddeltjes voor allerlei kwalen? Om deze kennis niet verloren te laten gaan, start
er een kruidencursus in de Wiekslag. Thema van deze cursus is: “Grootmoeders huisapotheek”. De volgende onderwerpen
komen o.a. aan de orde:
Behandelen an kleine k aaltjes en ngelukjes, uder rden, at kunt u d en
u lichaa s e el en ge dn te h u
den, kruiden en edicijnen en eet u el it
De cursus indt laats in buurtcentru De ieks lag,
lenbrink
nsdag
di
,
,
,
ber
kt an
uur. De ko sten bedragen € 15,- -o f € 10 ,- met
- OVP. U kunt z icho p gev enbij I-shop de Henneberg, tel. 3 97 6 0 0 1 .
Cursus Meditatie
VOO Welz ijn o rganiseert binnenko rt een cursus Med itatie. In 4 bijeenko msten gaat u aan de slag met verschillende
meditatietechnieken, do et u passende o ef eni
ngen en leert u o v re de achtergro nd en de betekenis v an meditatie.
De start is o p dinsdag 6 o kto ber 2 0 0 9 vna1 2 . 3 0 - 1 4. 0in0 De
uurWi ekslag, Mo lenbrink 6 8 a.De ko sten z ijn €2 0,- /€15
Oo iev aarsp as.
Vo o rmeer info rmatie en o pgav e -I sho pde Henneberg, ramstraat 15, tel. 3 97 6 0 0 1 .
Gezellig huisbezoek
Het aangaan v an nieu e contacten is niet altijd even gemakkelijk, z eker v o o r ie niet meer zelf tsandig de deur uit kan.
VOO Ouderen erk o o sduinen biedt dan uitko mst met de Huisbezo ekdienst. U krijgt regelmatig bez o ekv an een
v aste vrij illiger o p een v an te vo ren af gespro ken tijdstip . amen drinkt u gez ellig ko f ie,
f do et u een sp elletje o f p raat
u o v re de dingen die u hebt beleef d. r zijn geen ko sten aan v erbo nden.Vo o rmeer info rmatie is de co rdinato r v an de
Huisbez o ek
dienst iedere dinsdago chtend v an 1 0 . 0 o0 t 1t 1 . 0 0 uurreikbaar
be
in ijk- en dienstencentrum de Henneberg,
tel. 3 97 . 6 0 . 0 1 .
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WONEN IN HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG
VERZET GAAT VOORT OP
EUROPEES NIVEAU
Sinds de uitspraak van de Raad van
State over de zendmast in Zichtenburg
(januari 2009) hebben we niet stil
gezeten. De Raad van State gaf ons
weliswaar gedeeltelijk gelijk. De KPN
kreeg een milieuvergunning voor een
maximaal zendvermogen van 3V/m in
plaats van 28V/m. Dat betekent, dat
de KPN wel kan blijven zenden met
de digitenne-staaf bovenin de mast,
maar dat voor alle andere (honderden)
zenders, die de KPN van plan was erin
te hangen, opnieuw een milieuvergunning zal moeten worden aangevraagd.
Zeker een prachtig succes voor alle
bezwaarmakers! Maar . . . wij vinden
dat niet genoeg. Elke week moeten
we de Posthoorn spellen om te zien of
de KPN opnieuw een milieuvergunning wil aanvragen voor meer zenders.
En elke dag worden we onvrijwillig
bestraald met ongezonde elektromagnetische stralen, die ons huis binnendringen. Onderzoeken tonen aan dat een
vermogen van 0,6 V/m buitenshuis en
0,06V/m in huis als veilig kan worden
beschouwd. Dat wil zeggen dat 3V/m
van de digitennemast nog steeds veel

de werkgroep
Hondenbeleid
Pas geleden heeft mevr. de Graaf
zich gemeld bij het wijkberaad om
een poging te doen de werkgroep
Hondenbeleid nieuw leven in te blazen. Op dit moment is ze druk bezig
met inventariseren van de huidige
klachten en de wensen van de groep
bewoners die hun hond uitlaten op de
hondenuitlaatroute in Bokkefort.
Ze zou daarbij best wel wat inbreng
kunnen gebruiken bij deze inventarisatie. Bovendien zou het natuurlijk
geweldig zijn als meer vrijwilligers
bereid zijn om hun handen uit de
mouwen te steken om deze prachtige route weer nieuw leven in te
blazen. Hans de Bruin die deze hondenuitlaatroute begonnen is, heeft
het veel te druk met zijn werkgroep
Wijkpreventie en alle andere zaken
waar hij zich mee bezig houdt in onze
wijk.
U kunt zich melden bij het wijkberaad Houtwijk. Het adres vindt u
uitgebreid in ons wijkblad.

te veel is. Van de straling kan je allerlei klachten krijgen, zoals slapeloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn en
dergelijke. Op lange termijn kan je er
ook echt ziek van worden en er zelfs
kanker van krijgen. Kinderen zijn daar
het meest gevoelig voor. Daarom heeft
het bestuur van het Wijkberaad besloten – met steun van alle aanwezigen
op de voorjaarsvergadering - om de
strijd tegen de zendmast door te zetten op Europees niveau. Samen met
onze juridisch adviseur dhr. Baakman
van Rechtspraktijk BAWA hebben
we deze zomer alle stukken (een pak
van circa 650 pagina’s) opgesteld die
nodig zijn om de zaak – in de vorm
van een klacht tegen de Nederlandse
staat - voor te leggen aan het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, het
EHRM in Straatsburg. De eerste brief
aan het EHRM is te lezen op
www.stopumts.nl zowel in het
Nederlands als in het Engels. We hebben Petra Korenhof bereid gevonden
deze vertaling voor ons te verzorgen.
Petra is bewoonster van Houtwijk en
heeft sinds begin dit jaar haar eigen
bedrijf Papyrus Office Support. De
eerste juridische stukken zijn in het

Nederlands opgesteld. Mocht onze
zaak ontvankelijk worden verklaard
(dat betekent dat de klacht voldoet
aan alle basisvoorwaarden), dan zal
het EHRM het probleem inhoudelijk
gaan onderzoeken. De correspondentie
zal dan in het Engels verder plaatsvinden. We zullen Petra dan weer
nodig hebben. Dit is de eerste keer,
dat het EHRM zo’n ‘stralings-zaak’
voorgelegd krijgt; het wordt een proces van jaren. Het Nederlandse beleid
voor elektromagnetische straling loopt
flink achter bij andere landen om ons
heen. Het Europese Parlement waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s
van draadloze apparatuur en roept alle
Europese landen op de normen strenger
te maken. Maar Nederland doet niets.
Met onze klacht tegen de zendmast in
Zichtenburg vragen we aandacht voor
die Nederlandse laksheid op Europees
niveau. En dat is nu al pure winst.
Gwen Maclaine Pont
CIE ZZZ, COMMISSIE WONEN IN
HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST
ZICHTENBURG
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HOUTWIJK LEEFT
Het lijken wel kubussen die zo uit de ruimte zijn neergezet op het
terrein achter het gemaal aan het Vinkenlaantje. Juist, daar waar
het touwcircus heeft gestaan. Eerder was al kenbaar gemaakt dat
het touwcircus zou verdwijnen. En zie wat er voor terug gekomen
is. Lekker klauteren voor de jongeren tot 12 jaar denken we. Puntje
van aandacht is wel dat de boel eerst door onverlaten in de fik
gestoken is. Vaders, moeders en honden wandelaars, hou de boel in
de gaten.
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Nog meer duistere dingen? We kunnen alleen een vermoeden uispreken. Komende periode zal uitmaken of we het bij het rechte
eind hadden. Het gaat niet om de auto die op de foto staat maar om
de paaltjes. Op een aantal plaatsen in Houtwijk staan ze er ineens.
We denken dat hier jonge bomen geplaatst gaan worden. Houtwijk
is best een groene wijk. Hou in de gaten de foto is genomen in de
H.P. Bremmerpark.

U heeft hem vast gezien. Het grote Matrix-bord wat door de politie Loosduinen is ingezet om het aantal auto inbraken in Houtwijk
naar beneden te brengen. Er zijn ook flyers achter de ruitenwissers geplaatst en de politie zal de komende periode extra aanwezig
zijn op die plekken waar zich de auto inbraken hebben voltrokken.
Ook het wijk preventie team is aanvullend ingezet. Ziet u personen
onduidelijk om een voertuig, bel dan 112.
HELP MEE

Groot onderhoud aan de woningen in de omgeving van de Jan
Romeinstraat en de van Gelderlaan. hele huizenblokken worden
door Staedion in de steigers gezet. Staedion heeft de meeste huizen
in verhuur in Houtwijk en neemt daar ook de verantwoordelijkheden voor. Het is goed om te zien dat er aandacht aan de woningen besteed wordt. Loop er maar eens langs en je ziet dat er druk
gewerkt wordt. Over een poosje verdwijnen de steigers en voila.
We kunnen er weer trots op zijn.
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HOUTWIJK LEEFT
Nieuwe borden in de directe omgeving van scholen. Ze vallen
duidelijk op door hun gele kleur. Beste verkeersdeelnemers, wilt
u rekeningen houden bij het zien van deze borden dat juist in die
omgeving kinderen uit de vreemdste hoeken ineens kunnen over
steken? Rij daarom niet harder als de 30 km die voor de meeste
straten van Houtwijk gelden. Sterker nog, als u stapvoets rijd dan
geeft dat een extra stuk veiligheid. U heeft dan meer tijd om te reageren op dat gene wat om u heen plaats vindt.

11
Het lijkt wel een kleurige snoepstengel. Nee hoor maar het valt wel
op. Ook deze versperringen hebben te maken met veiligheid. Ze
staan dan ook in de directe omgeving van een school en wel op die
plekken waar ook de voetgangers extra moeten oppassen. Vaders en
moeders leer uw kinderen om voorzichtig vanuit school naar huis te
gaan. Geef aan waarom deze snoepstengels er staan. Let dus extra
op.

Woongroep Centraal Wonen viert 25-jarig jubileum
Het was afgelopen zaterdag (19 september) feest
bij ‘Centraal Wonen’ in Houtwijk. De woongroep
bestaat namelijk 25 jaar.
Beheerconsulent Daniëlle Held kwam namens
Haag Wonen de circa 85 bewoners feliciteren en
overhandigde bloemen aan de voorzitter van de
bewonerscommissie, Han Deggeler.
‘Haag Wonen is net als u trots op dit 25 jarig bestaan’, zei Daniëlle. “Centraal Wonen laat namelijk zien dat mooi en gezamenlijk wonen gelijk
op kan gaan, ongeacht de leeftijd van bewoners.
Het betekent ook dat je elkaar kent en elkaar kunt ondersteunen. Het levert gezamenlijke activiteiten en harmonie
op”, aldus Daniëlle Held. De hele dag konden de bewoners
deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals dansen en muziek
maken. Ook voor de kinderen was er van alles te doen.

Op de foto Daniëlle Held (links) en Han Deggeler.
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debat Houtwijk
Naar aanleiding van jullie vraag te
reageren op het stukje in het wijkblad
m.b.t. ‘debat Houtwijk’ hier een reactie
van mijn kant.

12

Ik ben 55 jaar geleden geboren in oudLeyenburg (Driebergenstraat), heb
jarenlang in Morgenstond gewoond
(Leyweg), ben op een gegeven
moment verhuisd naar een flat in de
Jan Bronnerstraat (om de hoek van het
winkelcentrum Houtwijk), en woon nu
reeds 17 jaar in het ‘nieuwbouwwijkje’
op het voormalige GDA-terrein, in de
Bram Frosstraat.
Naar volle tevredenheid, mag ik wel
zeggen. Prachtige huizen, naar ‘Haagse’
maatstaven zeer ruim, licht en goed
geïsoleerd. Bovendien in een rustige en
fijne straat, met alleen wat toegangsverkeer naar achterliggende straten (er
is immers geen mogelijkheid voor een
auto om via de Burg. Hovylaan het
wijkje binnen te komen), en fijne en
sociale buren. Dat mag ook wel eens
gezegd worden!
Bovendien zijn het winkelcentrum, de
tramhalte, het postkantoor (nog wel!),
het politiekantoor en Kijkduin ‘om de
hoek’, en ben je met lijn 2 zó in de stad
en met je auto zó op de snelweg via de
(alsmaar drukker wordende) randweg
via de Lozerlaan.
Jullie blad lees ik altijd met interesse.
Wel heb ik altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel: hoort ons wijkje nu
bij Houtwijk of bij Loosduinen? Eerlijk
gezegd weet ik het niet. Hoewel ik
waardeer dat ik het Houtwijkblad krijg,
voel ik me toch wat meer verbonden

met Loosduinen. In het winkelcentrum
aldaar doe ik ook veelal de boodschappen, niet in Houtwijk (niet meer sinds
daar de verse slager en groenteboer
zijn verdwenen…..). Er is vast wel een
officiële indeling. Voor zover ik weet
behoren Loosduinen én Houtwijk beide
tot het officiële stadsdeel Loosduinen,
dus erg belangrijk is het niet.
Ik deel de ervaringen van de ‘stukjesschrijver’ over de halte van lijn 2 en
de oversteekplaats. Ooit stapte ik uit
lijn 2 (richting Kraaijenstein), liep om
de tram heen aan de voorkant en uit
een soort intuïtie stopte ik, hoewel ik
normaal gesproken hard doorloop. En
ja hoor, een ongeduldige automobilist
scheurde aan de verkeerde kant van de
weg, óm de vluchtheuvel, heen en had
mij, als ik niet was stil gaan staan, hartstikke dood gereden. Zo iemand moet
natuurlijk onmiddellijk in het gevang
gezet worden, maar tja, het enige dat ik
zag waren de rookwolken van zijn uitlaat….. Strepen helpen hier natuurlijk
niet, het is gewoon asociaal gedrag.

den lijkt mij stug, daar is-ie veel te
kort voor! Als ik rechtsaf sla, de Ru
Paréstraat in, om naar huis te gaan,
moet de achter mij rijdende auto sowieso remmen dus ik zie daar niet al te
veel problemen. Dat men te hard rijdt,
zal best. Dat doet men helaas overal.
Jammer dat het Loosduinse Hoofdplein
nog niet helemaal klaar is. Dat carillon
staat nu ergens weg te roesten, vrees ik.
De tegels zijn voor oude mensen erg
glad, en het weghalen van de kiosken
en een mooie fontein en bomen hadden
het plein er ook wel fraaier op gemaakt,
maar ja, we kunnen niet alles hebben.
De straatstenen in de toegangswegen en
de mooie regengoten zijn in ieder geval
een verbetering.
Een volgende keer wil ik best weer
mijn mening geven over andere zaken
Loosduinen (en Houtwijk) betrekking
hebbend, voorlopig laat ik het hierbij.
Hartelijke groeten,
Ferry Ballhaus

Helaas is de wijkagent mij ook onbekend. Vorig jaar is er ingebroken bij mij
(de beruchte ‘bendes’ die er een tijdje
lang ‘geheerst’ hebben). Gelukkig was
er bijna niets weg, maar wel veel braakschade. Ik werd overigens uitstekend
bijgestaan door agenten van bureau
Loosduinen, ik heb daar absoluut geen
klachten over.

p.s.
hartelijk groeten aan Dries Weber. Die
houdt zo ongeveer in zijn eentje het
wijkblad draaiende, inhoudelijk gezien.
En deze complimenten en groeten
komen van de ‘concurrent’: ik ben al
meer dan 40 jaar lid van Quick Steps,
waarvan het eerste in het verleden

Dat er op de Lippe
Biesterfeldweg meer dan
80 km per uur wordt gere-
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MANOS VERDES
Joost van der Spek
Albert Schweitzerlaan 169
2552 PG Den Haag
06 245 90 761
info@manosverdes.nl
www.manosverdes.nl
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OPA VERTEL NOG EENS VAN VROEGER 3
Opa, ben jij nog soldaat geweest?
Jongen, ik ben soldaat geweest maar dat
was anders dan nu. Nu ga je vrijwillig
in dienst en kan je zelf nog beslissen of
je naar het buitenland of zo wil. Wil je
niet, dan kan je er uit stappen. In mijn
tijd kon dat niet. Er bestond dienstplicht
en dat betekende dat elke jongeman in
het jaar dat hij negentien werd, soldaat
moest worden. Als je op een hogere
school zat, kon je uitstel krijgen maar
als je werkte, moest je gewoon bij je
baas weg.
Een half jaar van tevoren werd je
gekeurd. Ze hadden een systeem en dat
heette ABOHZIS. Het was een afkorting voor Armen, Benen, Ogen, Horen,
Zien, Intelligentie en Stabiliteit. Je
kreeg voor elk onderdeel een cijfer van
0 tot 5. Hierbij was een 0 het beste. Een
bijzonder onderdeel was Stabiliteit die

te maken had met je geestelijke gesteltenis. Met een 5 werd je zeker afgekeurd omdat je dan geestelijk onstabiel
was. Als iemand gek deed of zo iets,
zeiden we: “Die heeft zeker S 5.”
Sommige jongens probeerden met trucjes afgekeurd te worden maar dat lukte
zelden omdat de doctoren die geintjes
bijna allemaal kenden.
Dan kwam de dag dat je op moest
komen in een legerplaats met de eerste
reisgelegenheid na zeven uur. Ik moest
naar Bergen op Zoom en daar stonden
bij het station militaire vrachtwagens te
wachten. We moesten de laadbak in en
werden naar de Cort Heyligerskazerne
even buiten de stad gebracht. Toen
we daar uitstapten begon gelijk het
schreeuwen en drillen.
Aan het einde van de dag lag ik in
bed op een grote zaal met zo’n dertig
andere knullen. IJzeren stapelbedden
met tweeën boven elkaar, een boerenbonte zak als matras die we zelf met
stro moesten vullen en een dito kussen.
Geen lakens maar twee ruwe dekens. In
zes weken tijd werd je omgebouwd van
een onstuimige, zelfstandige jongeling
in een tamme, blind gehoorzamende
soldaat. Met exercities, veldlopen,
sportoefeningen en de gevreesde stormbaan waarbij je over, door en onder
allerlei hindernissen werd gejaagd.
Wapenlessen en schietoefeningen en
dat allemaal in een grauw-groen dik
uniform. Je had er twee van. Een net en
nieuw exemplaar voor als je de poort
uitging (het zogenaamde eerste grijs)
en het pak waarmee je de gehele week
oefeningen deed (het tweede grijs).
Je mocht eenmaal in de veertien dagen
naar huis en daarvoor kreeg je dan
vrij vervoer met de trein. Het andere
weekend moest je zelf betalen (of je
liet het betalen door een paar zorgzame
ouders). In mijn tijd kreeg een soldaat
80 cent per dag.
Je kreeg ook allerlei injecties waar je
niet tegen mocht protesteren. De ergste
was de zogenaamde pokkenprik waar je
hoge koorts van kon krijgen. Het begrip
privacy kende men in militaire dienst
niet. Je had een metalen kast waar je
spullen in moesten en op commando
moest je die regelmatig openen voor
inspectie.
Opa, wat voor geweer had jij?
Ik kreeg een geweer dat nog uit de
Tweede Wereldoorlog kwam. Het
heette Lee Enfield en woog zo’n 4 kilogram. In de discipline moest het geweer
centraal in je soldatenleven staan.
Regelmatig werd geïnspecteerd of het

schoon was en kreeg je oefeningen
om het binnen de kortste tijd in en uit
elkaar te kunnen halen. Voor schietoefeningen gingen we met vrachtwagens
naar een oefenterrein dat Kiek-In-DePot heette en even buiten Bergen op
Zoom lag. Je kreeg tien patronen om te
verschieten en moest de lege patronen
inleveren om te voorkomen dat iemand
er een of meer mee zou nemen.
Na zes weken was je geoefend soldaat
en kon je overal ingezet worden. In
mijn tijd waren er politionele acties
waarbij strijd gevoerd werd tegen een
deel van de Indonesische bevolking
dat met de wapens onafhankelijkheid
wilde bereiken. Als je qua gezondheid
“tropengeschikt” was, kon je uitzending naar Indië niet weigeren. Je werd
voor een onbepaalde tijd uitgestuurd.
Sommigen zijn drie jaar of meer weggebleven. Er zijn ook duizenden jongens gesneuveld. Er werd toen veel
minder ruchtbaarheid aan gegeven dan
tegenwoordig.
Een geoefend soldaat kreeg als soldij
de kapitale som van 90 centen per dag
en mocht het kraagje van zijn uniform
open dragen als maar een overhemd
met een dasje zichtbaar waren. En alles
in de kleur leger-groen.
Ik heb thuis nog de handboeken voor
soldaat en onderofficier die je uit je
hoofd moest kennen. Lukte dat niet dan
kon je wel eens pech hebben en tegen
een straf oplopen.
Zo moest je vooral niet vergeten een
meerdere in rang te groeten, waar
je ook was. Dat kon gebeuren in de
kazerne maar ook in de buurt waar je
woonde.
Jongen, ik zou je nog veel meer kunnen
vertellen over een systeem dat gericht
was op oorlogvoeren met jonge mensen
als gedwongen uitvoerders en slachtoffers.
De dienstplicht bestaat nog steeds maar
wordt niet meer toegepast. De kazernes
zijn leeggestroomd en niemand wordt
nog uit zijn werk gerukt of van school
gehaald om soldaat te worden. Van de
vijf kazernes waar ik gelegen heb ( een
soldaat lag namelijk) is er niet een meer
in gebruik. Ze zijn afgebroken of omgebouwd tot woningen.
Het is goed zo, hoewel sommige
jongeren van nu nog wel een poosje
dienstplicht zouden kunnen gebruiken
om een gedisciplineerder lid van onze
maatschappij te worden.
Dries Weber
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KAMELEON
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De vereniging
“Kameleon” is
opgericht op 31
oktober 1975.
In principe is
Kameleon een
sportvereniging voor mensen met
een lichamelijke beperking. Niet
voor mensen met een lichamelijke
beperking, maar ook mensen met een
chronische ziekte zoals reuma, CARA,
chronische pijnklachten, fibromyalgie,
rugklachten, M.S., M.E., epilepsie enz.
of met een visuele beperking kunnen lid
worden, maar ook mensen met een licht
motorische achterstand.

Doelstelling
De vereniging Kameleon biedt personen van jong tot oud, die niet of niet
meer bij een reguliere sportvereniging
kunnen sporten, de mogelijkheid sportief bezig te zijn. Dit kan zowel op
recreatief niveau als in wedstrijdverband.

Accommodaties
Kameleon heeft een eigen verenigingsgebouw aan het Veldzicht 20 te Den
Haag. Dit gebouw heeft een sportzaal,
kleinere sportruimtes voor darten, boccia en fitness, een kantine en vergadermogelijkheden.
Het gebouw heeft het “ITS-symbool”,
d.w.z. dat het gebouw volledig toegankelijk is voor rolstoelers.
Daarnaast worden er voor bepaalde takken van sport grotere zalen en zwembaden elders in Den Haag gehuurd.
Kameleon biedt ruimte en mogelijkheden voor velerlei sportactiviteiten en
andere activiteiten:

Badminton, Boccia, Darten,
Fitness, Gymnastiek, Jeugdsport,
Koersbal, Koudwaterzwemmen,
Loopbasketbal, Rolstoelbasketbal,
Sjoelen, Sport en Spel, Tafeltennis,
Voetbal, Wheelchairrugby en
Warmwaterzwemmen.
Het zwemmen bijvoorbeeld gebeurt
in twee verschillende zwembaden. In
zwembad “Escamphof” is het water
ongeveer 32 °C, daar wordt watergymnastiek gegeven. We spreken dan van
warmwaterzwemmen. In zwembad “De
Waterthor” wordt zwemles gegeven aan
kinderen met een lichamelijke beperking (het zogeheten koudwater-zwemmen). Het behalen van zwemdiploma’s
A, B en C is onze doelstelling.

Vervoer
Wanneer u niet met eigen of openbaar
vervoer naar de sportaccommodatie
kunt komen, bestaat de mogelijkheid
gebruik te maken van het zogeheten
vervoerssysteem. Voor wat betreft het
warmwaterzwemmen is er op bepaalde
uren ook vervoer mogelijk. De kosten
van dit vervoer bedragen € 3,20 per
rit, oftewel € 6,40 retour voor leden
zonder taxipas. Leden met taxipas kunnen daar uiteraard ook gebruik van
maken. Voor vervoer naar wedstrijden
(in teamverband) buiten Den Haag is
de prijs afhankelijk van de te reizen
afstand.

Sportkeuring
Voor het sporten bij Kameleon wordt
geen sportkeuring vereist. Wel dient
men een bewijs van een arts te tonen,
waarin deze toestemming geeft om

te sporten. Voor beginnende sporters
zijn sportrolstoelen aanwezig. Als men
precies weet, aan welke sport men gaat
doen, kan men advies krijgen over
welke soort sportrolstoel nodig is en
eventueel hoe deze via de Wmo (Wet
maatschappelijk ondersteuning) aan te
vragen is.

Verenigingsblad
Iedere maand verschijnt een verenigingsblad met verslagen, aankondigingen e.d. Zo nodig kunnen wij dat in
gesproken vorm verzorgen.
Het verenigingsblad van Kameleon is
ook Internet te benaderen via
www.isvkameleon.nl, te vinden onder
“verenigingsblad”.

Donateurs
Wilt u donateur worden? Dat kan voor
elk willekeurig bedrag. Wilt u elke
maand het verenigingsblad ontvangen,
dan vragen wij daarvoor een vergoeding van € 40,- per jaar.

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden gedaan door vrijwilligers. We kunnen echter altijd nog
meer hulp gebruiken. Derhalve vragen
wij gemotiveerde mensen om zich op
bestuurlijk of op sporttechnisch terrein,
hetzij in ons verenigingsgebouw voor
onderhoudswerkzaamheden of kantinebezetting, ons team van vrijwilligers te
komen versterken.
Wij hebben de beschikking over een
compleet geoutilleerde kantine, waar
voor en na het sporten een hapje en
drankje genuttigd kan worden, tegen
aantrekkelijke prijzen.

28e jaargang nummer 3

juli t/m september 2009

IK WOON IN DE LIPPE-BIESTERFELDWEG

Allereerst de vraag woont men nu IN,
AAN of OP de Lippe Biesterfeldweg.
Het spraakgebruik bepaalt dat men IN
een straat woont en AAN of OP een
laan of weg dus zou de titel moeten
luiden:
IK WOON OP DE LIPPEBIESTERFELDWEG.
Het is voor iedereen duidelijk dat de
weg is genoemd naar de echtgenoot van
Koningin Juliana, Prins Bernard die de
titel Prins van Lippe-Biesterfeld droeg.
Het naamdeel LIPPE is afkomstig van
een oorspronkelijk Duits vorstendom in
Noord-Rijnland-Westfalen en genoemd
naar de rivier van die naam. Biesterfeld
is een plaatsje dat even buiten die landstreek ligt.
Bernard werd in 1911 geboren als Graf
von Biesterfeld, als oudste zoon uit het
huwelijk van prins Bernard zur Lippe
en Armgard Gräfin von Biesterfeld. Het
was een huwelijk met een standsverschil dat in 1916 door vorst Leopold
IV van Lippe gecorrigeerd werd door
een adelverheffing waarbij Armgard en
haar zonen de titel Prinzessin en Prinz
zur Lippe-Biesterfeld kregen met het
predicaat “Durchlaucht”(Doorluchtige
Hoogheid).
De weg vormt de grens tussen Houtwijk
aan de nieuwe linkerzijde en de Kom
van Loosduinen aan de oude rechterkant.
Als we onze blik richten op de rechterkant van de weg en de Kom van
Loosduinen binnen wandelen, zien we
een ratjetoe van namen die op de een
af andere manier een relatie met het
Koninklijk Huis hebben. Binnen de
driehoek van Loosduinse Hoofdstraat,
Willem III-straat en de LippeBiestfeldweg vinden we:
De Laurenburgstraat die is genoemd
naar een plaats in de Duitse deelstaat
Rijnland-Palts.

De Graven van Laurenberg bouwden in
de 13e eeuw een burcht die ze Nassau
noemden waarna ze zich tooiden met
de titel Graven van Nassau. Ze waren
de voorvaderen van Graaf Otto I die de
stichter was van de Dillenburgse linie
waar het Nederlands koninklijk huis
van afstamt. De Laurenburgstraat heette
vóór 1967 dan ook Dillenburgstraat.
Dat was het jaar waarin de gemeente
Den Haag besloot om alle straatnamen
te wijzigen die door de annexatie van
Loosduinen dubbel waren geworden. In Den Haag was al de NassauDillenburgstraat.
De Luxemburgstraat die is genoemd
naar het Groothertogdom Luxemburg.
In 1547 wordt Luxemburg door keizer
Karel V opgenomen in de zogenaamde
“Nederlanden” maar Luxemburg kon
zich door haar ligging op afstand,
van een heleboel ontwikkelingen in
de andere Nederlanden afzijdig houden. Bij het Congres van Wenen werd
het kleine landje opgewaardeerd tot
Groothertogdom en toegewezen aan de
Nederlandse Koning Willem I.
In 1839 werd het oorspronkelijk grotere Luxemburg na allerlei politieke
verwikkelingen, in stukken gehakt
waarna het huidige deel overbleef. Bij
het overlijden van Willem III stierf de
Nederlandse mannelijke tak van de
Nassau’s die afstamden van Otto I uit
en moest een nieuwe groothertog gekozen worden. Het werd hertog Adolf uit
de Walramtak van de Nassau’s.
De Viandenstraat die is vernoemd naar
het kasteel Vianden in Luxemburg dat
in 1417 in eigendom kwam van het huis
van Nassau (de Otto-tak) totdat het in
1890 overging naar de
Walramtak en daarmee naar het
Groothertogelijk Huis van Luxemburg.
In 1977 werd het staatsbezit en kon
begonnen worden met het restaureren
van het kasteel dat door de Nassau’s
behoorlijk was verwaarloosd.
De Mecklenburgstraat en de
Schwerinkade moeten gezien worden in relatie tot Prins Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), de
echtgenoot van Koningin Wilhelmina.
Mecklenburg is een historische streek
die opgenomen is in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Schwerin is daar de hoofdstad van.
De geschiedenis van de hertogen en
groothertogen van Mecklenburg gaat
terug tot de 12e eeuw toen Pribislaw,
een Slavische bezetter, zich liet dopen
en zich vorst van Mecklenburg ging
noemen.

De Oranjewoudstraat die is vernoemd
naar het landgoed Oranjewoud in
Friesland. Eigenlijk is deze naam een
vreemde eend in de rare samenstelling van straatnamen in de Kom van
Loosduinen want Oranjewoud is een
optrekje dat gesticht is in 1676 door
Albertine Agnes van Nassau, de weduwe van Willem Frederik van Nassau.
Nadien is er niet veel meer te vinden
van de weduwe en haar nageslacht.
Het lustslot en de tuinen raakten in
verval en in 1829 werd er een nieuw
huis gebouwd. Het landgoed is dan niet
meer in handen van de Nassau’s.
Tot zover de rechterkant van de Lippe
Biesterfeldweg.
De linkerkant heeft een heel andere
geschiedenis die tientallen jaren
bepaald werd door de Westlandsche
Stoomtramweg Maatschappij en haar
rechtopvolgers. De maatschappij werd
in 1881 in Amsterdam opgericht en tien
jaar later verplaatst naar Loosduinen.
Het hoofdkantoor was gevestigd in
een pand op de Lippe Biesterfeldweg
waarin thans een notarissenkantoor is
gevestigd nadat het een poosje in leegstand gekraakt was.
Het eerste traject was tussen de
Lijnbaan in Den Haag en Loosduinen.
Geleidelijk werd het net uitgebreid
over een groot deel van het Westland.
Voor de voertuigen werd een groot
spooremplacement ingericht op de
Lippe Biesterfeldweg die toen nog
Stationsweg heette waar echter nog
geen woonhuizen stonden. Tot in de
veertiger jaren heeft de tram gereden
totdat het transport volledig was vervangen door bussen. Op de plek van
de locomotief-loodsen kwam een busgarage die in de tachtiger jaren weer is
gesloopt om ruimte te maken voor een
compleet nieuwe wijk waarin de straten
vernoemd zijn naar verzetsstrijders uit
de Tweede Wereldoorlog.
De geschiedenis van de WSM is veel
uitgebreider dan hier verwoord. Na
verschillende fusies bleef er in 1999
Connexxion over. Door de overname
van de exploitatie in het Westland door
Veolia is de laatste binding van de
WSM en Loosduinen verdwenen. Wat
wel gebleven is, zijn de restanten van
de vervuiling door zowel de exploitatie
met locomotieven als door de busgarage. De Lippe Biesterfeld is nu aan
beide zijden bebouwd en behalve het
oude hoofdkantoor is er niets meer dat
aan de oude WSM in welke vorm dan
ook, herinnert.
Dries Weber
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BUDDY NETWERK
Buddy Netwerk voert met steun van
de gemeente Den Haag sinds 2004 het
project 2tegen1zaamheid uit. Dit project heeft als doel het tegengaan van
isolement en vereenzaming van mensen
in Den Haag. Ook Houtwijk herbergt
helaas eenzame wijkbewoners. Onder
de doelgroep bevinden zich veel mensen die aangeven door persoonlijke
omstandigheden, lichamelijke beperkingen of ziekte zich eenzaam te voelen.
Familie, vrienden en kennissen vallen
weg, kinderen hebben het druk met de
carrière en het opvoeden van de volgende generatie.

16

Samen op pad
2tegen1zaamheid is er op gericht de
gevoelens van eenzaamheid tegen te
gaan. Een getrainde vrijwilliger wordt
gekoppeld aan een ‘maatje’. Gedurende
een jaar trekken deze twee mensen
een dagdeel in de week met elkaar op.
Centraal staat een zorgzame, respectvolle relatie tussen beide personen. De
belangrijkste inbreng van de vrijwilliger
is het trouwe aanbod van zichzelf: er
zijn voor de ander, samen ergens koffie
drinken, luisteren, een eindje wandelen.
Er zijn als er wat te vieren, te betreuren,

te beleven of te bespreken is. De essentie is dat iemand weer de kans krijgt het
leven met iemand anders te delen: de
belangrijke en onbelangrijke dingen.
Spreekt bovenstaande u aan, dan nodigen wij u graag uit voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Wellicht
besluit u daarna deel te willen nemen
aan een basistraining.
Dus bent u …
• enthousiast, gemotiveerd en integer
• begaan met de mensen om u heen
• 1 dagdeel per week beschikbaar
• minimaal 21 jaar
• bereid om minimaal 1 jaar ingezet te
worden
dan zijn wij …

OP ZOEK NAAR U!
Wij bieden …
• professionele ondersteuning en begeleiding
• basistraining, gratis en verplicht
• onkostenvergoeding
• vrijwilligerspas met diverse kortingen
Neem vandaag nog contact met
ons op. Bel: 3649500, e-mail:
info@2tegen1zaamheid.nl of kijk op:
www.2tegen1zaamheid.nl. U kunt ook
de ansichtkaart insturen die u aantreft
bij ons wijkblad.

Chipmaand geslaagd
Den Haag, 20 augustus 2009: De
maand juni stond in het teken van
het chippen en registreren van huisdieren. Juist deze maand stond in dit
teken, omdat het voorafgaat aan de
zomerperiode. Een periode waarin de
meeste huisdieren als vermist worden opgegeven. Echter, als mensen
hun dier laten chippen, is de kans dat
ze weer met hun baasje worden herenigd groot. In de maand juni gaf de
Haagse Dierenbescherming 20 Euro
korting op het chippen van katten.
Veel mensen hebben daar gebruik
van gemaakt!
In 2008 was de actie verspreid
over een aantal maanden. Er zijn
toen 272 katten gechipt. Dit jaar
zijn het er met 536 katten bijna
twee keer zoveel. De Haagse
Dierenbescherming is daar erg blij
mee. Katten met een chip die weglopen, worden veel sneller bij hun
eigenaar terug gebracht. En dat voorkomt overvolle asielen
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GEZOCHT: COACHES VOOR EEN RIT MET RANDSTADRAIL
Gevoel van vrijheid voor mensen met een beperking
Veertig mensen met een beperking willen graag begeleiding bij een eerste rit
met RandstadRail. Dat blijkt uit een
behoefteonderzoek dat stichting Voorall
– voor Hagenaars met een beperking – en het platform gehandicapten
Leidschendam-Voorburg in het voorjaar hebben gehouden.
Er zijn niet zoveel mensen met een
beperking die gebruikmaken van
RandstadRail, terwijl die wel toegankelijk is voor bijvoorbeeld blinden of
mensen met een scootmobiel of een rolstoel. Kennelijk is niet bekend genoeg
dat RandstadRail toegankelijk is of is
er toch nog aarzeling om de tram in te
gaan bijvoorbeeld met een scootmobiel.
Marnies reist al langer met
RandstadRail met haar scootmobiel;
binnenkort zal ze een eerste verkenningsrit maken met haar elektrische
rolstoel, begeleid door haar zoon.
‘De eerste keer met de scootmobiel in
de tram was moeilijk, het was helemaal
nieuw voor mij. Maar nu ben ik echt
een gebruiker, ondanks een paar nadelen. Het kost wel voorbereidingstijd,
maar dat heb ik er voor over. Ik zie
bijna nooit iemand met een rolstoel in
de tram. Het is niet zo bekend dat het
kan en dat is jammer.’

Ervaren
Marnies is inmiddels een ervaren rijder
en kent de knelpunten. ‘Je scootmobiel
moet niet te groot zijn. Maar het vervelendst is dat ik mensen moet vragen
op te staan en de stoelen op te klappen,
zodat ik er kan staan. Het geeft me het
gevoel dat ik mensen wegjaag.’
Voordat Marnies zelf op stap ging heeft
haar zoon een proefrit gemaakt om te
zien welke obstakels er voor zijn moeder zouden zijn. Op een rustige zon-

dagochtend zijn ze daarna samen voor
het eerst een rit gaan maken met de
RandstadRail. Marnies: ‘De eerste paar
keer was het heel vreemd. Je moet goed
inparkeren, niet half erin of dwars in
het gangpad. Je moet een aantal dingen
goed weten voordat je er aan begint.’
Voor blinde mensen is het belangrijk
om te weten waar ze op het perron
staan, zodat ze in de buurt van de deur
zijn als het voertuig stopt.

begint het echte werk: begeleiding
tot maximaal drie keer. Margreet
Roemeling: ‘Daarnaast vragen we de
coach om knelpunten die zij tegenkomen te inventariseren. Wij zullen die
bundelen en gebruiken voor een advies
aan HTM en Stadsgewest Haaglanden,
dat wilden ze graag.’
Het streven is dat de eerste begeleidingsritten half november worden
gemaakt.

Begeleiding

Profiel

Voorall wil reizigers met een beperking
en begeleidende vrijwilligers bij elkaar
brengen om mensen met een beperking te laten wennen aan vervoer met
RandstadRail. ‘We noemen ze coaches
om duidelijk te maken dat je iemand
iets leert, zonder dat je het overneemt.
De coach hoort in een bijeenkomst
waar hij/zij op moet letten en krijgt uitleg over het gebruik van het voertuig.
Vervolgens gaan de coaches zelf in de
praktijk de situatie verkennen’, zegt
Margreet Roemeling, projectcoördinator bij Voorall. ‘Daarna gaat een coach
op stap; een, twee, maximaal drie keer,
met iemand die graag wil leren gebruik
te maken van RandstadRail. Een begeleidingsrit duurt hooguit twee uur. ’
Voorall zoekt tien tot vijftien coaches
die mensen met een beperking willen begeleiden om te leren gebruik te
maken van RandstadRail. Margreet
Roemeling: ‘Op een eerder artikel
reageerde een HTM-bestuurder, dat is
natuurlijk heel leuk!’ Ook jonge mensen kunnen zich aanmelden als coach.
Het is leuk om in korte tijd iemand te
helpen bij het verwerven van wat zelfstandigheid.
HTM biedt zowel coach als gecoachte
gratis vervoer voor de begeleidingsritten. Voorall organiseert een bijeenkomst voor coaches, daarna gaat de
coach een keer proefrijden en dan

Wat wordt er verwacht van een coach?
Een coach heeft natuurlijk om te beginnen de bereidheid en de tijd om de
begeleiding op zich te nemen. Hij/zij
moet zelfstandig kunnen reizen met de
tram, is respectvol en geduldig. Hij/zij
ziet het verschil tussen hulp en begeleiding en zal het dus niet overnemen als
het lastig wordt. Hij/zij kan zelfstandig
problemen oplossen, kan goed samenwerken en overleggen en kan eventuele
knelpunten formuleren.
Marnies: ‘Ik hoop dat meer mensen met
een beperking gebruik zullen maken
van de tram. Het geeft je een gevoel
van zelfstandigheid en van vrijheid als
je weg kunt gaan wanneer je wilt.’
Voorall vraagt mensen zich te melden als coach.
Informatie: www.voorall.nl
Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070-365 52 88
info@voorall.nl

PILATES IN BUURTCENTRUM DE GEEST
Op woensdagen van 11.30 tot 12.30 uur organiseert VÓÓR Welzijn lessen Pilates in buurtcentrum de Geest. Pilates is een
fitness systeem dat ontwikkeld is in het begin van de 20ste eeuw door Joseph Pilates. De nadruk van de methode ligt bij de
spieren die ervoor zorgen dat het lichaam in de correcte balans staat en de ruggengraat ondersteunt.
De lessen kosten € 12,50 per maand of € 8,50 per maand wanneer u een ooievaarspas heeft. Voor inlichtingen en informatie belt u de i-Shop Houtwijk in Bokkefort: 070 3977248. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht.
Wat:
Dag & tijd:
Kosten:
Locatie:
Info & opgave:

Pilates
woensdag van 11.30 tot 12.30 uur
€ 12,50 / € 8,50 (ooievaarspas)
Buurtcentrum de Geest , George Bizetstraat 25
i-Shop Houtwijk 070 3977248 of mail naar:
marc.vanbergen@voorwelzijn.nl
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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 Taal:
0900 88 44
MEDISCHE HULP
Apothekerstelefoon: 345 10 00,
Gezondheid centrum: 397 11 01,
Afspraken maken vóór 10.00 uur
Spoed:
397 16 34,
Receptenlijn:
397 21 62
Dokterstelefoon:
346 96 69
Tandarts (spoed):
311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg:
210 00 00
Apotheek Houtwijk:
397 27 46
Openingstijden van de Apotheken in de
regio Den Haag
De apotheken in de Haagse regio zijn
geopend op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur Voor spoedeisende recepten
buiten de reguliere openingstijden kunt u
terecht bij:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295,
359 85 06
Op werkdagen van 17.30 tot 24.00 uur en
op zaterdag en zondag van 09.00 tot
24.00 uur . Op feestdagen van 09.00 tot
24.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
363 49 44
Geopend. tot 22.00 uur.
OUDERENZORG
.
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en Joannemie van Dijk,
Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
397 60 01
Meldpunt Sociale Veiligheid Ouderen
Loosduinen
397 46 46

De Henneberg, Tramstraat 15
Klussendienst, 397 60 01
Boodschappendienst, 397 60 01
Telefooncirkel, 397 60 01
Oppascentrale mantelzorg, 397 60 01
Huisbezoekdienst, 397 60 01
Tuinklussendienst, 397 60 01
CIPO (informatiepunt):
364 38 18
Burenhulp:
346 70 54

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

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