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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

Winkelcentrum Houtwijk

Zorg is meer dan medicijnen
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Laatste Nieuws Winkelcentrum Houtwijk
We betreuren het zeer dat we hebben gemeld dat de eigenaar van Van Alsem zou hebben overwogen tot sluiting over te 
gaan. Hier is absoluut geen sprake van. Hiervoor onze excuses.

De stand van zaken van dit moment is dat voor winkelcentra in de wijken Escamp en Loosduinen een regiegroep in het leven 
is geroepen die een extern bureau opdracht heeft gegeven de stand van zaken grondig te onderzoeken en met aanbevelingen 
te komen.
Ook de woningcorporaties zijn hier bij betrokken. 
Het wijkberaad wacht dit onderzoek met interesse af en zal hier zeker de vinger aan de pols houden.

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

-
schrift 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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matie kunt u niet alleen vinden in zijn 
stukje, maar staat ook op onze site!

Oud en Nieuw: feest/vuurwerk versus 
plezier/een nieuw jaar.
Vorig jaar is er overmatig zwaar vuur-
werk gebruikt en hiermee is enorme 
schade aangericht; vooral het persoon-
lijke leed is toegenomen. Daarnaast is 

-
krikt en velen hebben geprotesteerd 
tegen het toelaten van dit zwaarder 
vuurwerk.
Wij hebben dit ook besproken in 
ons overleg met politie, brandweer 

-

gekomen, dat  er wederom de nodige 
maatregelen worden getroffen, maar 
dat wij als wijkbewoners ook onze ver-
antwoording moeten nemen.
Spreek uw kinderen aan op hun gedrag 

willen allemaal een gezellige jaarwis-
seling met veel plezier mee maken. 
Wat heeft het voor zin om schade aan 

te vernielen. Als dit U overkomt, staan 
we allemaal in de rij om te klagen en 
niet meer dan terecht……., maar……!
Laten we het gezellig houden en pro-
beren de hulpverleners hun werk te 
laten doen en spreek vooral uw kin-
deren, de jeugd, een ieder aan op hun 
gedrag!

Na deze opsommingen en dit is maar 
een kleine greep uit de zaken, waarmee 
het wijkberaad zich bezig houdt, rest 
mij niets anders dan u en mijn mede 
bestuursleden hele fijne feestdagen toe 
te wensen; een goede Kerst en een hele 
fijne jaarwisseling, waarbij uw dromen 
c.q. voornemens voor de toekomst 
mogen uit komen.
Feestdagen zonder verdriet en ergernis 
waarvan we later, als we terug kijken, 
kunnen zeggen:
“De jaarwisseling van 2008; dat was 
een knaller en een goede binnenkomer 
in 2009!”

Met een vriendelijke feestgroet,

P.Wijsman
voorzitter

      Van de voorzitter
P. Wijsman

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Beste wijkbewoners,
Alweer een kerstnummer, dat aangeeft, 
dat vele festiviteiten zijn geweest, sin-
terklaas bijv. en dat veel festiviteiten 
nog op stapel staan.
Voordat we over kunnen gaan tot deze 
activiteiten en genieten van onze vrije 
dagen, eerst een aantal kleine zaken, 
die ik graag met u wil bespreken.

We hebben onze najaarsvergadering 
gehouden en 2 onderwerpen sprongen 
hieruit: Masterplan Kijkduin en een 
verdere uitleg relatie zendmast - WOZ.
Om met dit laatste onderwerp te begin-
nen. Er zijn documenten uitgedeeld, 
en in dit blad wordt hier verderop ook 
melding van gemaakt, waarin staat, 
dat er een relatie is tussen de waar-
devermindering van uw huis en een 
zendmast met deze omvang hebben 
binnen een straal van 1000 meter. Als 

ontvangt, kunt u protest aantekenen 
en beargumenteren, dat de waarde van 
uw huis aanmerkelijk daalt door de 
aanwezigheid van deze zendmast. Op 
de website www.houtwijk.net staat 
een voorbeeld. Als velen dit doen, kan 
dit wederom een argument voor de 
gemeente zijn om iets aan de vergun-
ning te doen.
In relatie tot dit onderwerp vragen wij 
u ook om eventueel 50, 00 euro over 
te maken aan onze advocaat, zodat 
we verder kunnen procederen, indien 
we de zaak verliezen bij de Raad van 

website.
Het is in ons aller belang, dat zoveel 
mogelijk mensen ons steunen, ook 
financieel, om zolang mogelijk te 
procederen tegen de gemeente, zodat 
zij positief beslissen en de vergunning 
voor deze zendmast intrekken.
Wilt u meer informatie: raadpleeg onze 
site of neem contact op met het secre-
tariaat.

Het andere onderwerp, masterplan 
Kijkduin, gaat over de herinrichting 

van het Kijkduin gebied. Op het eerste 

maar het heeft wel degelijk invloed 
ook op onze wijk. Misschien hebt u 
hierover gelezen, maar de bedoeling 
is, dat in het Kijkduingebied tussen de 
900 en 1000 woningen worden gerea-

spelen en zo met elkaar verweven wor-
den, dat niemand merkt dat er huizen 
zijn gebouwd! Het feit dat er zoveel 
woningen bijkomen, betekent ook dat 
de parkeerdruk zal toenemen en dat zal 
zeker afglijden richting onze wijk en 
daarnaast zal het teenetander met het 
openbare vervoer gaan gebeuren.
De fase van samenspraak is net voor-
bij en de gemeente is nu bezig om 
een plan te maken, waarin min of 
meer definitief wordt vastgeld, wat 
de gemeente wil. Natuurlijk moet de 
gemeenteraad hier nog naar kijken, 
maar het laatste stadium van tekenta-
fel/ideeën en vrijblijvendheid wordt 
verlaten.
Parkeren in onze wijk, kan ook bete-
kenen, dat mensen gaan klagen en 

een reden voor een andere wethouder 
zijn om betaald parkeren in te voeren. 
Tot op heden zijn we gevrijwaard, 
maar……we houden u op de hoogte.

Andere zaken, die eventjes aangehaald 
moeten worden, zijn:
Stand van zaken ontwikkeling Haga 
ziekenhuis. Dit kabbelt voort. We zit-
ten in de werkgroep en houden u op de 
hoogte, indien zich belangrijke zaken 
voordoen. Dit ook in relatie tot de bus-
sluis.
Onze stadsdeelwethouder is op bezoek 
geweest; wethouder Huffnagel. We 
hebben diverse zaken besproken en 
een rondwandeling gemaakt, waarbij 
ons winkelcentrum, de zendmast, de 
hotspot, het Haga ziekenhuis met name 
zijn besproken.  Natuurlijk hoop je 
dat hij met ideeën en geld komt, maar 
deze kadootjes zijn nog eventjes niet 
te geven met Kerstmis 2008. Het was 
een goede ontmoeting en we hebben in 
ieder geval de problemen aangestipt en 
op de agenda kunnen zetten.
De wijkagent, Martin Taal, is bereik-
baar via 0900-8844 en heeft een stukje 
geschreven over melding maken van, 
wat kun je bellen, sms-alert en een 
bepaalde site bezoeken. Deze infor-

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? Bel voor nabezorging 0174-631748
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DE OUDE WIJK
De wijk ging achteruit, zei men en wie 
door de straten dwaalde, zag dichtge-
timmerde panden en zakken huisvuil 
die te vroeg buiten stonden. Sommige 
huizen waren gekraakt en grauwe 
ramen, gedekt door lappen en kran-
ten, staarden de straat in. De gestaag 
vallende regen werd verlicht door 
een enkele nog brandende lantaarn. 
Glimmende strepen snelden voor de 
lamp langs naar de glanzende straat-
stenen en vonkende druppels dansten 
op de kap. Hier en daar bood een 
kamer een blik op een kerstboom met 
lichtjes die in vele kleuren sfeerbeel-
den neerzetten. Maar het bleef schraal 
en zo te zien was  Kerstmis er niet 
voor iedereen.
Op de hoek van de straat was een café. 
De zaak bestond al vanaf het begin 
van de wijk en het einde dreigde. Een 
projectontwikkelaar had een vinger 
achter de buurt gekregen en zijn teken-
tafel presenteerde koopwoningen waar 
de stadsplattegrond nog huurhuizen 
aangaf.
Bep wist dat haar toekomst niet roos-
kleurig was maar ze weigerde het 
hoofd te buigen. Ze zou voor de zaak 
vechten tot de laatste minuut en de 
laatste centimeter. Nu zat ze met een 
stel vaste klanten op een avond die de 
smaak had van bedorven deeg. 
Het was Kerstavond en als elk jaar een

moment van ongewilde gedachten.
De kroeg hadden ze dertig jaar geleden 
overgenomen van een ouder echtpaar 
dat de alcoholisch gevoede schaapjes 
moeizaam op het droge had gehaald. 

hard gewerkt totdat zij ernstig ziek 
werd. Ze wist zich er met haar sterke 
wil bovenuit te vechten. Maar de meid 
die in die tijd haar werk achter de bar 
had waargenomen, nam bij vertrek 
tevens haar man mee. Ze sprak hem 
nog wel eens en soms had hij een of 
meer van zijn dochters bij zich. De 
meid had hem er drie gegeven terwijl 
haar schoot leeg was gebleven. Ze was 
alleen verder gegaan en dat was zwaar 
geweest. Nu kon ze het wel makkelijk 
runnen want met de afbraak van de 
buurt, bleven steeds meer klanten weg. 
Als het te druk was of als ze ergens 
naar toe moest, sprong Bertus bij.
Bertus was een van de vaste jongens. 
Het was eigenlijk een vriend die echter 
niet verder was gekomen dan de huis-
kamer. Na de teleurstelling met haar 
man had ze de slaapkamer definitief 
gesloten. Bertus drong  niet aan en was 
tevreden met een uitzichtloos vrijge-
zellenbestaan.
Hij zat te klaverjassen met drie vaste 
maten, allemaal alleen.
Jaap had zijn pensioen verdiend door 
punctueel de pakketjes die aan van 
Gend en Loos waren toevertrouwd, 
veertig jaar lang op het juiste adres te 
bezorgen. Hij had al die jaren gewerkt 
met paard en wagen. Zijn motto was 
dat je een paard meer kon vertrou-
wen dan een vrouw en hij had er naar 
gehandeld. Bep was voor hem een 
gunstige uitzondering
Arie was metselaar geweest maar 
toen hij een keer iets te veel risico 
had genomen en van twee hoog naar 
beneden viel, verbrijzelde zijn heup en 
werd hij invalide voor het leven. Op 
de huwelijksmarkt had hij daarna niet 
meer kunnen scoren. 
De kroeg had een goeie klant aan hem.

vreugde achter de rug toen zijn vrouw 
een hartaanval kreeg en in zijn armen 
stierf. Het verdriet was vervaagd maar 
geen vrouw had de zalf gevonden om 
het lidteken te verzachten.
Zo hadden ze allemaal een ver-
haal waarin het leven soms grof het 
mes had gezet. Ze hadden één ding 
gemeen, de eenzaamheid.
Op een avond als deze voelde Bep 
zich solidair met de mannen die wel 
een huis maar niet altijd een thuis had-
den. Ze had moeite met de gedachte 
ze straks de deur uit te moeten zetten 

ook al zat er bij hen geen kerstsfeer in, 
ondanks de kerstboom en de ouder-
wetse versieringen in haar zaak. 
Aan de bar zat nog een melange van 
achtergebleven eenlingen uit de  leeg-
lopende wijk. Ze dronken hun drankje, 
kletsten over alles waarover je in een 
kroeg kan kletsen en weigerden op de 
klok te kijken.
Maar de kleine wijzer was de elf allang 
gepasseerd. Ze moest iets doen en ze 
wilde dat het iets zou zijn waaraan 
de mannen wat hadden. Niet zomaar 
de straat op en teruggeworpen wor-
den op hun leegte. Iets van Kerstmis 
moest mee. Ze zette voor allemaal een 
drankje neer en ging naar achteren. 

begon de leestafel te dekken met een 
oud kerstkleed waarop de jaren hun 
sporen hadden achtergelaten. Toen ze 
rammelend de eerste borden neerzette, 
keken de meesten verbaasd toe. Bertus 
zag haar bezig maar begreep de bedoe-
ling niet.
Toen de tafel gedekt stond, werd het 
geleidelijk aan stiller in de zaak. Ze 
begrepen niet wat er gaande was maar 
ze roken wel een beetje onraad. 
Bep stond bij de tafel en keek om zich 
heen. Volkomen overbodig nam ze een 
vork en tikte ermee op de tafel om de 
aandacht te trekken. Ze voelde zich 
onzeker en dat was niks voor haar. 
Aarzelend zei ze: “Jongens, jullie krij-
gen een ontbijtje met een koppie koffie 
maar daarna ga ik echt dicht.”
De mannen dronken hun glazen leeg, 
stonden rommelig op en zochten lang-
zaam en onwennig een plek aan de 
tafel. Het kwam niet in hen op om weg 
te gaan. Bep zat aan het hoofd van de 
tafel: ”Jongens, ga je gang.” 
Toen ze allemaal hun weg tussen 
brood en beleg gevonden hadden, 
opende Bep een boek, keek even rond 
en begon voor te lezen:
“In die tijd beval keizer Augustus een 
volkstelling in geheel Israël en Jozef 
ging met zijn bruid Maria op naar 
Bethlehem, de stad van zijn stam. 
Maria was hoogzwanger van het kind 
dat haar was verkondigd.........”
In de verte begon een kerkklok te lui-
den die geleidelijk werd bijgevallen 
door andere klokken in het stadje. Ze 
beierden in een traag ritme een bood-
schap, een herinnering aan een geboor-
te eeuwen geleden.
Bep las verder en haar mannen luis-
terden stil naar het verhaal dat eeuwen 
oud was en dat altijd en overal weer 
verteld zal worden.

Dries Weber
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de toekomst. Via www.houtwijk.net

waarmee iedereen zelf dhr. J. Baakman 
van rechtspraktijk BAWA kan machti-
gen om die aansprakelijkheidsstelling 
te doen. Hoe meer mensen dit doen, 
hoe groter de kans op schadeloosstel-
ling.

HUIZEN HOUTWIJK MINDER 
WAARD DOOR ZENDMAST
Elders in het land blijken huizen soms 
wel 10 tot 15% minder waard te zijn 
geworden, doordat er een zendmast 
in de buurt is geplaatst. De gemeente 
doet echter net alsof de waarde van 
huizen niet daalt door de komst van 

belasting. Alle huizenbezitters doen er 
daarom goed aan bezwaar te maken 
tegen de komende WOZ-aanslag 2009, 
die eind februari 2009 in de bus zal 
vallen. Hoe je dat moet doen staat op 
een informatieformulier dat ook is te 
downloaden via www.houtwijk.net

Ook huurders kunnen bezwaar maken 
tegen de hoogte van de huur met 
dezelfde argumenten. Hoe meer men-
sen bezwaar maken, hoe groter de kans 
dat de gemeente ons bezwaar tegen de 
zendmast serieus neemt.

Gwen Maclaine Pont

Hoe het oordeel van de Raad van State 
ook uitpakt: we hebben een jaar gele-
den terecht protest aangetekend tegen 
de zendmast aan de Zichtenburglaan. 
Vijftien wetenschappers vanuit verschil-
lende landen hebben in een gezamenlijk 
rapport vastgesteld, dat de straling van 
zenders voor onder andere mobiele 
telefonie en digitenne wel degelijk 
gezondheids-schade kan opleveren. Op 
korte termijn kan je last krijgen van 
hoofdpijn, slapeloosheid en concentra-
tieverlies; op lange termijn kan zelfs 
kanker er het gevolg van zijn.

Het Europees Parlement is diep onder 
de indruk van dit Bio-Initiative rap-
port, zoals het officieel heet. Alle lid-
staten van de Europese Unie worden 
opgeroepen om de normen voor elek-
tromagnetische straling, die van de 
zenders afkomt, strenger te maken.

De norm in Nederland was in 2007 
nog niet streng genoeg om de zend-
mast in Zichtenburg te verbieden, maar 
de gemeente had wel al kunnen weten 
dat de straling gevaarlijk is.
Wij vinden dat de gemeente Den Haag 
om die reden uit voorzorg de milieu-
vergunning voor het zendstation had 
moeten weigeren.

RAAD VAN STATE
Dat hebben we in een derde brief aan 
de Raad van State geschreven.Verder 
hebben we opnieuw duidelijk gemaakt 
dat ook de hoogte van de mast heel 
storend is voor veel buurtbewoners. 
Het lelijke gevaarte torent hoog boven 
de huizen uit en is overal in de wijk 
zichtbaar.
Op 1 december heeft onze juridische 
adviseur dhr. J. Baakman van rechts-
praktijk BAWA alles nog eens monde-
ling toegelicht op de rechtszitting van 
de Raad van State. Maximaal 6 weken 
na de rechtszitting besluit de Raad van 
State of de KPN wel of niet mag blij-
ven zenden via deze mast.

GEMEENTE EN KPN 
AANSPRAKELIJK STELLEN 
VOOR MOGELIJKE SCHADE
Als de KPN toch door mag gaan met 
zenden, kan dhr. J. Baakman ons hel-
pen om de gemeente Den Haag, de 
KPN én de firma van wie de grond is 
waar de mast op staat, aansprakelijk 

daarvan ondervinden, zowel nu als in 

PROTEST TEGEN ZENDMAST ZICHTENBURG
IS TERECHT

De 155m hoge zendmast geeft visuele hin-
der in de hele wijk.
Hier is de mast te zien vanaf brug
Vinkelaantje op circa 450m afstand.
(foto Gwen Maclaine Pont)
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INBRAKEN IN WONINGEN.

Beste wijkbewoners,
Helaas is er de laatste tijd in Loosduinen en dus ook in Houtwijk 

sprake van een toename van inbraken in woningen.
Als politie beseffen wij dat geconfronteerd te worden met een inbraak in de 
eigen woning een uiterst nare ervaring oplevert. Naast het verlies van persoon-
lijke eigendommen krijgen veel slachtoffers van inbraken ook te maken met 
het feit dat zij zich niet meer veilig voelen in hun woning met alle nare gevol-
gen van dien.
U kunt er dan ook van verzekerd zijn dat de politie er alles aan doet om de 

Maar ook u kunt er wat aan doen om de inbraken tegen te gaan.

maar in de middag- en avonduren plaatsvinden. Zorg er dus voor dat uw 
woning, ook als u even boodschappen gaat doen, altijd goed afgesloten is.
Ook is gebleken dat inbrekers het liefst uw woning binnengaan door een raam 
of deur aan de achterzijde van de woning te forceren met een stevige schroe-
vendraaier. Zorg dus voor stevig hang- en sluitwerk en voor een goede ver-
lichting ter plaatse. Inbrekers houden hier niet van. Twijfelt u aan de kwaliteit 
van uw hang- en sluitwerk, laat u zich dan adviseren door een beveiligingsbe-
drijf.
Als u een woning huurt van een woningbouwvereniging zijn er misschien 
mogelijkheden uw woning beter te laten beveiligen tegen inbraak. Informeer 
bij uw woningbouwvereniging.
Voorts is gebleken dat inbrekers vaak eerst gaan voorverkennen en later terug-
komen om de kraak te zetten, waarbij iemand op de uitkijk gezet wordt. Wees 
daarom alert als figuren schijnbaar doelloos meerdere malen langs uw woning 
slenteren en waarschuw de politie als u het niet vertrouwt op 0900-8844. 
Noteer signalementen van de personen en eventueel een gebezigd voertuig. 
Is er iets meer aan de hand en vermoedt u snode plannen van de onverlaten, 
schroom dan niet het 112 alarmnummer te bellen.
Zoals ik in het vorige wijkblad al meldde, kunt u op www.onzewijkveilig.
nu precies nagaan waar en wanneer er is ingebroken en kunt u mogelijke tips 
rechtstreeks aan ons doorgeven. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de 
door de politie geboekte resultaten.
Weet u wellicht wat meer spreek mij dan aan of als u liever anoniem wenst te 
blijven, maak dan gebruik van de Meld misdaad anoniemlijn op 0800-7000.
Samen moet het ons toch lukken de inbraken in Houtwijk een halt toe te roepen.

Tot ziens in Houtwijk!

Martin Taal, wijkagent.

Van de wijkagent: RAVA IN 
HOUTWIJK

Het zit RAVA Houtwijk niet 
mee. Het zo voorspoedig ver-

lopen voorseizoen met goede 
sportieve resultaten, heeft 
geen vervolg gekregen in de 

competitie. Daar sleept het 
eerste team zich moeizaam voort. 

Concurrerende verenigingen hebben 
waardevolle voetballers bij ons weggehaald 
en op cruciale plekken blijkt het verlies aan 
kwaliteit. De inzet van de overgebleven 
spelers kan dit verlies nog niet compenseren 
ondanks een niet aflatende inzet.
Ook in onze organisatie is er beweging. 
Het vrijwilligerstekort dat vele verenigin-
gen in de greep houdt, laat ook RAVA 
Houtwijk niet met rust. Daarnaast leg-
gen nieuwe maatregelen van de KNVB 

een toenemende druk op de schouders 
van degenen die de uitvoering daarvan 
in de hand moeten zien te houden. In 
een Buitengewone Leden Vergadering 
die door ongeveer zeventig leden werd 
bezocht is hen de spiegel voorgehouden 
met de knelpunten die het voortbestaan 
van de club belagen. In de uitvoering is 
weinig merkbaar van afnemende activitei-
ten maar de toekomst van de vereniging 
moet worden veilig gesteld. 
Het Bestuur heeft daarom het initiatief geno-
men om een werkgroep in te stellen die het 
functioneren van de club gaat doorlichten en 
met adviezen moet proberen bij te staan. 

RAVA Houtwijk is een middelgrote club 
met 450 leden waarvan 250 jeugdleden 

-
ban wordt de waarde van de vereniging 
bepaald. De club heeft een prominente 
plaats in de wijk en men mag verwachten 
dat vanuit diezelfde wijk ook een bijdrage 
wordt geleverd om RAVA Houtwijk 
gezond te houden. Daarom wil ik deze 
column gebruiken als een oproep naar de 
bewoners van Houtwijk.

Wij herhalen het zo graag:
RAVA Houtwijk is 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 uitbrei-
ding van het aantal seniorenteams. 
Voor Houtwijkers moet het gemakkelijk 
zijn hun clubgebouw zo dicht in de buurt 

aan de derde helft meedoen en daar ook 
een stukje sociaal leven opbouwen. Als 
daar nog wat vrijwilligerswerk bijkomt, 
zit je al gauw in een groep gelijkgestemde 
geesten waarbinnen het goed toeven is.

Bezoek onze website 
www.ravahoutwijk.nl en blijf op de 
hoogte van Uw buurtvereniging. 

Dries Weber
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Open Huis Bokkefort
Woensdag 5 november vond in Bokkefort Open 
Huis plaats. Dit ter ere van de opening van 
de          I-Shop,  winkel waar gratis informatie 
te halen is m.b.t. zorg, welzijn, werk en inko-
men, wonen en ontspanning, en aktiviteiten die 
VOOR WELZIJN organiseert voor volwasse-
nen, ouderen en kinderen. De hele dag stond in 
het teken van informatie geven aan bezoekers. 
Zij konden eens kennis maken met Centrum 
Bokkefort aan de van Gelderlaan. Er was voor 
een ieder een kop koffie, broodje e.d. Tevens 
was er een demonstratie massage. Voor de kin-
deren was er een leuke middag georganiseerd 
door het kinderwerk. Het was een geslaagde dag 
voor zowel de bezoekers als de medewerkers 
van VOOR WELZIJN. Vanaf heden is een ieder  
welkom om aan een activiteit in Bokkefort deel 
te nemen. Kijk op de website www.voorwelzijn
of loop eens binnen. Vrijdag 14 november is er 
i.s.m. de I-Shop  de Week Van De Smalle Beurs 
georganiseerd o.a. ook in Bokkefort van 
11- 16 uur. Tips en ideeen werden u aangeboden 
als het gaat om het omgaan met een beperkt 
budget. Buurtcentrum Bokkefort; 
van Gelderlaan 260-262 tel. 3977248

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.

Burgemeester van Aartsen,

Als u de Hagenaars aanhoort en verstaat,
Doe dan eens een goede daad.
Haal die mast in Zichtenburg weg met die stralen,
Waar wij allemaal van balen.

Zomaar in de wijk gedeponeerd,
Hebben de geleerden dan nog niets geleerd.

Je kan schrijven en bellen,
Wij, het volk heeft toch niets te vertellen.
Zet dat ding in de duinen, het verboden gebied!!!
Niemand tot last, en je ziet hem niet.

Bedankt namens het mensdom. 

Mevr. J. Spaargaren

oktober t/m december 2008

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

Tramstraat 15. De kosten bedragen  4,- per uur. Graag de mobiele 
telefoon en gebruiksaanwijzing meenemen. Als u hiervan gebruik wil 
maken, kunt u contact opnemen met de receptie van de Henneberg, 
tel. 3976001.

Badminton in uw wijk.
Vereniging Trimgroep Houtwijk organiseert al meer dan 25 jaar vol-

het A. Kortekaasplantsoen in Houtwijk.
Op de dinsdagavond is er plaats voor badmintonners van 20 tot 70 
jaar.
Wij spelen in twee groepen. Van 19.30 uur tot 20.30 uur en van 20.30 
uur tot 21.30 uur.
Ervaring is niet vereist. Naast sportiviteit staat gezelligheid voorop.
De contributie voor onze badmintonactiviteit bedraagt 8 euro per 
maand.
Als lid kunt u ook deelnemen aan gezellige activiteiten. Zo sluiten wij 
jaarlijks het seizoen af met een BBQ of een andere feestelijke activi-
teit.
Hebt u zin om bij ons badminton te komen spelen kom dan op dins-

Kortekaasplantsoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bob Meerstadt

Telefoon 070 - 397 28 59

Geen

HOUTWIJKBLAD

ontvangen?

Bel voor nabezorging 

0174-631748
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Sinds half september staat er op het 
Arnold Spoelplein een Socialsofa. 
De opmerkingen naar mensen die op 
de bank zitten van “zit hij lekker” of 
“mag ik even naast u in het zonnetje 
komen zitten” zijn geen uitzondering.
Uit die opmerkingen ontstaan weer 
kleine gesprekjes, gezellig toch? Dit is 
ook het doel van de banken dat mensen
weer tijd voor een praatje maken en 
elkaar ontmoeten.
Is de bank even niet bezet, dan is 
het een feestje om naar te kijken. De 
kleurrijke mozaïekstenen vrolijken
het soms grauwe stadsbeeld helemaal 
op. Op diverse plaatsen in Den Haag 
staan de fraaie banken elk met een 
uniek ontwerp in mozaïek die gemaakt 
zijn door vrijwilligers onder leiding 
van Beeldend kunstenaar Saskia van 
Haeren.

samen mozaïeken van betonnen 
banken, voor en door wijkbewoners
onderleiding van een beeldend kunste-
naar, die vervolgens in een stadswijk
worden geplaatst, komt uit Tilburg. 
Het is een idee van de cabaretière
Karin Bruers, als inzet tegen de soci-

ale verkilling. Er staan nu ongeveer 
honderd banken door heel Tilburg. Ze 
worden gesponsord door bedrijven en 
geschonken aan de bewoners.
Den Haag is ook erg enthousiast over 

Saskia van Haeren in opdracht van 

samen met vrijwilligers en wijkbewo-
ners de banken creëren.
 Na een instructie zijn 6 vrijwilligers
gemiddeld 6 dagen bezig met het 
mozaïeken van een bank.

een onmisbare plaats te geven in het 
Haagsche stadsbeeld en in drie jaar
tot de tweede Socialsofa-stad van 
Nederland te maken. De planning is 
dat er nog 30 banken in 2009 en 30 in 
2010 gemaakt en geplaatst worden.

Meer informatie over de kunstprojec-
ten van Saskia van Haeren staat op 
www.tomeetistocreate.nl.
Kijk voor de banken in Tilburg op 
www.socialsofa.com.
Socialsofa Den Haag: www.steknet.nl
Wilt u met uw organisatie een 
Socialsofa maken? Neem dan contact
op met: ·Saskia van Haeren:
e-mail: svanhaeren@steknet.nl of 
telefoon: 06-23823953
Marian Hoek van Dijke,
e-mail: info@steknet.nl of

Wil je zelf ook mozaïeken, kijk voor 
mozaïekartikelen eens op de website 
van: www.endofdullart.nl

Patty van der Ende
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Socialsofa Gevulde kalkoen
Het vullen van de kalkoen kan ook
één dag van tevoren gedaan worden. 
De gevulde kalkoen dan tot gebruik
afgedekt in de koelkast bewaren 
en deze voor het bakken 2 uur op 
kamertemperatuur laten komen.

Lekker met bloemkoolroosjes in 
-

appels uit de oven

Ingrediënten voor 8 personen:

2 bosuitjes
100 g pecannoten
1 bakje verse basilicum
±200 g saucijsjes
zout
versgemalen peper
1 kalkoen á ± 3 kg

100 g zachte boter of margarine
100 g ontbijtspek
cocktailprikkers

Bereiding
De oven voorverwarmen op 175 0 C0

of gasovenstand 3.
De appel schillen en in stukjes snij-
den. De bosuitjes schoonmaken en 
in dunne ringetjes snijden. De pecan-
noten grof hakken. De basilicum 
fijnhakken. Het vel van de saucijsjes
openknippen en het saucijzenvlees
in een kom doen. De appel, bosui, 
pecannoten en basilicum door het 
vlees mengen en zout en peper naar 
smaak toevoegen.
De buikholte van de kalkoen
bestrooien met zout en peper en vul-
len met het vleesmengsel. De ope-
ning dichtsteken met cocktalprikkers.
Twee stukken aluminiumfolie van ± 
50 cm kruislings over elkaar in een 

door de boter roeren en de kalkoen 
rondom, en vooral ook in kieren tus-

botermengsel. De kalkoen met de 
borst naar boven in het midden van 
aluminiumfolie leggen en beleggen
met plakjes spek.
De folie rond de kalkoen omhoog 
vouwen en losjes dichtvouwen, er 
moet ruimte tussen kalkoen en folie 
zijn. De braadslede in de oven schui-
ven en de kalkoen ± 21/2; uur braden.
De aluminiumfolie openvouwen en 
de plakjes spek wegnemen. De oven 
op 200 0C of gasovenstand 4 zetten 
en de kalkoen in nog 20 á 30 minuten 
knapperig bruin braden. Regelmatig 
bedruipen met braadvet.
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op de website van het wijkberaad
www.houtwijk.net

exemplaar ophalen bij het wijkberaad.

Op 1 december is er een avond geor-
ganiseerd door de Bewonersgroep 
Bokkefort i.s.m. stichting Boog in 
het wijkcentrum Bokkefort voor alle 
buurtbewoners. Tijdens deze bijeen-
komst werden de resultaten van de 
enquête gepresenteerd aan geïnteres-
seerde buurtbewoners en aan profes-
sionals die werkzaam zijn in deze 
buurt. Na de presentatie werd gespro-
ken over wat professionals en bewo-
ners samen zouden kunnen doen voor
de buurt, zodat dit deel van Houtwijk
in 2009 een nieuwe impuls krijgt.

Voor meer informatie over de enquête 
of over de Bewonersgroep Bokkefort 
kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Anne Hans
Projectleider samenlevingsopbouw

Stichting Boog

070-7 3121288
hanan@boog.nl

activiteiten in de buurt en de contacten
die buurtbewoners met elkaar en met 
verschillende organisaties hebben. 

Resultaten
Over het algemeen is er nogal gemid-
deld gescoord. De buurt krijgt van de 
bewoners gemiddeld een 5,8. Dat is 
een zeer matige score. 
De meest opvallende resultaten zijn de 
volgende:

zwerfvuil en de slechte plaatsing
van de groene minicontainers.

groen wordt hoog gewaardeerd

het Bokkefort-park, de veiligheid
op straat wordt hoger gewaardeerd.

-
kenheid bij de buurt zeer laag. 
Echter hebben verschillende men-
sen aangegeven zich in te willen 
zetten voor de buurt.

van de bewoners de vragen over 
het contact met het wijkberaad en 
over het aanbod van activiteiten 
niet in hebben gevuld. 

Voorgaande resultaten geven slechts 
een kleine impressie. Voor de vragen-
lijst en alle resultaten kunt u kijken

De Bewonersgroep Bokkefort (voor-
heen Bewonersgroep Scheurleerstraat) 
zet zich al enkele jaren in voor 
de buurt rondom het wijkcentrum
Bokkefort. (het gebied tussen de 
Escamplaan, de Houtwijklaan, het 
fietspad en het Bokkefortpark)
In 2005 is deze groep ontstaan uit een 
aantal bewoners die in een buurten-
quête van stichting Boog aan hebben 
gegeven zich in te willen zetten voor 
hun directe leefomgeving. Sindsdien
is de bewonersgroep actief bezig
in de buurt i.s.m. de wijkagent, het 
Wijkberaad, Staedion, Haagwonen, de 
verschillende gemeentelijke diensten
en VÓÓR Welzijn.

De buurtenquête
Afgelopen september is er door de 
bewonersgroep opnieuw een buurten-
quête gehouden. Er zijn ongeveer 600 
enquêtes bij mensen afgegeven door de 
bewoners en er zijn 102 enquêtes inge-
vuld teruggekomen. De bewonersgroep 
is erg te spreken over deze grote res-
pons. Blijkbaar heeft de enquête veel 
bewoners aangesproken.
In de enquête zijn mensen gevraagd 
een cijfer te geven voor een aantal 

buurt spelen. Zoals het uiterlijk van de 
straat, de veiligheid, het aanbod van 

Buurtenquête 2008 door de Bewonersgroep Bokkefort
18 november 2008

Winteractiviteiten op Stadsboerderij Nijkamphoeve
Ook in de winter is er genoeg te beleven op Stadsboerderij Nijkamphoeve.

Elke woensdag van 15.00 - 16.00 uur en op zondag van 13.00 - 14.00 uur is het cavia-knuffel-uurtje. Leuk voor jong en 
oud! Ook op woensdagen van 14.00 - 15.00 uur maken we een wandeling met de ezels. Tijdens deze wandeling ruimen 
we meteen het zwerfvuil op dat we tegenkomen. Dit is voor kinderen vanaf 8 jaar.

De zondagochtend 21 december van 11.00 - 12.00 uur wordt er voorgelezen onder de kerstboom. Een lekkere kop choco-
lademelk erbij en genieten van een mooi verhaal om in de kerstsfeer te komen. Dit is voor iedereen vanaf 3 jaar.

In januari gaan we meteen beginnen met het opruimen van het vuurwerkafval, zodat dit niet meer aangestoken kan wor-
den. Natuurlijk nemen we de ezels mee! De precieze datum wordt bekend gemaakt via de website, dus hou het in de 
gaten.

Op 26 februari van 13.30 - 16.00 uur gaan we wilgen knotten. Een mooie uitdaging voor iedereen die graag buiten aan het 
werk is!!

En natuurlijk mag iedereen buiten al deze activiteiten ook altijd langs komen voor een bezoekje aan de dieren.

De boerderij is op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten.

www.denhaag.nl/stadsboerderijen
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Muurschilderingen
Op 3, 4 en 5 november brachten schoolkinderen kleurrijke muurschilderinnngen aan in onderdoorgangen van complexen van 
Staedion in Houtwijk. De gangen, waarmee de bewoners hun garages en bergingen bereikten, zagen er somber uit. Daarom 
maakte Staedion de onderdoorgangen schoon en vrolijkte ze op.

jungle, herfst, onder water, ruimte, speeltuin en circus. De leerlingen ontwierpen de tekeningen zelf. De onderdoorgangen 
die werden beschilderd horen bij de complexen van Staedion aan de Jan Romeinstraat, Dr. C. Hofstede de Grooterf, 
Mr. J. Meermanerf en de Dr. H.E. van Geldererf.
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Kip -Vruchtencocktail
Catagorie : Voorgerechten

Aantal personen : 4

Bereidingstijd : 00:20:00

Waardering :********0

Ingrediënten :

350g kipfilet
zout
peper
1 plak ananas Blik
1 mandarijntje
4 eetlepels mayonaise
0,5 eetlepel tomatenketchup
1 eetlepel sherry
1dl slagroom
gehakte selderijblad
gehakte peterselie
1 citroen

Bereidingswijze :

Snijd het kipfilet in blokjes, bestrooi het met wat zout 
en peper en  kook ze in een pan met een beetje water 
gaar. Laat de blokjes kipfilet dan
uitlekken. Laat de ananas uitlekken en snijd hem in 
kleine stukjes. Pel  de mandarijn, verwijder de witte 
velletjes en verdeel hem in partjes. Snijd de
partjes een keer door midden. Klop de slagroom stijf 
en meng er de tomatenketchup, sherry, mayonaise en 
wat selderijblad door. Schep dan de kip, mandarijn 
en ananas erdoor. Verdeel dit over 4 glazen coupes. 
Was  de citroen, snijd hem in plakjes, snijd de plak-
jes iets in en zet op de  rand van elk glas een citroen-
plakje vast. Bestrooi de cocktail met  peterselie.

Ik mis de jaren en de vrienden van mijn jeugd
Ik mis de meiden met hun maagdelijke deugd
Ik mis de meester die alles wist
een pastoor die zich nooit vergist
Ik mis al die vaste zekerheden
waarheden die ik heb beleden
Ik mocht ze niet bewaren 
als pijlers voor mijn oude jaren
Ik draag mijn leven nu alleen
met nog weinigen om mij heen
die me in mijn laatste tijden
naar het einde kunnen begeleiden.
Ik ga nu over de paden heen
zoals ik kwam, alleen.

Dries Weber

ALLEEN

Jan Palach was een Tsjechische stu-
dent, geboren op 11 augustus 1948 
als jongste van twee zonen van Josef 
en Libuse Palach. De vader was eige-

die echter door het communistische 

werd tewerkgesteld in een molen bij 

op 52-jarige leeftijd.
Jan was een intelligente jongeman 
met een sterke interesse in de geschie-
denis van zijn land. 

en vervolgde zijn studie aan de universiteit in Warschau.
Hoewel Tsjecho-Slowakije tot de Oostbloklanden behoorde, 
slaagde de toenmalige president Alexander Dubcek er in om 
in zijn land een liberalisering door te voeren. Hij schafte de 
censuur af en gaf andere politieke partijen dezelfde rechten 
als de communistische partij. De bevolking van Tsjecho-
Slowakije ervoer het als een bevrijding. Deze periode staat 
bekend als de Praagse Lente.
Maar de tijd voor de bevrijding van het communistische 
juk kwam te vroeg. Rusland vreesde een afkalving van haar 
macht in dat deel van Europa en greep in. Troepen van het 
zogenaamde Warschaupact bezetten in de nacht van 20 op 21 
augustus 1968 het land en geleidelijk werden alle vrijheden 
terug gedraaid.

Jan Palach protesteerde tegen de stalinistische regering die 
nu aan het bewind kwam. Hij eiste vrijheid van het woord en 
meningsuiting en herstel van de liberalisering.
Op 16 januari 1969 stelt hij een ultieme daad van protest. Hij 
gaat naar Praag en op het Wencelasplein steekt hij zichzelf in 
brand. In één van zijn afscheidsbrieven schrijft hij:
“Mij viel het lot de eer te beurt de eerste fakkel te zijn . Als 
binnen vijf dagen niet aan onze wensen tegemoet wordt 
gekomen en als het volk ons niet voldoende steunt dan zul-
len nieuwe fakkels ontbranden.” Ook zijn vriend Jan Zajic en 
daarna nog tien anderen pleegden op die manier zelfmoord. 
Hun voorbeeld was Jan Hus. Deze Tsjechische kerkhervor-
mer wilde de macht van de katholieke kerk breken maar werd 
in 1415 op de brandstapel gezet.

Jan Palach overleed na drie dagen en zijn begrafenis was een 
demonstratie. Het bracht ruim 500.000 mensen op de been. 
Men zag Palach als een vrijheidsstrijder die zijn leven gaf 
voor zijn idealen.
De zelfverbranding van Jan Palach bleef onder het commu-
nistisch regiem een gevaarlijk onderwerp. Toen in 1989 de 
20e sterfdag van de student werd herdacht, greep de politie 
hard in.

Onder de vele arrestanten bevond zich ook Vaclav Havel, de 
latere president.

In 1990 toen na de zogenaamde Fluwelen Revolutie de 
macht van de communisten was gebroken, werd op het 
Wencelasplein een herdenkingsplaat opgericht.

Dries Weber

IK WOON IN DE
JAN PALACHSTRAAT
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WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

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
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Javaanse Spekkoek
Spekkoek is een echte Indische lekkernij. 
Het  is een soort cake die is opgebouwd uit donkere en lichte laagjes in twee kleuren. Er zijn vele recepturen 
voor het bereiden van spekkoek. 
Het recept hieronder is een oud familierecept wat we ooit van een vriend van ons hebben gekregen en met 
veel succes diverse malen gemaakt hebben. Spekkoek is erg lekker maar ook erg machtig en wordt daarom in kleine plakjes 
geserveerd. De bereiding van spekkoek is erg bewerkelijk en kost veel geduld, dit omdat het gerecht laag voor laag, dient te 
worden gebakken. Maar het is zeker de moeite waard om eens te proberen. Van oudsher wordt spekkoek alleen bij speciale 
gelegenheden geserveerd dit omdat het zo bewerkelijk is . Wie durft de uitdaging aan?

Indonesische spekkoek
Ingrediënten
500 gram boter
500 gram witte basterd suiker
10 eieren
250 gram bloem
5  theelepels anijspoeder
10 theelepels kaneel
5 theelepels kruidnagelpoeder
3 theelepels nootmuskaatpoeder
3 theelepels kardamonpoeder

Oven voor verwarmen op de hoogste stand. 
Roer de boter zacht met de basterdsuiker. 
Splits de eieren en roer het eigeel door het botermengsel. 
Klop het geheel ± 10 minuten met een mixer. 
Klop de eiwitten stijf. Schep de bloem met een lepel door het botermengsel en schep daarna de eiwitten erdoor, roer het 
geheel tot een glad beslag. Doe de helft van het beslag in een tweede kom. 
Meng de kruiden in één van de helften. 

Schenk een dun laagje licht gekleurd beslag in de vorm.
Zet de vorm onder in de oven en bak deze 3-4 min. Schenk dan een donker gekleurd laagje in de vorm en zet dit boven in 
de oven. Daarna om en om een licht en donker gekleurd laagje tot het beslag op is. 
Elk laagje 3-4 min bakken. Als de springvorm vol is, de taart nog 15 minuten afbakken. De koek eerst goed laten afkoelen 
voordat hij uit de vorm gehaald wordt.

Patty van der Ende

Het kenmerkende voor ouderenorga-
nisaties is het behartigen van belan-
gen van ouderen tenminste daarmee 
wordt reclame gemaakt. Wie bij hen 
activiteiten zoekt waarin senioren hun 
belangen herkennen, moet diep zoe-

staan vol met leuke artikeltjes waarin 
de vitale onderlaag van Oud-Nederland 
zich fietsend, joggend en Nordick-
walkend door de vrije natuur beweegt. 
Reisjes voor senioren die best aan het 
werk hadden kunnen blijven en in het 
gunstigste geval een deel van de vrije 
tijd als vrijwilliger aan de medemens 
besteden. Reclames voor luie stoe-
len met een bekende actrice die haar 
bekendheid ook aan gehoorapparaten 
heeft gehecht.
Informatie over toekomstige pensioe-
nen waar de echte ouderen al jaren van 
genieten. Enzovoort.

Allemaal zeer boeiend en onderhou-
dend.
Maar waar zijn die organisaties bij de 
problemen die de ouderen hebben met 
de in hoog tempo voortschrijdende 

Waar wordt de waarschuwende vinger 
geheven bij het invoeren van nieuwe 
ontwikkelingen die de ouderen nog 
verder van hun sociale contacten hou-
den en hen verder afsluiten van de 
informatie vanuit de samenleving. 
Een nieuwe dreiging is de invoering 
van de OV-chipkaart.
De informatie daarover is heel sum-
mier en niet op ouderen gericht. De 
effecten van de handelingen zijn 
onzichtbaar en maken de onkundige 
gebruiker onzeker. Het zal ouderen 
in toenemende mate uit het openbaar 
vervoer houden en nog meer aan huis 
kluisteren.

We hebben het over de vergeten gene-
ratie die straks ook nog onzichtbaar 
wordt.
Wanneer horen we daarover de oude-
renorganisaties?

Dries Weber

OPEN BRIEF AAN ALLE OUDERENORGANISATIES
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IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,
HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,

SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,
SPECIALITEIT IN HET PLAATSEN VAN DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

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

BETJE WOLFFSTRAAT 216  2533 HW  DEN HAAG,
TELEFOON 070 380 04 35

BTW NR: NL8032.43.376.B01

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.

A. van Spronsenstraat 6, 2552 JW Den Haag
(achter de Margaretha van Hennebergweg in Houtwijk)

Telefoon 070-2206232 • www.sommer-time.nl

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.

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 

-
ven 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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Steun de Haagse Dierenbescherming, 
koop de kalender voor 2009! 

Wie het werk van de Haagse Dierenbescherming 
wil steunen, koopt de Dierenbeschermingskalen-
der voor 2009. De Dierenbescherming is als 
niet-gesubsidieerde organisatie volledig afhanke-
lijk van contributies en giften. Ook de verkoop 
van de kalender is elk jaar een belangrijke bron 
van inkomsten om activiteiten te financieren die 
direct ten goede komen aan dieren, zoals het 
ondersteunen van plaatselijke dierenopvangcen-
tra, het geven van voorlichting en het afhandelen 
van meldingen over verwaarloosde en mishan-
delde dieren.

De kalender voor 2009 heeft een metamorfose 
ondergaan en heeft een heel fris en vernieuwend 

boerderij-, huis- en wilde dieren biedt de kalen-
der volop ruimte om afspraken en verjaardagen 
te noteren. De kalender is verkrijgbaar bij de 
Dierenbescherming in de Frederik Hendriklaan 

op giro 5033991 ten name van Penningmeester 
Dierenbescherming afdeling Den Haag, onder 

wordt dan per post toegezonden.

De kalender is ook te koop bij de volgende 

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.

17 ERNSTIG ZIEKE HAAGSE KASTANJEBOMEN 
GEKAPT

Tussen 22 en 26 september 2008 worden op verschillende locaties in 
Den Haag 17 ernstig zieke kastanjebomen gekapt. Uit recente controle 
is gebleken dat deze kastanjebomen onherstelbaar zijn aangetast door 
de kastanjebloedingsziekte. Deze bomen moeten als verloren worden 
beschouwd. Tijdens het plantseizoen 2008-2009 worden op deze lege 
plekken nieuwe bomen geplant. 

Stand van zaken 
Tot nu toe zijn 336 ernstig zieke kastanjebomen gekapt. Circa 41 
procent van de 4400 kastanjebomen is op dit moment aangetast. Dit 
betekent een lichte verbetering. Bij controle in mei 2007 was 52 pro-
cent aangetast en in oktober 2007 was dit 46 procent. Het lijkt dat de 
ziekte zich heeft gestabiliseerd en dat een licht dalende trend is inge-
zet. Deze ontwikkeling geeft hoop voor de toekomst maar op basis 
van deze cijfers kunnen nog geen conclusies worden getrokken. 

Landelijke onderzoeken
De landelijke werkgroep Aesculaap, die het onderzoek naar deze 
nieuwe ziekte coördineert, heeft nog geen bestrijdingsmiddel tegen 
deze ziekte gevonden. Bekend is dat de bacterie Pseudomonas 

recent onderzoek is gebleken dat beschadigingen of verwondingen 
-

cieze wijze waarop de bacterie zich verspreidt en in de boom terecht 
komt is nog niet bekend. In het vervolgonderzoek wordt onder andere 
onderzocht hoe de bacterie de boom binnentreedt en hoe de bacterie 
zich verspreidt. Ook wordt nagegaan of stressfactoren zoals droogte 
of wateroverlast de kans op aantasting verhogen. 

Vijf bestrijdingsmethoden in Den Haag getest
Vanaf het voorjaar van 2006 is in Den Haag een proef gestart met vijf 
bestrijdingsmethoden tegen de kastanjebloedingsziekte getest. Het 

toepassing van schimmeldominante compost, het bespuiten van de 
kastanjebomen met een homeopathisch preparaat uit Nieuw Zeeland 
en het injecteren van bomen met een bacteriedodende vloeistof. Na 
twee jaar blijken de eerste drie methoden de meest kansrijke zijn. 
De overige twee methoden die onderdeel uitmaakten van de proef, 
zijn helaas niet aangeslagen. Behandelingen met deze methoden zijn 
gestopt. Alle behandelde bomen blijven onder controle. In de komen-
de jaren zal er meer duidelijkheid zijn over de werking en toepasbaar-
heid van de drie kansrijke methoden.

PILATES IN BUURTCENTRUM DE GEEST
Op maandagen van 11.45 tot 12.45 uur organiseert VÓÓR Welzijn lessen Pilates in buurtcentrum de Geest.  Pilates is een 

spieren die ervoor zorgen dat het lichaam in de correcte balans staat en de ruggengraat ondersteunt.

informatie belt u de i-Shop Houtwijk in Bokkefort: 070 3977248

Wat:  Pilates
Dag & tijd: Maandag van 11.45 tot 12.45 uur

Locatie:  Buurtcentrum de Geest , Georges Bizetstraat 25
Info & opgave: i-Shop Houtwijk 070 3977248 of mail naar:
  marc.vanbergen@voorwelzijn.nl
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NIEUWE KIJK OP HAAGSE BOMEN
Gemeentelijke nota Haagse bomen vastgesteld

de leidraad voor het Haagse boombeleid in de komende tien jaar. “Bomen zijn onmisbaar om prettig en gezond in de stad 
te wonen. Door meer verschillende soorten bomen, zoals bloeiende, vruchtdragende en palmbomen in Den Haag te planten, 
krijgt de stad nog meer kleur en fleur”, aldus Rabin Baldewsingh, wethouder leefbaarheid.
In de nota Haagse bomen geeft de gemeente haar visie op de betekenis, de waarde en het beheer van de bomen in de stad. 
Uitgangspunt van deze nota is dat Den Haag een groene stad is en een groene stad zal blijven. Waarbij de nadruk ligt op 
meer ruimte voor een boom, meer verschillende soorten bomen en meer bomen planten in groenarme wijken. 

Meer soorten bomen
Door meer verschillende soorten bomen in de stad te hebben zijn de Haagse bomen beter bestand tegen ziekten, plagen 
en klimatologische veranderingen. Naast de bekende boomsoorten in Den Haag worden meer bloesem- en vruchtbomen 
geplant. Deze bomen dragen bij aan een kleurrijkere stad. Bijvoorbeeld dit voorjaar zijn op het Jacob van Campenplein ker-
senbomen geplant. 

Meer ruimte voor een boom
Door de bomen de ruimte te geven, kunnen ze beter groeien en gezond blijven. Ook dragen deze bomen bij aan een ple-
zierige leefomgeving. Hierbij is het van belang dat bomen een goede groeiplaats zowel boven- als ondergronds krijgen. 
Bijvoorbeeld bij de bomen op het Lange Voorhout is onlangs geïnvesteerd in innovatieve en duurzame groeiplaatsen.
Groenarme wijken groener maken
In de komende tien jaar wil de gemeente zoveel mogelijk bomen in groenarme wijken planten. Hierdoor ontstaat een betere 

Herplant van bomen in 2009
-

joen toe te wijzen. Hiermee is het mogelijk om circa 4400 bomen van de 4632 openstaande standplaatsen te herplanten.

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.
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Kijk maar eens goed als je over het 
Vinkenlaantje loopt. 
Tussen het groen verscholen en op 
het fietspad vindt je deze gekleurde 
palen.

HOUTWIJK LEEFT

Een gekleurd en betegeld kunstwerk. 
Is het nou om op te zitten of om naar 
te kijken. 
De jeugd kan er leuke spelletjes mee 
doen.
Op welk pleintje staat dit kunstwerk?

Als je over de Escamplaan rijd dan 
kom je ter hoogte van de 
Dr. J. Presserstraat dit wederom kleu-
rig betegelde kunstwerk tegen.
Enige tijd geleden is een stuk van dit 
kunstwerk afgebroken maar weer in 
ere hersteld.

Is er een zware vrachtwagen tegenaan 
gereden of heeft de kunstenaar hier een 
bedoeling mee gehad?
Geknakte pilaren langs de weg?
Normaal rijd hier veel verkeer langs.

Houtwijk heeft erg veel groen.
Bomen overweldigen nu de gekleurde 
pilaren.

Dat zal bij het ontstaan van onze wijk 
in het begin wel andersom geweest 
zijn.

In de donkere uurtjes is dit kunst-
werk mooi verlicht. Overdag een 
herkenningspunt op een school-
plein.
Op welk schoolplein staat dit 
kunstwerk?
Kijk maar eens goed in Houtwijk 
noord.

Bestuur
Wijkberaad Houtwijk,

wenst de 
bewoners van Houtwijk

en in het bijzonder
de adverteerders van 

het Wijkblad
prettige feestdagen en 

een geweldig 2009
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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

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

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
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Belangrijke adressen en telefoonnummers

Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA  Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13, 
E-mail adres: Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: www.houtwijk.net
Bezoek adres: Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
2552 SB  Den Haag
Openingstijden kantoor Wijkberaad,
woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dagelijks bestuur:
Pjer Wijsman voorzitter
Helen Franssen secretaris
Drs. K.A. Hakemulder penningmeester
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
E-mail: 
wijkpreventiehoutwijk@hotmail.com

STADSDEELKANTOOR

Algemeen nummer:
353 79 00
Commissie Loosduinen:
353 79 45
Stadsdeel directeur, H. Bovenlander:
353 79 20
Contactpunt Stadsbeheer en 
Handhavingsteam:
14070
Informatie: www.mijnwijkveilig.nu

GEMEENTE

Storingen Openbare Verlichting:
24 uur per dag 14070 alle storingen
Stadhuis Spui:
353 20 00
Gemeentelijk Informatiecentrum:
353 37 77
Gemeentelijke Belastingdienst:
353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:
346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:
366 08 08

POLITIE

Noodnummer 112
Géén spoed, wel politie:   
0900  88 44
Jij KENT DE DADER
MAAR DE DADER
KENT JOU OOK?
MELD MISDAAD ANONIEM:   
0800 7000

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, dins-
dag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres op maandag en woensdag:
De Henneberg, Tramstraat 15

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Sociaal Raadsman: 353 79 00
Buurthuis Tandem: 397 15 86
De Henneberg: 397 60 01
Dienstenwinkel: 397 21 14
Klusjesdienst: 397 60 01
Thuiszorgwinkel: 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 alge-
mene 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

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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Het goud ligt op straat
PROPERHEID BURGERS WORDT BELOOND

27e jaargang nummer 2 april/juni 2008
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