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Van de redactie

Van de voorzitter

‘Verslag Algemene Ledenvergadering’

‘Houtwijkers fietsen voor
kankeronderzoek’

Op woensdag 18 april 2012
werd de halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Wijkberaad
Houtwijk gehouden. Het volledige
verslag daarvan is te vinden op
onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl onder wijkberaad/statutair. In het hoofdartikel is alvast
een beknopte samenvatting met
een aantal ‘highlights’ terug te vinden. Zie pagina’s 4 en 5.

Vier Houtwijkers, Marcel Dullaart
(webmaster Houtwijksite), zijn
vrouw Patty van der Ende, hun zoon
Rick, en Ab van der Kruk hebben in
juni in Frankrijk meerdere malen de
Alpe d’Huez beklommen. Om –net
als 8100 andere deelnemers - geld
bijeen te fietsen voor onderzoek
naar kanker. In dit artikel een terugblik op een enerverend evenement.
Zie pagina’s 6 en 7.

Gratis graffiti laten
verwijderen
Wilt u ongewenste graffiti of posters laten verwijderen door de
gemeente Den Haag? En dan voor
u nog gratis ook? Het klinkt ongelooflijk, maar het is wel waar! Het
Wijkberaad Houtwijk heeft met de
gemeente een contract afgesloten
om collectief alle graffiti en posters
in onze wijk te laten verwijderen.
Mee doen aan de graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente Den
Haag: zie pagina 13.

Info Wijkberaad Houtwijk
Midsummer BBQ

Nijkamphoeve gered

Op woensdag 20 juni 2012 organiseerde het Wijkberaad Houtwijk
voor de wijkbewoners een speciale barbecue onder de naam
‘Midsummer BBQ’, als alternatief
voor de Nieuwjaarsreceptie. Het
werd een gezellig samenzijn voor
een groot aantal Houtwijkers met
live muziek en met de mogelijkheid
om weer eens op informele wijze
met elkaar bij te praten.
Zie (foto)verslag op onze website
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Het Wijkberaad Houtwijk heeft de
‘Stichting tot het behoud van de
Nijkamphoeve’ een podium verleend
om draagkracht te vinden voor hun
plannen om de kinderboerderij te
redden (zie ook pagina 4 en 5).

Gratis abonnement
Het Haags Milieucentrum streeft
naar een groen, duurzaam Den
Haag. Blijf op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en aankondigingen
van activiteiten op het gebied van
natuur en milieu in Den Haag met
een gratis abonnement op de elektronische nieuwsbrief Milieumail.
Neem voor meer informatie hierover een kijkje op hun website:
http://www.haagsmilieucentrum.nl/

Inmiddels is officieel bekend
geworden dat alle acties succes hebben gehad en dat De
Nijkamphoeve voor onze wijk
behouden blijft, mede door de inzet
van de ‘Stichting Vrienden van de
Nijkamphoeve’.

Beste wijkbewoner,

A

ls ik deze column
schrijf is de
door het Wijkberaad
voor alle wijkbewoners georganiseerde
‘Midsummer BBQ’ nog maar net
achter de rug. Het was een geslaagde
bijeenkomst met een hoge opkomst.
We hebben gezellig bij kunnen praten onder het genot van een spiesje,
een drankje, goede live-muziek van
‘Lexes’ en natuurlijk de heerlijke
midzomer avondzon. Een traditie is
geboren en volgend jaar wordt het
nog beter met een uitgebreider programma. Ik wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit
initiatief te laten slagen. Ook dank ik
sv Houtwijk voor het ter beschikking
stellen van hun accomodatie en feliciteer hen met hun verdiende predicaat ‘Buurthuis van de toekomst’.

E

r heeft de afgelopen weken weer
het nodige plaatsgevonden in ons
Houtwijk. Zo werd er een inloopavond georganiseerd, waar tekst en
uitleg werd gegeven over de aanpassing van de opstapplaatsen van
tramlijn 2 vanaf de Burgemeester
Hovylaan tot en met de LippeBiesterfeldweg. Het Wijkberaad
vond het belangrijk dat de directbetrokkenen hierbij aanwezig zouden
zijn en zorgde er daarom voor dat er
in de nabije omgeving flyers werden
verspreid om de bewoners op deze
gemeentelijke voorlichtingsactie te
attenderen.

O

ok heeft wethouder Marnix
Norder een bezoek gebracht
aan de Q.A. Nederpelstraat, om met
eigen ogen de huidige verkeerssituatie
in ogenschouw te nemen. Hij heeft
toegezegd de snelheid te laten reduceren door het aanleggen van één of
meerdere extra verkeersdrempels in
het beginstuk net na de ingang bij de
Escamplaan/Dr. J. Presserstraat/
Q.A. Nederpelstraat.
Namens het voltallige wijkberaad
wens ik u een paar mooie zomermaanden toe.
Met vriendelijke groet, Ramon Meesters
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Achtergrondartikel
Jaarverslag 2011

Verslag halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering Wijkberaad
Op woensdag 18 april 2012 werd de halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Wijkberaad Houtwijk gehouden. Het volledige
verslag* daarvan is te vinden op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl onder wijkberaad/statutair. In dit artikel hieronder is alvast
een beknopte samenvatting te vinden.
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H

et Dagelijkse Bestuur van het
Wijkberaad Houtwijk kwam
vorig jaar gemiddeld een keer per
week bij elkaar voor het organiseren van allerhande activiteiten.
Daarnaast werden er acht Algemene
Bestuursvergaderingen gehouden,
waarin onder meer doelstellingen
werden geformuleerd en allerlei vooral externe- ontwikkelingen werden behandeld. Om de wijkgenoten
hierover te informeren werden er
twee Algemene Ledenvergaderingen
georganiseerd. Met presentaties van
enkele subcommissies over hun
lopende projecten.

Commissie Loosduinen
Houtwijk is onderdeel van het
gebied Loosduinen, waarvan de
bewonersorganisaties (zoals ons
Wijkberaad Houtwijk) zich hebben verenigd in de Commissie
Loosduinen, die om de zes weken
bij elkaar komt. Deze commissie heeft twee werkgroepen:
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
(ROV) en Welzijn en Beheer (WB).
In alle vergaderingen is steeds een
afgevaardigde van ons wijkberaad
aanwezig. Overkoepelend organiseert stadsdeelwethouder Karsten
Klein een keer per jaar een bezoek
aan Houtwijk voor het houden van
zijn ‘Klein Gesprek’. Bewoners
kunnen dan op een laagdrempelige
manier met hem in contact treden.

zetten. Zoals de redelijk bezochte
historische cultuurdag op zaterdag
16 april 2011 in de Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk en in het
wijkcentrum Bokkefort, de helaas
nauwelijks bezochte sportdag bij
sv Houtwijk op zaterdag 18 juni
2011 en de bijzonder druk bezochte
receptie op zaterdag 19 november
2012. Hierbij waren honderdvijftig
personen aanwezig, waaronder tal
van betrokken/actieve bewoners,
wijkpartners (wijkagenten en ambtenaren van het stadsdeelkantoor) en
oud-bestuurders.

Projecten in vogelvlucht
Infrastructuur/
Bestemmingsplan Escamplaan
Samen met het wijkberaad hebben
wijkgenoten Koos Zuiderwijk en
Cor Werksma actie gevoerd tegen
het bestemmingsplan Escamplaan.
Helaas heeft de gemeenteraad
ingestemd met het voorstel voor
twee ontsluitingen aan de Q.A.
Nederpelstraat en afsluiting van
de bestaande uitgang aan de
Escamplaan. Wel heeft wethouder Norder passende maatregelen
beloofd tegen de bestaande onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeersafwikkeling vanuit de wijk naar de
Hennebergweg en de uitgang aan de
dr.J.Presserstraat.

Viering 30-jarig jubileum

Infrastructuur/Parkeeroverlast
Haga-ziekenhuis

In 2011 werd het 30-jarig jubileum van het Wijkberaad Houtwijk
gevierd. Er waren in dit verband
allerlei evenementen om dat historische gebeuren luister bij te

Het personeel van het HAGA-ziekenhuis aan de Leyweg parkeert
bij ons in de wijk, waardoor steeds
meer parkeerplekken voor bewoners
wegvallen. Op termijn zal het Haga-

terrein ook nog eens worden uitgebreid met woontorens. Wijkgenoten
Cor Smits en Bert Lots vormen
de werkgroep Parkerenhaga, als
commissie van het Wijkberaad
Houtwijk, om de parkeeroverlast
te verminderen. Inmiddels hebben
er gesprekken met het ziekenhuis
plaatsgevonden en zitten beide
heren in een ‘Klankbordgroep’, om
mee te denken aan de invulling van
het project.

Infrastructuur/Architect
Berlagelaan 30 km-zone
De heren Van der Meer, Elenbaas
en Van der Klauw vormen de
commissie 30-km zone binnen
Wijkberaad Houtwijk. In de wijk
(met name Berlagelaan) ondervindt
men steeds meer last van te hardrijdend (sluip)verkeer. Een ênquete

ficaten aan de winkeliers overhandigde. De wijkagenten ontwikkelden
een actieplan om jongerenoverlast
terug te dringen. Hiervoor ontvingen zij de Veiligheidsprijs RPC
Haaglanden 2011.

Houtwijk
onder de bewoners bevestigde
dat er steeds meer een gevoel van
onveiligheid wordt ervaren. Een
vervolgstap is dat nu met eigen
metingen het autoverkeer in de wijk
wordt geregistreerd. Om zo het
percentage sluipverkeer te kunnen
meten. Het resultaat daarvan zal de
basis zijn voor de volgende gesprekken met de gemeente.

Veiligheid/Wijkpreventieteam
In 2011 droeg Hans de Bruin de
leiding van het wijkpreventieteam
over aan Caro Cocx. Ons wijkberaad participeerde in een wijkoverschrijdend project met Nieuw
Waldeck voor de aanschaf van portofoons. Winkelcentrum Houtwijk
nam deel aan het ‘Keurmerk Veilig
Ondernemen’, waarvoor wethouder
Karsten Klein in mei 2011 de certi-

Behoud De Nijkamphoeve
Het Wijkberaad Houtwijk heeft
de ‘Stichting tot het behoud van
De Nijkamphoeve’ een podium
verleend om aandacht te vragen
voor het mogelijk verdwijnen van
deze stadsboerderij. Het onderhoud
wordt in 2012 door de bezuinigingen stopgezet en de gemeente
ging daarom actief op zoek naar
overnamekandidaten. De stichting wordt gedragen door een
aantal Houtwijkbewoners die de
Nijkamphoeve als kinderboerderij
wil laten voortbestaan. Inmiddels is
officieel bekend geworden dat alle
acties succes hebben gehad en dat
De Nijkamphoeve voor onze wijk
behouden blijft, mede door de inzet
van de ‘Stichting Vrienden van de
Nijkamphoeve’.

Werkgroep Bokkefort
In maart 2011 vond er in de wijk
een veegactie plaats met groep 7
van de Houtwijkschool. Ook werd
er een grote veegactie georganiseerd door de werkgroep Bokkefort,
in samenwerking met wijkberaad
Houtwijk, Stichting Boog, Stichting
Vóór, de woningcorporaties, de
winkeliers en de gemeente. Tijdens
de veegactie werden folders verspreid en werd getracht bewoners
bewust te maken van nut en noodzaak van het schoonhouden van de
eigen leefomgeving. In december
werd het Winter-feest Bokkefort
gehouden. Om wijkbewoners bij
elkaar brengen en om aandacht te
vragen voor een veilige jaarwisseling.

Website
Is steeds verder ontwikkeld en trekt
toenemend aantal bezoekers.
De Commissie Loosduinen heeft
na onderzoek van de aanwezige
websites van de wijkberaden in
Loosduinen de website-ontwikkelaar van de Houtwijksite
gevraagd een dergelijke site voor de
Commissie te ontwikkelen.

Digitale nieuwsbrief
Om snel ‘urgent nieuws’ aan wijkbewoners door te geven. Waar
mogelijk verzamelt het wijkberaad
e-mail-adressen van de bewoners.
In voorkomende gevallen krijgt
iedereen die zich heeft aangemeld
dan deze e-nieuwsbrief toegestuurd.
Indien gewenst kan men zich ook
direct weer afmelden.

Social media
Wijkgenoot Lorenzo Sendar heeft
voor Houtwijk een eigen
Facebookpagina ontwikkeld
‘Houtwijk info’. Hier kunnen geïnteresseerden elkaar digitaal ontmoeten en discussies aangaan. Dit interactieve communicatiemiddel zal in
2012 voor meer verbondenheid tussen bewoners moeten gaan zorgen.

Meer informatie

Wijkblad

Het volledige verslag* van de
Algemene Ledenvergadering van
het Wijkberaad Houtwijk is te
vinden op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl. Klik eerst op
‘wijkberaad’ en daarna ‘statutair’.
Ook het definitieve jaarverslag 2011
is daar te downloaden.

Er waren in 2011 vier edities. De
lay-out werd verbeterd, de vierde
editie werd in full-colour uitgebracht vanwege het 30-jarige jubileum. Er is een groei in omzet uit
advertentie-inkomsten door het
aanstellen van een wijkberaadslid
(Beatrix Stigter) voor de acquisitie.

*De tekst van het volledige verslag
zal op de komende najaarsvergadering definitief worden vastgesteld.
Alle wijkbewoners hebben nog de
mogelijkheid om correcties aan te
laten brengen. Voor meer informatie: info@wijkberaadhoutwijk.nl

Communicatie
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Achtergrondartikel
Houtwijkers fietsen voor kankeronderzoek

‘Klim-marteltocht op Alpe d’Huez:
momenten van geluk, vreugde en ve
Vier Houtwijkers, Marcel Dullaart (webmaster Houtwijksite), zijn
vrouw Patty van der Ende, hun zoon Rick, en Ab van der Kruk hebben
in juni in Frankrijk meerdere malen de Alpe d’Huez beklommen. Om
– net als 8100 andere deelnemers - geld bijeen te fietsen voor onderzoek naar kanker. In dit artikel een terugblik op een enerverend
evenement.
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A

l sinds Patty (45) en Marcel
(47) elkaar kennen, bleek fietsen -het liefst op een racefiets- een
gemeenschappelijke interesse. Zo
brachten zij diverse fietsvakanties
in bergstreken door en kregen daardoor ervaring in het beklimmen
van bergen. Nadat zij drie kinderen
hadden gekregen, werd het fietsen
helaas een stuk minder. Echter,
vorig jaar juni, tijdens de tv-uit-

zending over Alpe d’HuZes, het
jaarlijkse wielerevenement waarin
geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek, besloten zij om –samen
met hun zoon Rick (13)- ook aan
deze fietstocht voor het goede doel
te gaan meedoen. “Al vele keren
zijn wij namelijk in onze directe
omgeving met kanker geconfronteerd”, licht Marcel toe. “We zien
telkens weer het lijden van patiënten

en hun familieleden. Zo ook Patty’s
oom Willem, die ons vertelde dat
hij na een strijd van elf jaar was uitbehandeld. Zelf ook fietser, had hij
de wens om ooit de Alpe d’Huez te
beklimmen, maar dat is er niet meer
van gekomen. Daarom besloot Rick
Op de grote foto zijn enkele van de
tweeëntwintig bochten van de Alpe
d’Huez zichtbaar. De foto-inzet toont
op de achterste rij vanaf links: Erik
Swinkels, Ab van der Kruk, Oeds
Wiersma, Marcel Dullaart en Sjoert
Ebben en op de voorste rij vanaf links:
Rick Dullaart, Patty van der Ende,
Chantal Albers.

erdriet …
om op Willem’s racefiets de Alpe
d’Huez op te rijden!”

Voorbereiding
Het beklimmen van de Alpe d’Huez
is geen makkelijke opgave. De klim
is weliswaar maar 13,8 kilometer
lang, maar heeft een gemiddelde
stijging van 8% (maximaal 12%)
en telt 22 bochten. Om dat meerdere keren achter elkaar te kunnen
doen, moet er wel worden getraind.
“Natuurlijk kan je elk weekend naar
de Franse Alpen afreizen, maar dat
wordt erg kostbaar. Daarom kochten we een Tacx Flow Multiplayer,
een computergestuurde hometrainer, waarop de eigen racefiets

kan worden gemonteerd”, vertelt
Marcel. “De klim wordt zo fysiek
nagebootst en ook in beelden op
een scherm getoond.” Daarnaast
hebben zij vele tochten door de
duinen gereden en meegedaan aan
verschillende georganiseerde tochten, zoals de Witte Kruis Classic,
de Ronde van Nijmegen en de Klim
classic. De teller voor de diverse
sponsoracties voor hun team stond
voor hun vertrek naar Frankrijk op
½

De koersweek
Op woensdag 6 juni viel het startschot voor Patty en Rick voor de
zevende Alpe d’Huzes. Na twee uur
passeerden ze gezamenlijk de finishlijn voor Palais des Sport. Gezien
zijn leeftijd mocht Rick echter niet
afdalen, maar moest - onder begeleiding van Patty - via twee cabineliften naar het Oz-station aan de
andere kant van de berg. Vervolgens
werden zij weer naar de start vervoerd voor de tweede beklimming,
die ze na ruim twee uur volbrachten.

Helaas sloot de finish op woensdag
al om 18:00 zodat een derde keer er
niet meer in zat. Op donderdag 7
juni reed Marcel met Erik Swinkels,
Ab van der Kruk en Chantal Albers
in een grote groep ‘s nachts om half
vier de berg af naar de start. “Wat
een prachtig gezicht: zover als ik
kon zien, zag ik fietslampjes de
berg af gaan. In veel bochten brandden kaarsjes. Het afdalen ging snel
maar voorzichtig, want ondanks
de vele lampjes, was het aardedonker. Echt onvergetelijk!”, herinnert
Marcel zich. “Om 4:30 uur klonk
er in de verte het startschot, maar
er stonden zoveel wielrenners voor
ons dat we pas om 5:15 weg konden
rijden door het centrum van Bourg
d’Oisans. Daar stond het vol met
klappende en juichende mensen tot
aan de voet van de berg. Met soms
wel zeven fietsers naast elkaar werd
in het donker begonnen aan de klim
van 12% omhoog. Ver voor sluitingstijd was ons team 4Better klaar,
Erik Swinkels na twee beklimmingen, Sjoert Ebben en Albert
van der Kruk na drie, ik na vijf en
Oeds Wiersma na zes. Het was echt
onvergetelijk om deze beklimmingen te maken, de sfeer, al die toeschouwers, het applaus, de muziek
en het doel waar je het allemaal
voor doet!”, concludeert Marcel.

Toekomst
“Hoewel we een geweldige tijd hebben gehad en veel geld hebben ingezameld voor het kankeronderzoek,
twijfelen we of we volgend jaar
weer meedoen, simpelweg omdat de
hele voorbereiding een grote impact
heeft gehad op vooral de jongste
twee leden van ons gezin en hun
tante Angelique die altijd oppaste
als wij drieën aan het trainen waren.
We kijken terug op een onvergetelijke week die we hebben gedeeld met
tienduizenden mensen die we niet
kenden, maar die ons twee dagen
de berg op hebben geschreeuwd, en
met ons de momenten van geluk,
vreugde en verdriet hebben gedeeld.
Samen waren we sterk voor hetzelfde goede doel. Dat gevoel
maakte heel gelukkig en dat gevoel
hopen we nog lang te koesteren”,
aldus Patty van der Ende en Marcel
Dullaart. Zoon Rick is het hier helemaal mee eens.
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Sport in Houtwijk
Voetbalclub sv Houtwijk

Nieuwe Jeugdcommissie

Actualiteiten

De vereniging gaat zich meer richten op de jeugdafdeling. Onder
meer door de samenwerking met
Voetbalacademie Van Meerten die
de trainingen zal gaan verzorgen
voor de E- en F- teams. Daarnaast
gaan twee ervaren krachten de jeugd
op voetbaltechnisch gebied op een
hoger plan brengen door begeleiding en opleiding van de trainersstaf
en teambegeleiders. Daniël Benesty
zal zich daarbij focussen op de Een F-jeugd. Oud profvoetballer en
thans trainer Errol Refos gaat zich
bezig houden met de A t/m D jeugd
en het beloftenteam. Het plaatje
wordt compleet gemaakt met een
nieuwe achtkoppige jeugdcommissie onder leiding van jeugdvoorzitter Fred van Tilborg.

Sportieve prestaties
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Op sportief gebied kan met tevredenheid worden teruggekeken op
het seizoen 2011–2012. Er konden
kampioenschappen worden genoteerd voor het tweede zaterdag
seniorenelftal, het tweede zaalvoetbalteam en –bij de jeugd- de A2- en
D3-teams. Het eerste zaterdagelftal
eindigde uiteindelijk op een achtste
plaats. Lang werd gestreden om een
promotieplaats, maar in de laatste
wedstrijden haakten de mannen
van trainer Jan Linkerhof met een
slechte reeks af.
Voor het eerste zondagelftal viel
het doek definitief. Met een elfde
plaats in de vierde klasse C nam sv
Houtwijk na ruim 82 jaar afscheid
van het selectievoetbal op zondag.

Nieuwe leden altijd welkom
Sv Houtwijk heeft nog voldoende
ruimte voor nieuw talent. Niet

alleen bij de jeugd (in alle categorieën/jongens en meisjes) maar ook
bij onze senioren. Hoewel we op
zondag geen standaardelftal meer
hebben, kan er op deze dag nog wel
recreatief gevoetbald worden. Zelf
ideeën om een eigen competitie op
te zetten? Kom eens met ons praten.
Sv Houtwijk is een sportvereniging
en staat open voor nieuwe ideeën. In
augustus zal een open dag speciaal
voor de jeugd worden georganiseerd. Voor meer informatie: www.
svhoutwijk.nl of stuur een mailtje
naar info@svhoutwijk.nl.

Wijkagenten

Inbraakpreventie in Houtwijk

L

eden van het Wijkpreventieteam
Houtwijk gaan actief de wijk in
om samen met bewoners te kijken
naar de inbraakbestendigheid van
hun woningen. Er wordt, bijvoorbeeld, gekeken naar de staat van
het hang- en sluitwerk en de afsluitbaarheid van kozijnen en er wordt
zo nodig geadviseerd hoe men
tot een meer veilige situatie kan
komen. Dit initiatief komt voort uit
een samenwerkingsverband tussen

gemeente, politie en het BIT-wijkpreventieteam. BIT staat voor Buurt
Interventie Team

D

e buurtbewoners die bezocht
worden en hun medewerking
hieraan verlenen, krijgen in ieder
geval gratis een kierstandhouder en
een tijdschakelaar. Ook wordt hen
de mogelijkheid geboden om in een
later stadium gratis een spionnetje te
laten monteren in de voordeur. Het

werkgebied waar voor gekozen is,
ligt in de Albert Schweitzerlaan
en omliggende straten. Gebleken
is namelijk dat met name in dit
deel van de wijk meerdere inbraken hebben plaatsgevonden. Het
ligt in de bedoeling dat hier in de
avonduren ongeveer vierhonderdvijftig benedenwoningen zullen
worden bezocht door leden van de
Buurtwijkpreventie. Ook zullen de
wijkagenten Ruben van den Driest
en Martin Taal zoveel mogelijk participeren in het initiatief.
“

M

et dit initiatief wordt er
uiteraard naar gestreefd om
Houtwijk minder interessant te
maken voor het inbrekersgilde en
om bewoners bewuster te maken
van de staat van hun woning. En
hiermee proberen wij uiteindelijk
het aantal inbraken in Houtwijk
terug te dringen. Indien dit initiatief succesvol verloopt, bestaat het
plan om later in het jaar ook elders
in Houtwijk bewoners door het Bit
wijkpreventieteam met een preventieadvies te laten bezoeken”, aldus
onze wijkagenten.

Houtwijk: straten, lanen en pleinen
Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Martin
LutherKingstraat’
Hij was bij leven al een legende. Martin Luther King
die geschiedenis schreef door zijn geweldloze strijd
tegen de rassenscheiding in Amerika. Hij heette
eigenlijk Michael, werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta in de
staat Georgia en was de zoon van een baptistendominee. Hij moest
vaak de vele discriminaties in het zuiden van de Verenigde Staten ervaren. Het inspireerde hem tot zijn latere inspanningen om zwarte en
blanke mensen gelijke rechten te geven.

N

et als zijn vader studeerde hij
theologie en in 1955 behaalde
hij zijn doctoraat waarna hij
beroepen werd tot dominee van
de baptistenkerk in Montgomery.
Op 1 december 1955 weigerde de
zwarte Rosa Parks haar plaats in
een bus af te staan aan een blanke
reiziger. Zwarte mensen moesten
volgens de lokale verordening
achter in de bus zitten. De zwarte
gemeenschap reageerde met een
geslaagde busboycot waarna ook
aan zwarten moest worden toegestaan dat zij op iedere plaats in de

bus mochten plaats nemen. King
kreeg als leider van deze beweging
nationale bekendheid. Bij talloze
gelegenheden trad hij op als spreker en stelde de discriminatie aan
de kaak. Hij stichtte de Southern
Christian Leadership Conference
(S.C.L.C.) en werd daar voorzitter
van. Door deze vereniging werd
hij in staat gesteld op geweldloze
wijze de strijd aan te gaan voor
gelijkheid van alle Amerikanen.
Het werd hem niet makkelijk
gemaakt door persoonlijke aanslagen en loze veroordelingen.

O

p 28 augustus 1963 hield hij in
Washington voor ruim 250.000
mensen de toespraak waarin hij
de legendarische woorden ‘I have
a dream’ uitsprak. In 1964 kreeg
King de Nobelprijs voor de Vrede
en op 6 augustus 1965 ondertekende
president Lyndon Johnson de zogenaamde `Voting Rights Bill` en willigde daarmee de meeste van King’s
eisen in.

K

ing nam ook duidelijk stelling tegen het optreden van
de Verenigde Staten in Vietnam.
Hij had echter vijanden gemaakt
en het resultaat daarvan was dat hij
op 4 april 1968 in Memphis werd
doodgeschoten. De moord leidde tot
grote onlusten in het gehele land.
President Johnson verklaarde 7
april 1968 tot een dag van nationale
rouw. In 1953 was King getrouwd
met Coretta Scott King die na zijn
overlijden zijn werk voortzette. Zij
overleed in 2006 op 78-jarige leeftijd in Mexico.
Dries Weber

Openbaar vervoer

Buslijn 26 (de wijkbus van Houtwijk) moet blijven.

D

e begrotingsepidemie en het
nieuwe Europese beleid om via
internationale aanbestedingen ook
het openbaar vervoer op de markt te
gooien, noodzaken tot inkrimping
van onder andere het lijnennet. De
strijdkreet van vele politici dat het
openbaar vervoer gestimuleerd moet
worden in verweer tegen het toenemende autoverkeer, is allang vervlogen. Waar voorheen het accent lag
op het dienstverlenende aspect zijn
bus en tram nu commerciële objecten. Het privatiseren van een deel
van het openbaar vervoer heeft bij
bedrijven zoals Arriva, Connexxion,
Syntus en Veolia tot grote verliezen
geleid, hetwelk uiteraard gevolgen
zal hebben voor de kwaliteit van de
aangeboden diensten.

Gevolgen
Wat zijn de gevolgen als de bezuinigingen bij de HTM leiden tot de
opheffing van buslijn 26 ? Het is

de verbinding tussen verschillende
stadsdelen en openbare voorzieningen die daarmee van elkaar afgesneden worden. Niet alleen de wijken
Kijkduin, Loosduinen, Leyenburg,
Oostbroek, Transvaal, Moerwijk,
Spoorwijk en Voorburg liggen op
zijn route maar ook het Leijenburgziekenhuis, de stations Hollands
Spoor en Voorburg, Mega-Stores
en de Haagse Hogeschool. Van een
heel ander maar niet minder belang
is het recreatiegebied Zuiderpark,
de long van Zuid Den Haag. En dat
allemaal in een onderlinge, directe
verbinding zonder noodzaak om
over te stappen.

Sociale contacten
Een aspect dat moet worden meegewogen, is dat in Kijkduin en
Loosduinen veel ouderen wonen
en ook veel bejaardenhuizen en
dergelijke zijn gevestigd. Vooral

deze grote categorie is gebaat bij
goed en direct openbaar vervoer.
Het opheffen van buslijn 26 zal
hen bemoeilijken in het onderhouden van sociale contacten en het
afleggen van bezoeken bij artsen
en dergelijke met als risico een
verminderde medische zorg. Ik
vraag me af of deze overwegingen
meegenomen zijn bij de besluitvorming om buslijn 26 op te heffen.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat
een buslijn met een dergelijk belang
in het kader van bezuinigingen kan
worden weggeveegd. Buslijn 26
mag best gezien worden als een
openbare verbinding met een hoog
sociaal gehalte en verdient daarvoor
een speciale benadering. Buslijn 26
(de wijkbus van Houtwijk) moet
blijven.
Dries Weber
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Juni 2012
Koffiehuis Bram (7)

‘Roken verboden…’
Bram stond met de handen in de zij voor het raam en keek naar het
verkeer dat in de vroege morgen op gang kwam. De eerste uren van de
dag vond-ie het mooiste. De klanten die om hun eerste bakkie kwamen,
moesten wennen aan een nieuwe dag en hadden nog geen zin in problemen. Sommige waren tevreden met één kop, anderen lustten nog wel
een tweede.

E

en enkeling had z’n ontbijt meegebracht en anderen bestelden
een broodje bij Bram.
In de loop van de morgen kwamen
de vaste jongens die in de een of
andere vorm van vrijwillige werkloosheid de lamlendigheid van een
lege ochtend in het koffiehuis probeerden op te lossen. De sfeer werd
dan ook anders, scherper en vaak
moest hij een brandje blussen als de
jongens elkaar pesterig in de haren
zaten. De omzet was evenwel hoger
vooral omdat er dan meer etenswaren besteld werden en de meeste
klanten begonnen aan de serie
Blonde Spa die verdovend werkte
op de verveling.
Lange Jan zat op zijn plek bij het
raam en keek naar twee meeuwen
die aan het vechten waren om een
stuk brood. Hij mompelde:

“Klere beesten. Het zijn net mensen.”
Gedachteloos wreef hij over zijn
onderarm en voelde weer de pleister. Tegen het roken. Hij droeg dat
ding al twee weken maar had niet
de indruk dat het echt hielp. Het
was nog de hele dag knokken maar
de dokter was er heel definitief in
geweest. Z’n hart en z’n longen
vertoonden te veel slijtage zodat hij
zowel met het sigaretje als de drank
moest miniseren.
Gelukkig was Bram een gezagsgetrouwe burger en had het roken in
zijn zaak verboden. Dat maakte het
voor Jan wel gemakkelijker.
De deur zwaaide open en viel weer
met een zware klap dicht. De man
die binnen kwam, stak even z’n
hand op: “Sorry jongens, dat komt
door de wind.”
Lange Jan gromde: “Typisch

dat zoiets altijd bij jou gebeurt.
Mankeer je soms wat aan je jatten.
Dat zal niet door het harde werken
gekomen zijn.”
Die laatste opmerking deed echt
zeer bij Gerard omdat er een vreemde waas hing rondom diens voortijdige beëindiging van een nauwelijks
flitsende carrière bij de gemeente.
Hij liep naar het tafeltje waar Lange
Jan hem tergend aankeek. Gerard
haalde diep adem, sloeg met zijn
vuist op de tafel en sprak met duidelijke stemverheffing:
“Stik jij effe lekker. Het eelt op
jouw handen komt van het duiven
melken.”
Bram was bang voor het zoveelste
binnenbrandje tussen die twee:
“Jongens kappe. Ga anders naar het
terras, dan kunnen jullie afkoelen.”
Lange Jan grijnsde: “Jouw terras, je
bedoelt die uitstalling van dat afgedankte meubilair.”
Hij wees naar buiten en op dat
moment stroopte hij zijn mouw een
stukje op en werd de pleister zichtbaar. Gerard reageerde gelijk:
“Gebeten door een van de doffers
toen je naar een duifje greep.”
De stilte in de zaak was even hoorbaar totdat een van de klanten het
laatste restje olie op het vuur gooide: “Oh, dat is zo’n nicotinepleister.
Heb ik ook gehad. Ze kosten veel
geld en ze helpen geen moer. Je
moet ‘t zelf doen en een vent met
een beetje ruggengraat kan dat.”
Bram keek weer angstig door zijn
etablissementje en zocht een vluchtroute:
“Gaan jullie van het jaar nog stemmen ?”
Het was een schot in de roos want
er klonk allerlei gemompel. Lange
Jan was al snel de woordvoerder
van de clientèle:
“Ik in elk geval niet. Ik kijk wel
uit. Of je nu door links of rechts
gebeten wordt, bloeden zal je altijd.
Ik wil daar niet medeschuldig aan
zijn.”
Er was nog nooit zoveel overeenstemming geweest in het koffiehuis
en Bram streek tevreden met zijn
handen over zijn buik. Zo moest
Pontius Pilatus zich ook gevoeld
hebben.
Dries Weber
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Werken aan uw welzijn…
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Werken aan uw lichamelijk en geestelijk welzijn. Dat kan bij Chak Su
(innerlijke waarneming), een praktijk voor consulten, massages en
workshops met een Ayurveda (kennis van het leven). U kunt bij Chak
Su Ayurveda kiezen uit een scala aan consulten en therapieën.
Vergoeding mogelijk bij een aanvullende zorgverzekering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holistische benadering van problemen met relatie, werk, kinderen
Holistische benadering gezondheidsklachten: obesitas, diabetes, huid
problemen, chronische klachten, overgang, mentale ziekten
Massages: Ayurvedische massages met warme, medicinale olie,
Ayurvedische stoomcabine met speciale kruiden
Stempelmassage, hotstonemassage
Shirodhara, warme oliedruppeling op het voorhoofd voor een
geweldig ontspannend effect
Ayurvedische pedicure, voetbad, nagels knippen, eelt schrapen,
speciale massage met therapeutische olie met een klankschaal
Drukpuntmassage om de blokkades weg te halen
Maatschappelijk werk
Therapeutisch schrijven
Reiki
Workshops: kennismaken met Ayurveda, afvallen met Ayurveda,
Anti-Aging, kledingstijl en kleur, (zelf)massage, kookworkshops

Chak Su Ayurveda, Dr RJ Fruinstraat 7, 2552 LE Den Haag - Anvag
geregistreerd – Bel voor meer informatie 070-7441889 / 06-48827880
of neem een kijkje op onze website www.chaksu.nl.

Gemeente Den Haag

Gratis graffiti laten verwijderen
Wilt u ongewenste graffiti of posters laten verwijderen door de
gemeente Den Haag? En dan voor u nog gratis ook? Het klinkt ongelooflijk, maar het is wel waar! De bewonersorganisatie in uw wijk heeft
met de gemeente een contract afgesloten om collectief alle graffiti en
posters in uw wijk te laten verwijderen. Als u, eigenaar of huurder, toestemming geeft voor de schoonmaak van uw pand, doet u automatisch
mee aan de collectieve graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente
Den Haag. En: doet u al individueel mee aan de graffiti-schoonmaakregeling, dan wordt ook uw deelname gratis!

I

llegale graffiti en beplakking
zijn voor veel mensen een bron
van ergernis. Ze zorgen voor een
verpauperde aanblik van de straten. Bovendien kunnen ze zorgen
voor een onaangenaam en onveilig gevoel. Daarom bestrijdt de
gemeente Den Haag de overlast van

graffiti en beplakking. De gemeentelijke panden en andere eigendommen worden schoongehouden. Met
grote vastgoedeigenaren werkt de
gemeente samen om graffiti en
beplakking tegen te gaan. Met uw
hulp kan de gemeente nog meer
doen. Het enige wat u hoeft te doen,

is toestemming geven voor de graffiti-schoonmaak door het eenmalig
invullen en opsturen van een toestemmingsformulier. Een uitgelezen
kans om samen met de gemeente te
werken aan een schone en veilige
stad zonder klad en plak.

Hoe werkt het?
Uw bewonersorganisatie gaat samen
met de gemeente aan de slag om u
verder te informeren en uw toestemmingen te verzamelen. Want: hoe
meer deelnemers, hoe sneller uw
wijk graffiti-vrij is en blijft. Ook als
u geen graffiti op uw pand heeft, is
het zinvol om toestemming te geven.
Want ook uw pand kan beklad
worden. Als u meedoet
aan de collectieve graffitischoonmaakregeling van de
gemeente Den Haag, laat
de gemeente uw pand gratis schoonmaken door een
professioneel en gecertificeerd schoonmaakbedrijf.
U meldt, de gemeente laat
schoonmaken. Huurt u een
huis van een woningcorporatie, dan meldt u graffiti
rechtstreeks aan uw verhuurder. Woningcorporaties
maken hun bezit namelijk
zelf schoon.

Meer weten
Neem voor meer informatie
contact op met Wijkberaad
Houtwijk of met Meldpunt
Graffiti. Bel 070-3534605
of mail naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl.

Korte berichten
Huurteam helpt

Alzheimer Café

Loosduins museum

Haagse bewoners die denken dat ze
te veel huur betalen kunnen veel baat
hebben bij de inschakeling van het
gemeentelijke Huurteam. Dit geeft gratis advies en geeft huurders inzicht in
de maximale huurprijs op basis van het
puntensysteem uit het Woningwaarderingsstelsel. Voor meer informatie:
www.denhaag.nl

In september start een nieuwe cyclus
van 10 bijeenkomsten op iedere tweede
dinsdag van de maand. Organisatie: het
Alzheimer Cafe. een lokaal trefpunt
voor mensen met dementie, familie,
naasten, hulpverleners, studenten en
andere betrokkenen of geïnteresseerden.
Zie http://www.alzheimer-nederland.nl/1959.aspx.

De tentoonstelling ‘Kraayenstein’, van
tuinbouwgebied tot stadswijk, die tot
18 juni 2012 kon worden bezichtigd
in het Loosduins museum, is wegens
grote belangstelling verlengd tot en met
8 september 2012 (monumentendag).
Neem voor meer informatie over deze
tentoonstelling een kijkje op hun
website: www.loosduinsmuseum.nl.
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Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009,
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor:
maandag 09.00-11.30 uur
dinsdag 12.30-14.30 uur
donderdag 12.30-14.30 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Yvonne Hartman-van der
Ark, penningmeester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900
Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920
(H. Bovenlander)
Contactpunt Stadsbeheer
en Handhavingsteam:
Telefoon: 14 070
Informatie: www.hoeveiligismijnwijk.nl

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Storingen Openbare
Verlichting:
Telefoon: 14 070 (24 uur
per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 2000
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

Politie
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (08.00 tot
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-8844

Agenda
Zie www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur.
Voor spoedeisende recepten
buiten de reguliere openingstijden:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944
Dokterstelefoon:
Telefoon: 070-346 9669
Gezondheidscentrum:
Telefoon: 070-397 1101,
Receptenlijn:
Telefoon: 070-397 2162
Spoed:
Telefoon: 070-397 1634,
Tandarts (spoed):
Telefoon: 070-311 0305
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 7054
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001

Meldpunt Sociale
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen,
Joannemie van Dijk en
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon;
070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701
Mantelzorgbrigade:
telefoon: 070-397 6001
Sociaal Raadsman:
Telefoon: 070-353 7900
De Henneberg:
Telefoon: 070-397 6001
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-360 1465
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 1010
Den Haag Op Maat:
Telefoon: 070-353 7500
I-Shop Houtwijk:
Telefoon: 070-397 7248

Inleveren kopij
Houtwijkblad

Adverteren in
Houtwijkblad

Vormgeving

Kopij inleveren voor het volgende nummer: 3 september 2012.
Teksten en artikelen, illustraties
(digitale foto’s, minimaal 300
dpi, en tekeningen) bij voorkeur
per e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Papieren kopij
naar postadres wijkberaad.

Het Houtwijkblad wordt in een
oplage van 6.500 exemplaren
huis-aan-huis verspreid.
Interesse in het plaatsen van een
advertentie? Neem dan contact op
met Beatrix Stigter Telefoon:
06-13393429 e-mail:
beatrix.stigter@gmail.com

Druk

Peter Molenaar, 06-14302447

Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33, 2544 EX Den Haag

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Telefoon: 0174-631748
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uw droomhuis
binnen handbereik
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