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OPROEP AAN ALLE HOUTWIJKERS
De redactie van het Houtwijkblad nodigt alle inwoners van Houtwijk uit om bijdragen te leveren.
Bijvoorbeeld, over wat zij van de wijk vinden, over wat zij erin missen of over wat voor ervaringen zij
hebben opgedaan. Illustraties (foto’s/tekeningen) zijn ook welkom (digitale foto’s minimaal 300 dpi).
Kopij uitgetypt of in leesbaar handschrift kan - onder vermelding van ‘kopij Houtwijkblad’ - worden
ingeleverd bij de redactie (zie hieronder) of digitaal per e-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl.
Redactie Houtwijkblad, Toon Dupuisstraat 10, K117, 2552 SB Den Haag

Van de voorzitter

Van de redactie
Ingrijpende bezuinigingen
voor Haags buurtwerk

‘Het traditionele feest
van de eenzaamheid…’

De Gemeente Den Haag gaat het
buurtwerk op de schop nemen. In
het Coalitieakkoord 2010-2014 staat
te lezen dat er nieuwe subsidievoorwaarden voor bewonersorganisaties
komen. Uitgangspunt daarbij is: het
met behoud van kwaliteit doelmatiger
omgaan met beschikbare middelen.
Ook het wijkberaad Houtwijk zal met
deze bezuinigingsronde te maken te
krijgen. Zie pagina’s 4 en 5.

In deze Kerst-uitgave draagt ook
Dries Weber weer zijn literaire
steentjes bij. Met zijn speciale verhaal over ‘Het traditionele feest
van de eenzaamheid…’ (pagina‘s
6 en 7). Zijn andere bijdragen zijn
onder meer te vinden in de rubriek
‘Straatnamen onder de loep‘ (pag. 9)
en in zijn column ’De grootste kerstboom van de stad…’ (pag. 11).

Actuele informatie op website
Het wijkberaad van Houtwijk brengt
voor de wijkbewoners een blad uit.
Om iedereen (achtergrond)-informatie te geven over belangrijke
wijkaangelegenheden en over voortgang/resultaten van lopende zaken.
Het is een kwartaalblad, dat in een
oplage van 7.000 huis-aan-huis
wordt verspreid. Daarnaast heeft het
wijkberaad van Houtwijk een eigen
website voor actuele informatie over
allerlei wijkaangelegenheden. Zie
pag. 15.

Van het Wijkberaad
Jubileumviering
Wijkberaad Houtwijk
Op 24 november 2011 bestaat het
Wijkberaad Houtwijk 30 jaar. Het
bestuur wil dit heuglijke feit graag
vieren met alle Houtwijkers. Om
deze jubileumviering succesvol te
maken, is de bewoners gevraagd
om actief mee te denken over en
mee te doen aan de te plannen festiviteiten. Er is inmiddels een aantal
leuke ideeën binnengekomen die we
gaan uitwerken. Rond 24 november
2011 vindt een receptie plaats waaraan een tentoonstelling is verbonden. Met foto’s en allerlei herinneringsmaterialen wordt teruggeblikt
op dertig jaar Wijkberaad Houtwijk.
Voor de laatste stand van zaken zie
onze website.

Oproep aan
belangenverenigingen
In verband met een inventarisatie
van de belangenverenigingen die
zich richten op het verbeteren van
het leefklimaat in onze wijk, ver-

zoeken we alle officiële, maar óók
alle officieuze, organisaties om zich
voor 31 december 2010 te melden
bij het Wijkberaad Houtwijk (per
e-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.
nl). Onder vermelding van de naam
van de vereniging, haar doelstelling,
en de contactgegevens. Daarna zullen we contact met u opnemen voor
gerichte ondersteuning.
U kunt ook bij ons terecht voor
steun en advies bij het oprichten
van een vereniging, bijvoorbeeld
een straatvereniging voor het realiseren van meer sociale cohesie.

Beste wijkbewoner,
Op 27 oktober hield het
Wijkberaad Houtwijk
zijn Algemene
Ledenvergadering
bij Sportvereniging
Houtwijk (voorheen RAVA). De
opkomst was, net als
bij vergaderingen in Zorgcentrum
Houthage, erg laag. Tijdens deze
bijeenkomst werd een overzicht
gegeven van actuele zaken, zoals
de acties van het winkelcentrum
om het winkelen te veraangenamen voor publiek en personeel,
de voorgenomen nieuwbouw op
het voormalige woonwagenkamp
en de klachten over de hoge snelheden van het sluipverkeer bij
de Albert Schweitzerlaan. Ook
gaven het wijkpreventieteam en de
wijkpolitie een update. De viering
van het 30-jarig jubileum in 2011
kwam eveneens aan de orde (zie
hiernaast).
De Kerst staat voor de deur en
dat is een periode van feest en
samenzijn. Helaas gebeurt het
ook in onze wijk dat mensen
(buren) ongemerkt vereenzamen.
Ik wil u vragen extra op te letten. Maak, bijvoorbeeld, eens
een praatje met die meneer of
mevrouw die u alleen van gezicht
kent...
In dit blad kunt u lezen dat de
gemeente wil bezuinigen op subsidies aan wijkorganisaties. Het
zal er allemaal niet gemakkelijker
op worden om zaken die onze
wijk aangaan financieel rond te
krijgen. Mijn advies is toch om
ons hierdoor bij het maken van
goede voorstellen om de leefomgeving in de wijk te verbeteren,
niet te laten beinvloeden. Als een
idee gewoon goed in elkaar zit,
volgt het geld meestal vanzelf.
Blijf dus met ons meedenken.
Namens het bestuur wens ik u
een gelukkig en gezond 2011!
Ramon Meesters
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Achtergrondartikel
Ingrijpende bezuinigingen voor Haags buurtwerk

‘Met behoud van kwaliteit doelmatiger omgaan
De gemeente Den Haag gaat het buurtwerk op de schop nemen. In het
Coalitieakkoord 2010-2014 staat te lezen dat er nieuwe subsidievoorwaarden voor bewonersorganisaties komen. Uitgangspunt daarbij is:
het met behoud van kwaliteit doelmatiger omgaan met beschikbare
middelen. Ook het wijkberaad Houtwijk zal met deze bezuinigingsronde te maken te krijgen.
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lle Haagse buurt- en wijkorganisaties, net als andere
instellingen in de residentie, zullen
volgend jaar geconfronteerd worden
met een subsidiebezuiniging van
7,7% op. Op dit moment kent Den
Haag 52 gesubsidieerde bewonersorganisaties. Per werkgebied (een
wijk of een deel van een wijk) is er
slechts een erkende en gesubsidieerde bewonersorganisatie. In onze
wijk is dat het wijkberaad Houtwijk,
dat zich richt op bewonersparticipatie: de actieve betrokkenheid van
bewoners bij zaken die hun directe
woon- en leefomgeving betreffen.
Volgens de stadsbestuurders zijn de

bewonersorganisaties echter niet de
enige groepen bewoners die zich in
een wijk met bewonersparticipatie
bezig houden, Ook andere groepen
doen dat: actiegroepen, sociaalculturele vrijwilligersorganisaties,
huurdersverenigingen en -commissies, belangengroepen, vrouwengroepen, jongerenorganisaties,
ouderenorganisaties , migrantenorganisaties, straatgroepen enzovoorts.

Herverdeling subsidie
De gemeente Den Haag vindt dan
ook de bewonersorganisaties niet
de enige ‘spreekbuis van de wijk’
zouden moeten zijn, maar dat ook

de andere groepen aan het woord
moeten komen. Dat gebeurt in de
praktijk tot nog toe in verschillende mate. Wethouder Ingrid
van Engelshoven (Onderwijs en
Dienstverlening) wil in dit verband
komen tot een andere opzet van de
wijkorganisaties. Als haar voorstellen de gemeenteraad passeren,
wordt het grootste deel van hun subsidie jaarlijks opnieuw vastgesteld
op basis van plannen die ze indienen
voor activiteiten. Maar ook andere
bewonersgroepen kunnen dan meedingen naar dat geld. Bovendien wil
Van Engelshoven dat de organisaOf en hoeveel geld een organisatie
krijgt vloeit niet meer automatisch
voort uit de status van de bewonersorganisatie, maar uit de aard, omvang
en kwaliteit van het activiteitenpakket.
Actieve organisaties kunnen er in deze
systematiek op vooruitgaan.

met beschikbare middelen’
O
O

O

O
O

O

ties beter hun best gaan doen om de
wijk te vertegenwoordigen. Daarom
moeten ze onder meer een vereniging worden en meer jongeren
aantrekken. Van Engelshoven.”Ik
besef dat het nieuwe beleidskader
bij velen van u vragen oproept. Het
nieuwe systeem breekt met gegroeide automatismen en biedt nieuwe
kansen. Of en hoeveel geld een
organisatie krijgt vloeit immers niet
meer automatisch voort uit de status
van de bewonersorganisatie, maar
uit de aard, omvang en kwaliteit van
het activiteitenpakket. Actieve organisaties kunnen er in deze systematiek juist op vooruitgaan!”

Kiezen voor kwaliteit
In het nieuwe beleidskader staat
te lezen dat de gemeente Den
Haag kiest voor kwaliteit: Van
Engelshoven: “Wij willen naar een
subsidiesystematiek, waarin aard,
omvang en kwaliteit bepalend zijn
voor de hoogte van de subsidie
en waarin middelen en faciliteiten
worden toegekend op basis van
een inhoudelijke beoordeling van
de noodzaak ervan. Ook moet deze
systematiek prikkelen tot kostenbewustzijn en efficiency!” Onder
‘kwaliteit’ verstaat de gemeente dat
een bewonersorganisatie:

O

O
O

een aanwijsbare achterban kan
mobiliseren;
zich aantoonbaar inspant om alle
geledingen binnen haar werkgebied te bereiken, ook en juist de
groepen voor wie de participatiedrempel het hoogst is;
initiatieven neemt om ontwikkelingen en verbeteringen in haar
werkgebied tot stand te brengen;
zich inspant om bewoners juiste
en volledige informatie te geven;
kan en wil deelnemen aan overleg met de gemeente en relevante
derden;
bereid is tot samenwerking met
anderen (andere bewonersinitiatieven in de buurt/wijk, maar
ook, bijvoorbeeld, ondernemers
en winkeliersverenigingen);
op een democratische en transparante wijze besluiten neemt en
standpunten bepaalt;
verantwoording aflegt aan de
wijk;
niemand uitsluit en de rechten
van derden respecteert.

eerder dit jaar: “In de praktijk zijn
wij in de wijk het aanspreekpunt
als er, bijvoorbeeld, een ‘bedreiging’ of een mogelijke overlast
op ons afkomt. Wij willen hierin
pro-actief kunnen handelen.” Op
het moment dat de gemeente Den
Haag van het Wijkberaad Houtwijk
zal verwachten óók te gaan bezuinigen op de organisatorische ondersteuning, voorziet Meesters een
uitholling van de mogelijkheden
om toegevoegde waarde te kunnen
bieden. “Het resultaat zou dan kunnen zijn dat betaalde ambtenaren
van de gemeente Den Haag meer
werkzaamheden van ons moeten
overnemen die nu gratis door vrijwilligers worden gedaan. Immers
het is de plicht van de gemeente om
haar bewoners een goede dienstverlening te garanderen, dus ook die
van de bewoners van Houtwijk. De
bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties leiden dus waarschijnlijk tot
een toename van de kosten voor de
gemeente Den Haag.”

Houtwijk-problematiek

Jubileumfeest

Net als de meeste andere bewonersorganisaties heeft het wijkberaad
Houtwijk te kampen met problemen
als moeilijk vervulbare bestuursvacatures, onvoldoende vrijwilligers, op belangrijke onderdelen
onvoldoende kennis van zaken in
eigen huis en wijkoverstijgende
zaken als onder andere parkeer-,
veiligheid- en verkeersproblematiek.
Met man en macht wordt er echter
aan gewerkt om kostenbewust en
efficiënt te werken. Echter, niet
alles kan door vrijwilligers worden
gedaan. In dit verband is het dan
ook opvallend in de plannen van
Van Engelshoven dat zij er, bijvoorbeeld, vanuit gaat dat allerlei
administratieve en organisatorische
taken juist door vrijwilligers kunnen worden gedaan. Zie die dan
eerst maar eens te vinden. Over
de koers die wij als wijkberaad
de komende jaren willen varen,
meldde voorzitter Ramon Meesters

Volgend jaar bestaat het wijkberaad Houtwijk dertig jaar, hetgeen
- ondanks de komende bezuinigingen - toch op feestelijke wijze en
kostenefficiënt zal worden gevierd
(immers een leuk feest hoeft niet
duur te zijn). Alle wijkbewoners is
gevraagd om mee te denken over
de te plannen festiviteiten en er is
een aantal leuke ideeën die we zullen uitvoeren. “Wij hopen natuurlijk
dat de bewoners aanwezig zullen
zijn op één of meerdere festiviteiten
die het Wijkberaad zal organiseren,
zodat we elkaar leren kennen onder
leuke omstandigheden en kunnen
bouwen aan een langdurige relatie.
Wellicht leidt dit ertoe dat we elkaar
makkelijker weten te vinden als we
elkaar nodig hebben tijdens lastige
momenten!”
Cees Willemse
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Kerstverhaal 2010
Kerstavond

‘Het traditionele feest van de eenzaamheid…’
Een slome motregen zocht een weg langs zijn kraag en in zijn schoenen. Hij dreutelde wat heen en weer en wierp aarzelende blikken
naar het roezige schijnsel aan de overkant. Zou hij met goed fatsoen
daar binnen kunnen stappen. Voorzichtig keek-ie op z’n gouden-horloge-met-inscriptie-voor-veertig-jaar-trouwe-dienst. In begrijpelijke
klokkentaal wezen de wijzers hem op het tijdstip van negen uur in de
avond. Koos had gezegd dat-ie om tien uur de zaak zou sluiten. Zou
hij het nog voor een uur aandurven. Eén uur zonder de muren die
thuis op hem af kwamen.

6

B

ert had gezegd:” Pa, kom nou
Kerstavond gewoon bij ons.
Echt, we hebben U er graag bij. U
hoort bij ons.” Maar hij had nu eenmaal het principe dat iedereen z’n
eigen boontjes moest doppen. Hij
kon een jong gezin toch moeilijk
gaan belasten met zijn eenzaamheid. Ja hij was eenzaam, zeker in
deze dagen. Vorig jaar was Kerstmis
voor hem nog een feestelijk hoogtepunt zoals dat zo vele jaren met
Marie was geweest. Samen met de
kinderen en de kleinkinderen met
Marie als middelpunt van sfeer en
gezelligheid. Zij was er niet meer
en hij had zijn middelpunt verloren.
Oh, hij redde zich wel. Pure noodzaak had hem gedwongen tot een

huishoudelijke overlevingscursus.
Hij kookte een eenvoudig potje of
ging voor weinig naar het centrum.
Het te grote huis had-ie goed kunnen
verkopen. Voor een prijs die ruimschoots de hypotheek, maar niet de
herinneringen had kunnen aflossen.
Hij bedwong met moeite een opwelling van zelfmedelijden, zoals die
jonge maatschappelijk werkster dat
had genoemd. Zij had mooi lullen.
Zij kon zich nog druk maken over de
vraag of ze nu wel of niet zou gaan
samenwonen met die goser van die
BMW die haar bij hem was komen
afhalen. Een aardige meid, maar niet
meer dan een stukje afleiding in een
dag als smeerkaas. Klef en zonder
gaten.

H

ij stak de straat over en vergat
op het verkeer te letten, maar
op zo’n avond zag je geen hond.
Hij probeerde onopvallend over
de halve gordijnen te kijken of er
soms bekenden in de zaak waren.
Hij zag niemand, alleen Koos op
zijn verhoogde kruk achter de bar.
Koos die mismaakt uit de kraam
was gekomen met twee kromme
poten die van hem een soort kabouter hadden gemaakt. Met die hoge
kruk viel dat niet op. Koos zag hem
loeren en maakte een uitnodigend
gebaar. Aarzelend greep de man
naar de kruk van de deur. ‘Deur
Klemt’ stond er op een verregend
kaartje, maar hij hoefde dat niet
te lezen. Hij kende de deur als die
van zijn eigen huis. Hij drukte even
stevig en stond binnen. Koos zat in
een klein glaasje met een gifgroen
drankje te roeren. Dat deed-ie altijd
als-ie lang alleen zat. Dan nam-ie
een van zijn onverkoopbare likeurtjes en zoop met zijn eenzaamheid
zijn ‘winkeldochters’ op. Hij was
nooit getrouwd geweest, maar had
wel twee keer z’n neus (en zijn por-
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D

e man voelde zich dan geraakt,
maar begreep dat een discussie
over dat onderwerp net zo veel nut
had als een poging om een banaan
recht te trekken. Het enige wat hij
met hem kon delen was het gevoel
van eenzaamheid maar dan met een
andere nasmaak. Koos had automatisch een tappie voor hem neergezet,
maar eigenlijk smaakte het hem
niet. Om de een of andere reden
hoorde bier niet bij Kerstavond. Het
gesprek wilde langs geen kant vlotten. De gedachten gleden telkens
weer naar pijnlijke herinneringen
en lieten geen loos gekout toe. Hij
piekerde er over om iets anders te
nemen dan bier. Het schuren van de
klemmende deur verbrak echter de
drukkende stilte. Schuifelend op
zijn sloffen, in zijn overhemd en een
dikke wollen sjaal om de magere
nek, kwam Grijze Piet binnen.

W

at kom jij doen. Heeft Greet
je op de keien gekeild ?”
vroeg Koos met een dik vraagteken in zijn stem. Ook de man keek
hoogst verbaasd. Grijze Piet had

nou wel geen modelrelatie, maar de
verbintenis met Greet leek hem toch
hecht genoeg om het op Kerstavond
met haar te kunnen uithouden. Ze
waren vaste klanten en deden in
dorst weinig voor elkaar onder. De
echtelijke meningsverschillen waren
zo tegen sluitingstijd meestal op zijn
heetst zodat menige ‘echte outsider’
allang had verwacht dat hij getuige
was van een huwelijksbootje dat
met een door alcohol gedreven
motor op de klippen afstevende.
Het schuitje kon echter veel hebben. Dat Piet nu nog binnen kwam,
werd niet begrepen totdat hij met
de heel simpele oplossing kwam:
“Heb je twee maatjes voor me ? We
zijn vanmiddag niet geweest, maar
waarom zouden we vanavond droog
blijven en zet voor mij maar effe
gauw twee huppeltjes op voorschot
neer.” De huppeltjes gingen naar
binnen in een tempo waarvoor een
goot zich bij een forse regenbui niet
hoefde te schamen. Toen Piet de
deur dicht trok, liet-ie de twee met
gemengde gevoelens achter. Koos
greep naar een van de flessen met
de onduidelijke inhoud en de man
zakte weg in zijn eigen gedachtenstroom. Hij zou dadelijk naar de
Nachtmis kunnen gaan en dan vast
een ontbijt klaar zetten. Het grauwe
verdriet nam bezit van zijn idee en

overspoelde het. De ‘bijl’ van tien
uur was niet ver meer weg.

A

chter hem dreigde de deur die
hem onherroepelijk zou buiten sluiten en terug zou stoten in
een leegte. “Wat heeft het leven
nog voor nut” dacht-ie. Noch mens
noch dier zaten op hem te wachten.
Hij keek naar Koos maar van dat
gezicht werd je ook niet vrolijk. Hij
vond dat-ie maar beter kon opstappen want dit loste ook niks op. Hij
greep naar zijn achterzak en stond
net op het punt om Koos de rekening te vragen toen de deur - met
tegenzin - weer open kreunde. Hij
keek niet om en verwachtte een
geïrriteerde opmerking van de kastelein omdat de klok niet ver van
tienen was. Die bleef uit en hij keek
naar het gezicht van Koos waarop
alleen verbazing stond. Die draaide
zich langzaam op zijn kruk om.
Zijn mond zakte open en niet begrijpend staarde hij naar de twee figuren die binnen stapten. Een jonge
kerel met een jochie van een jaar
of acht aan zijn hand. “Dag ome
Koos.” zei het kind. Dan ging het
voor de oude man staan, legde zijn
hand op diens knie en zei: “Opa, ik
zit de hele avond al op je te wachten.”
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Dries Weber

‘Voelt u zich eenzaam?’
Bent u een bewoner van Houtwijk en voelt u zich soms
of vaak eenzaam, dan vragen we u om ons een briefje te
sturen met uw naam, adres en telefoonnummer.
Dat kan per post: Wijkberaad Houtwijk, Postbus 52009,
2505 CA Den Haag of per e-mail: wijkverhoutwijk@
hetnet.nl. Onder vermelding van: ’Contact’.
Wij zullen dan op zeer korte termijn en onder algehele
vertrouwelijkheid contact met u opnemen.
Om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om aan
uw eenzaamheid te ontsnappen. Eenzaamheid verdient
namelijk niemand…

Foto: Marcel Dullaart

temonnaie) gestoten aan de andere
sekse. Koos was bekeerd, genezen
en verbitterd. Hij zei altijd: “Met
een vrouw haal je een extra kruis in
huis.”

Sport in Houtwijk
Voetbalclub SV Houtwijk

Niet alleen maar een voetbalvereniging…
De club die in korte tijd haar derde naamsverandering achter de rug
heeft, wijst in haar nieuwe tenaamstelling op haar achterban in de
wijk. Het is nu al veertien jaar geleden dat de moederclub RAVA het
leeg komende Rijnveldsportpark aan de Leo van Vuurdestraat betrok.
Verdreven uit het Zuiderpark moest zij een nieuwe start maken in een
andere omgeving.

H
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et heeft de nodige tijd gekost,
maar nu mag geconstateerd
worden dat de intentie waarmee de
club naar Houtwijk kwam, grotendeels is geslaagd. Op veel vlakken
is er contact met andere wijkgebonden organisaties en zijn er verbintenissen die een wederzijds belang
dienen. Deze benadering van haar
taak in de wijk legt ook verplichtingen op die binnen het kader van de
vereniging moeten worden opgevangen. SV Houtwijk is dus niet alleen
maar een voetbalvereniging. Vanuit
die optie zoekt zij in de wijk vrijwilligers die haar in de uitvoering

van de taken bij kunnen staan. Het
is dus niet alleen het voetballen dat
daarmee wordt gestimuleerd, maar
ook andere sociale functies in de
wijk worden gesteund.

Voetbal centraal
Wordt er dan niet gevoetbald? Zeer
zeker en met zo’n vijftien jeugdteams en zeven seniorenelftallen.
Bij de jeugd zijn alle teams voldoende bemand hoewel op sommige
plekken nog wel enige ondersteuning gebruikt kan worden. Bij de
senioren is een zaterdagselectie die
zeer goed presteert en pretenties

heeft om door te stoten naar de
derde klasse. De zondagselectie doet
het dit seizoen minder goed. Daar
zou een kwalitatieve injectie verbetering moeten geven om ook daar
op termijn een promotie te bewerkstelligen.

Voorwaarts
Op organisatorisch gebied is inmiddels een technische commissie
samengesteld die het voetbalbeleid
in de club richting moet geven. In
de afdeling van de jongere voetballers zijn een overkoepelende
jeugdcommissie en een technische
commissie benoemd. Zo blijft de
club in beweging maar dan wel met
bewegingen voorwaarts.
Dries Weber

Veiligheid
Projectteam KVO Houtwijk

Winkelcentrum gaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen
Sinds augustus is een projectgroep bezig om voor winkelcentrum
Houtwijk (Hildo Kroplaan en omgeving) het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) te halen. Om hiermee het winkelcentrum schoner en
veiliger te maken, zodat het daar prettiger winkelen en ondernemen is.

I

n de aanloop naar de certificering heeft het projectteam KVO
Houtwijk al een enquete gehouden onder de ondernemers en het
winkelend publiek. Daaruit worden actiepunten gehaald waaraan

ze willen werken. Ook is al een
schouw gelopen van de openbare
ruimte. Inmiddels zijn er veel kleine
verbeteringen aangebracht. Zo
is het water schoongemaakt, zijn
de blauwe tegels schoongespoten
en worden de lantaarnpalen
gemaakt. Ook waren niet alle
paaltjes compleet, is er extra
verlichting opgehangen en
zijn de bloembakken gevuld.
Allemaal kleine zaken die toch
veel uitmaken bij het winkelend
publiek. Uitstraling is heel erg
belangrijk.“Als projectteam
hopen we nog veel meer kleine
en grotere successen te gaan
behalen! We gaan ervoor!”,

zegt coordinator Hans de Bruin.
“Komend voorjaar verwachten we
het certificaat binnen te halen en
dan hopen we dat burgemeester van
Aartsen naar het winkelcentrum
komt om het uit te reiken.”

H

et Projectteam KVO Houtwijk:
Heidie Pols (Bestuursdienst
gemeente Den Haag; projectleider
KVO), Marius Schoon (Gemeente
Den Haag, Stadsdeel Loosduinen),
Willem Wenkenbach (AH), Ruben
van den Driest (Politie Haaglanden,
wijkagent Houtwijk), Hans de
Bruin (Wijkpreventie), Theo van der
Helm (Hoofd Beheer Bedrijfsmatig
Vastgoed Metterwoon), Maurice
van ‘t Westeinde (Metterwoon
Vastgoed; rayonmanager Houtwijk),
Eva van Duijn (KvK), Dorinde van
der Neut (Buurtcentrum Bokkefort)
en Mariska Moor (Vestia).

Houtwijk: straten, lanen en pleinen
Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Mari Andriessenstraat…‘
Wie aan Mari Andriessen denkt, denkt gelijk aan
het beeld van De Dokwerker op het Jonas Daniël
Meijerplein in Amsterdam. De achtergrond daarvan
is de herdenking van de Februaristaking tijdens de
Tweede Wereldoorlog die een teken was van verzet tegen het wegvoeren van de Joodse bevolking in
Amsterdam. Wie was die man die naast dit bijna
beroemde beeld ook nog andere creaties aan zijn oeuvre heeft toegevoegd.

M

ari Andriessen werd op 4
december 1897 in Haarlem
geboren als zoon van Nicolaas
Andriessen en Gezina Vester. Het
was een gelovig rooms-katholiek gezin met een hoog artistiek
gehalte. Zijn vader was organist en
zijn moeder kunstschilderes. Hij
toonde al snel aanleg voor tekenen
en volgde achtereenvolgend de
Haarlemse Kunstnijverheidsschool
en de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam waar hij
onder anderen les kreeg van professor Jan Donner. Hij huwde op 13
oktober 1921 met Antonia Koot en
kreeg twee zonen. Aanvankelijk

was er in de kunst weinig brood te
verdienen. Het gezin leefde op de
rand van de armoede, maar werd
gesteund door giften van vrienden.
Ook in de oorlogsjaren was er geen
werk voor hem. omdat hij weigerde
lid te worden van de Kultuurkamer.
Hij bleef onder andere in leven door
het maken van portretopdachten
van particulieren. In die tijd nam hij
wel deel aan het verzet. Hij verborg
onderduikers en wapens. Bovendien
was zijn huis het trefpunt van de
verzetgroep RVV waarvan ook
Hannie Schaft (hoofdpersoon in
het boek “De Aanslag”van Harry
Mulisch) deel uit maakte.

N

a de oorlog wilden vele verenigingen een passend monument
hebben. Van zijn leermeester Jan
Bronner had hij geleerd dat een
beeld duidelijk, helder en overzichtelijk moest zijn. Daarbij liet
hij zich inspireren door de Franse
realisten zoals Rodin. Hierna
stroomden de opdrachten binnen
en verrezen onder andere Man
voor het Vuurpeleton in Haarlem,
Weduwe van Putten in Putten, De
Dokwerker in Amsterdam, Het
Marinemonument in Scheveningen,
het Monument Burgerslachtoffers
in Nijmegen, Anne Frank in
Amsterdam en de groepen in het
Volkspark in Enschede en aan de
Lijnbaan in Rotterdam. Later kwamen er nog het beeld van Cornelis
Lely op de Afsluitdijk, Albert
Plesman in Den Haag en Koningin
Wilhelmina in Utrecht. Gedurende
zijn leven ontving hij vele onderscheidingen en met de eretitel van
‘Onze Nationale Beeldhouwer’
overleed hij op 7 december 1979.
Dries Weber.

Winterperiode
Gemeente Den Haag

Gladheidsbestrijding in Houtwijk
In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om de gladheid te bestrijden. Deze ‘winterdienst’ start op maandag 29 november
2010 en loopt door tot 1 maart 2011. Inwoners van Den Haag kunnen
vanaf 29 november 2010 zelf kleine hoeveelheden strooizout afhalen
voor eigen gebruik.

D

e gemeente werkt met vaste
strooiroutes. Daarin zitten doorgaande wegen, kruispunten, viaducten
en bruggen, busroutes en de belangrijkste fietsroutes. De gemeente kan
helaas niet ingaan op individuele
strooiverzoeken.
Bij gladheid is het
werken met vaste
strooiroutes de
meest effectieve
oplossing. De
hulpdiensten kunnen hierdoor hun
werk blijven doen

en de stad blijft zo goed mogelijk
bereikbaar voor het verkeer.

Gratis strooizout
Inwoners van Den Haag kunnen
gratis kleine hoeveelheden strooizout afhalen om zelf straten en stoepen ijsvrij te houden. Zij kunnen
hiervoor terecht bij de drie Haagse
afvalbrengstations, de stadsboerderijen en de stadsdeelkantoren. Wie
hiervan gebruik wil maken moet
wél een plastic tas of emmer meenemen. Verzorgingshuizen, bejaardenhuizen en scholen in Den Haag kun-

nen bij de gemeente een container
met strooizout aanvragen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.

Strenge winter 2009-2010
Van 2009 - 2010 heeft Den Haag
te maken gehad met een zeer lange
en strenge winterperiode. Gelukkig
heeft Den Haag altijd voldoende
zout gehad om op de vaste strooiroutes te kunnen strooien. Voor alle
zekerheid heeft de gemeente dit jaar
500 ton strooizout als reserve. Ook
zijn er extra shovels die bij hevige
sneeuwval de wegen begaanbaar
kunnen houden. De gemeente vraagt
iedereen in Den Haag om bij winterse omstandigheden mee te helpen
de stad bereikbaar te houden. U
kunt bijvoorbeeld zelf de stoep voor
uw huis of bedrijf vrij houden van
sneeuw en ijs. Bedrijven en instellingen hebben hierover een brief
ontvangen. Zie voor meer informatie:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
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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 á 85,INSTEEKSLOT ALLEEN á 45,-
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BETJE WOLFFSTRAAT 216 2533 HW DEN HAAG,
TELEFOON 070 380 04 35
BTW NR: NL8032.43.376.B01

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen?
Bel voor nabezorging 0174-631748
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Koffiehuis Bram

‘De grootste kerstboom van de stad…’
De koffietent stond stijf van de rook. Ome Bram had zijn hok
opgemeten en kwam niet verder dan vijftig vierkante meter en bovendien was hij enig eigenaar, uitbater, ober en bediener van de magnetron. Een peuk mocht dus.

D

at had Wilders voorgesteld en
daarom kon die peroxidepruik
bij de vaste klanten geen kwaad
doen. Ome Bram had klanten verloren maar ook behouden. Jongens
die bij een montere blonde spa graag
de weduwe van Nelle op een vloetje
hadden. Nu was die ouwe Bram
heel gemakkelijk maar er waren een
paar dingen die in zijn koffietent
niet konden en dat waren bonje over
politiek en voetbal en alleenstaande
vrouwen die een vent in zijn tent
probeerden te vangen. Vroeger
kwamen er alleen Loosduiners
in zijn zaak. Jongens van GDA
en Postduiven. Die van SV
Loosduinen zag je daar niet. Die
dronken niet, werd beweerd. Na
de nieuwbouw waren er veel
Hagenaars uit de Schilderswijk
bij gekomen en zo had Ome
Bram regelmatig een zeer gevarieerd gezelschap binnen. Niet
ongezellig maar anders.

I

n de hoek zat Manke Leen.
Ooit de sterren van de hemel
gevoetbald maar een keer met
een potje te veel op, in het water
van de Oude Haagweg gelazerd.
Hij was vast blijven zitten in
een ouwe fiets die ze er ooit in
geflikkerd hadden en dat had
z’n poot zo beschadigd dat-ie
de WAO in kon en elke dag een
uurtje vrij kon maken om in de
koffietent een beschouwing over
de verdorven wereld te komen
geven. “Vandeweek gleed ik
weer eens op m’n reet. Een hoop
hondenstront. Die gasten lopen
met zo’n beest aan een touwtje
en die dingen schijten overal
waar normale mensen lopen.
Schuift er een trut rond met ook
zo’n uit de kluiten geschoten
muis en zegt …. Meneer wij
betalen genoeg hondenbelasting,

laat de gemeente het maar opruimen
…. Ik zeg mens weet je wat ik aan
belasting betaal en je ziet mij toch
ook niet op straat bouten.”

H

ij liet het laatste restje van z’n
blonde Spa naar binnen lopen
en ging verder:“Ik ken dat wijffie.
Ze woont op de Lisztstraat. Ik heb
er gezegd dat als ik ooit een drol
van haar hond op mijn stoep vind,
ze kon rekenen op exprespost in
haar brievenbus.” Lange Jan begon

onrustig op z’n stoel te schuiven en
schudde nijdig z’n hoofd: “Dat zou
je mij niet moeten flikken. Reken
maar dat ik een bouwpakket van
je maakte. Je kreeg er een handleiding bij in braille want lezen kon je
daarna toch niet meer.” Ome Bram
greep in. Hij kende de langdurige
vete tussen die twee. Ooit had
Manke Leen een poosje gescharreld
met de zus van Lange Jan. Dat was
niks geworden maar Leen kon nog
wel eens schamperen dat hij daar
nog steeds blij om was. Ze had alles
op de verkeerde plaats en was zo
preuts als een non met schurft. Leen
maakte er ook altijd de verkeerde
gebaren bij. Ome Bram zette twee
verse flesjes neer en de jongens waren voldoende afgeleid om het ergens anders
over te hebben.

W

impie begon aan z’n
derde cola en durfde
ook een probleem in de
groep te gooien: “Hebben
jullie nog getekend tegen
die zendmast die hier vlak
bij staat.” Hij trok meer
aandacht dan verwacht maar
het was Lange Jan die de
domper op de pret zette:
“Waar maak je je druk om
jochie, hebben we met de
Kerst de grootste boom van
de stad en jij probeert dat
met een handtekeningenlijstje de grond in te boren.
Ik vind het best. Misschien
zouden ze er nog een paar
lampjes bij kunnen zetten
en laten knipperen. Ze zoeken nog een piek, ken jij er
niet bovenop gaan zitten.
Krijg je van mij een fles
cola mee.” Er viel een stilte
die verbroken werd toen
de gokkast ratelend wat
eurootjes uitspuugde.

Dries Weber
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Wijkactiviteiten
Bewonerswensen voor de wijk

Een oliebol voor een wens
VÓÓR Welzijn organiseert traditioneel in de week tussen Kerst en
Oud en Nieuw een uitdagend activiteitenprogramma voor jongeren.
Om ongelukken met vuurwerk en vandalisme te voorkomen.

P
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olitie, brandweer, ambulancediensten, het stadsdeel en
welzijn werken nauw samen om de
jaarwisseling rustig te laten verlopen Ook buurtbewoners willen we
daarbij graag betrekken. Daarom
komen we in de week voor Oud en
Nieuw bij u in de buurt langs met
de Oliebollenwenskar. Vertel ons
uw wens voor de buurt in ruil voor
een oliebol. De wensen verzamelen
wij in de wijkwensboom. In 2011
willen we samen met u aan de slag
voor de buurt. Meer informatie: zie
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Eindejaarsfair Bokkefort

Buurtbewoners
ontmoeten elkaar
Op zaterdag 18 december organiseert Bewonersgroep Bokkefort
een Eindejaars Fair. In nauwe
samenwerking met onder meer
Wijkberaad Houtwijk, BIT
Houtwijk, winkeliersvereniging
Houtwijk, VOOR Welzijn en
stichting Boog.

H

et wijkcentrum en het winkelcentrum zullen die dag in het
teken staan van een winterwonderland. Met tal van activiteiten:
de Kerstman komt langs, er is een
braderie met ‘koek en zopie’, er zal
een kerstkoor optreden, oud en jong
kunnen oud-hollandse spelletjes
spelen en kunnen kerstwensballen
en - kaarten maken en lampionnen
versieren. Ook is er een lampionnenoptocht. De buurtbewoners heb-

Vereniging van bewoners ’t Kleine Hout

Geslaagde viering 25-jarig bestaan
Op een stralende nazomerdag begin september vierde de vereniging
van bewoners ’t Kleine Hout in de Architectenwijk haar 25-jarig
bestaan met een groot feest. In de middag was er een gezellig ‘Jeu de
Boules’-toernooi op het veldje naast de Montessorischool Houtwijk.

O

p het voor verkeer afgesloten
Architect Margadanterf begon
daarna een groot straatfeest, dat
spectaculair werd geopend met
de swingende muziek van The
Legendairs Brassband. Na een smakelijke barbecue, waaraan door zo’n
130 bewoners werd deelgenomen,
werd bestuurslid Ruud Wingen
gehuldigd voor zijn 25 jaar penningmeesterschap. Hij ontving een
prachtig sculptuur gemaakt door
kunstenares en medebestuurslid
Joke Bianchi.

D

J Max zorgde voor gezellige
muziek, maar het hoogtepunt
van het feest was het optreden van
de gelegenheidformatie de ‘Kleine Hout
Band’, met alleen
maar muzikanten uit
de eigen vereniging.
Zij hadden een breed
repertoire met vooral
veel muziek uit de
jaren 60 van o.a. the
Beatles, maar ook
brachten zij eigentijd-

ben de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in deze donkere tijd van
het jaar. Om samen aan de slag te
gaan met (re)creatieve vrijheidsbesteding. Meer informatie: website
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Jaarwisseling

Houdt u ook
een oogje in
het zeil?
Op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl is informatie
te vinden over de wijze waarop
iedereen zijn of haar steentje kan
bijdragen aan een soepel verlopend ’Oud en Nieuw’. Er zijn ook
tal van tips over veiligheid.

O

nderwerpen die aan de orde
komen: belangrijke telefoonnummers in het geval u iets verdachts ziet, het melden van rommel
op straat, zoals planken en autobanden die tot brandgevaarlijke situaties
kunnen leiden, regels voor vuurwerk,
opruimacties voor vuurwerk en kerstbomen, uw auto veilig parkeren in de
parkeergarage en nog veel meer.
se popsongs. Onverwacht vertolkten
Theo van Daalhoff en Bastiaan Muijs
in de finale samen, in onvervalst plat
Haags, het Haagse volkslied ‘Oh Oh
Den Haag’.... en er werd nog gedanst
tot in de kleine uurtjes...
De enthousiaste deelnemers aan het
‘Jeu de Boules’-toernooi in beeld.
Meer foto’s van dit geslaagde evenement zijn te vinden op
www.kleinehout.nl.

Meer informatie: www.jipdenhaag.nl

Korte berichten
Jongeren Informatiepunt (JIP)

In de Wiekslag en in Houthaghe!

Gratis Seksspreekuur

Dagbesteding voor senioren

Iedere donderdagmiddag is
er van 14.00 uur tot 17.00
uur een Seksspreekuur bij
het Jongeren Informatie
Punt (JIP) in Den Haag.
Bij dit gratis spreekuur kunnen jongeren van 12 tot en
met 25 jaar terecht met vragen over seksualiteit, vrijen,
voorbehoedsmiddelen en
SOA. Afspraak maken is niet
nodig. Een verpleegkundige
van het RutgersHuis staat

Lijkt het u leuk om de dag
met andere Loosduiners
door te brengen? Kom dan
eens langs in buurtcentrum
de Wiekslag of in zorgcentrum Houthaghe. Daar is
sinds kort een nieuw project gestart rondom dagbesteding voor senioren.
Op maandag en donderdag
bent u van 10.00 uur tot
14.30 uur welkom in de
lounge van zorgcentrum
Houthaghe. Op dinsdag bent
u van harte welkom in buurtcentrum de Wiekslag. U kunt
op beide locaties meedoen
met diverse activiteiten en
andere buurtbewoners ontmoeten. Wij proberen om de
activiteiten zoveel mogelijk
te laten aansluiten op uw
wensen en behoeften. U kunt
daarbij denken aan, bijvoorbeeld, sjoelen, spelletjes,

jongeren te woord staan in
een aparte spreekkamer. Bij
het JIP krijgt iedere bezoeker
van het Seksspreekuur nu een
gratis condoom. Dit spreekuur is gratis en vertrouwelijk
en dat betekent dat niemand
hoeft te weten wat er is
besproken. Jongeren kunnen
er terecht met al hun vragen
over seksualiteit, maar ook
voor, bijvoorbeeld, een gratis
zwangerschaptest. Het JIP
geeft informatie, advies en
ondersteuning. Jongeren kunnen bij het JIP gratis en anoniem terecht met vragen over
wonen, werken, onderwijs,
geld, seksualiteit, gezondheid, drugs, verslaving, rechten, vrije tijd en hulp. Het
JIP is elke werkdag open van
12.00 uur tot 17.00 uur. Ook
hier is een afspraak maken
niet nodig.
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kaarten, beweging, creatieve
activiteiten en de dagelijkse
actualiteiten. Tussen 12.00
uur en 13.00 uur verzorgen
wij samen met u een lunch.
Meer informatie
Houthaghe Bonnie Heinsbergen,
tel. 070-75460 00.
Wiekslag Andrea Cornets de Groot of
Esther de Groen, tel. 070-3976001.

Projectbureau Delflandse Kust

Haagse zuidkust wordt veiliger
Begin november 2010
zijn op het Haagse
strand bij Solleveld
en het Kijkduinpark
(Zuiderstrand 1 en 2) de
werkzaamheden voor de
kustversterking hervat.
Het Hoogheemraadschap van
Delfland en Rijkswaterstaat
maken de kust veilig voor
de komende vijftig jaar door
de duinen en het strand te
verbreden. Vanwege de werkzaamheden is de strandopgang
Zuiderstrand 1 van november

2010 tot april 2011 afgesloten.
Omdat de werkzaamheden weer hervat zijn, is het
Informatiecentrum Delflandse
Kust in Kijkduin vanaf november 2010 ook op zaterdag
open. Iedereen die meer wil
weten over de versterking van
de Delflandse kust kan er op
zaterdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur terecht. Het informatiecentrum staat ten zuiden
van de boulevard in Kijkduin,
op het terrein van Delfland.

Kijkduin
Masterplan Kijkduin

Tragische vertraging in groteske plannen
Er staan nieuwe mannen (en een paar vrouwen) aan het roer van het Schip
des Vaderlands. Een schuitje met twee kapiteins, maar met een peroxide
stuurman op de wal. Zij moeten zorgen dat de golven die in de Nederlandse
Economische Zee door banken en andere zakkenvullers zijn opgejaagd tot
stormkracht tien, weer tot bedaren worden gebracht.

D
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e aandeelhouders moeten weer
handenwrijvend van de stijgende beurskoersen kunnen genieten en in de honger naar meer winst
worden dan desnoods arbeidsplaatsen geruimd. De met staatssteun
geredde bonussen noodzaken maatregelen die aan de onderkant van
de maatschappij bij elkaar worden
geschraapt. We slopen de culturele
waarden en dalen af naar het lege
Amerikaanse hebberigheidsconcept. We maken ons druk of we nu
met 120 of 130 kilometer per uur
over de steeds meer dichtslibbende
wegen mogen razen. We lijden aan
een onoplosbare verkeersinfarct
met een instroom van 50.000 auto’s

per jaar omdat we mobiel moeten
blijven. Toch zoeken we een oplossing in het bijstorten van kilometers
asfalt.

E

en gevolg van de noodzakelijke
ingrepen is dat in de rij van
patiënten die deels geamputeerd
moeten worden ook de gemeenten
staan opgesteld. Geldverslindende
ambities worden gesteriliseerd. De
nachtMerrie die Koolhaas voor
het Centraal Station wilde neerzetten is in het embryonale stadium
gesmoord. De skyline van Den
Haag zal voorlopig gespaard blijven van een Norder-geïnspireerde
luchtvervuiling. Zo zijn er meer-

dere plannen die in het IJspaleis de
koelkast in moeten. In het voorportaal van onze wijk ligt het plan om
Kijkduin op de schop te nemen en
om te vormen tot een dorpachtige
enclave in de duinen. Er is nu echter
geen geld meer om het Masterplan
uit te voeren volgens het oorspronkelijke concept. Het beschikbare
geld zal blijkens het IPSO-plan
(Investerings Programma Stedelijke
Ontwikkeling) voornamelijk
bestemd worden voor de ontwikkeling van de binnenstad en delen van
Scheveningen.

A

mbtenaren van DSO hebben zich uitgeput in prachtige
volzinnen om de beleidsombuiging op papier te formuleren. Van
actief regisseren gaat men over op
reactief faciliteren. Voor Kijkduin
betekent dat de uitwerking van het
Masterplan wordt overgelaten aan
de zogenaamde marktpartijen met
als gevolg dat projectontwikkelaars en bouwers ruim baan krijgen
voor ideeën waarop de burger geen
invloed heeft omdat de planvorming
zich volkomen onttrekt aan zijn
waarneming. Een griezelige situatie
vooral omdat de gemeente enthousiast in deze reddingsboei duikt.
Bovendien blijft niet alleen de burger in onzekerheid maar wordt de
situatie voor de middenstand daar
helemaal onhoudbaar. Maar wie
maakt zich daar op het Spui druk
over ?
Dries Weber

Boerka

Verwarring bij de abri…

I

k stond op het Spui te wachten
bij de halte van lijn 1 die me naar
Delft moest brengen waar het centrum bol stond van de jazzmuziek.
En daar stond het, heel alleen, de
zwarte boerka. Het was ongeveer
één meter zeventig hoog en had op
ongeveer één meter zestig een rechthoekig gat van vijf bij tien centimeter. Het was afgedekt met gaas. Het
liep op zwarte sandalen met zwarte
gebreide sokken. Het droeg een
zwarte tas. Een hand met een zwarte

gebreide handschoen greep uit die
tas een notitieblok met een zwarte
omslag. Het was wit papier en de
ballpoint was blauw. Eigenlijk een
dissonant in dit kleurloze geheel.
Het had ogen en dat was het enig
menselijke dat er aan te ontdekken was. De tram kwam en toen ik
wilde instappen, drong de boerka
zich voor me. Ik was beleefd en zei:
“Gaat Uw gang … meneer.”
Dries Weber

Wijkberaad Houtwijk
Kantoor Wijkberaad:
Postadres: Postbus 52009,
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor:
maandag 09.00-11.00 uur
Telefoon: 070-440 09 13
E-mail adres:
Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana van Hes, penningm.
Administratie
Loes Gordijn/Debbie Groen
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
wijkpreventiehoutwijk@
hotmail.com

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 79 00
Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 79 45
Stadsdeeldirecteur:
Telefoon: 070-353 79 20
(H. Bovenlander)
Contactpunt Stadsbeheer en
Handhavingsteam:
Telefoon: 070-14070
Informatie:
www.mijnwijkveilig.nu

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 070-14070

contactcentrum@
dsb.denhaag.nl
Storingen Openbare
Verlichting:
Telefoon: 070-14070
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 20 00
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 37 77
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 08 08

Politie
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-88 44
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden 08.00-16.00
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent
Martin Taalen en
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-88 44

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
397 27 46
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 10 00,
Openingstijden Apotheken
regio Den Haag:
Werkdagen 08.30-17.30 uur.
Spoedeisende recepten buiten
de reguliere openingstijden:

Apotheek Leyenburg
Leyweg 295
Telefoon: 070-359 85 06
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558
Telefoon: 070-363 49 44
Dokterstelefoon:
Telefoon: 070-346 96 69
Gezondheid Centrum:
Telefoon: 070-397 11 01,
Receptenlijn:
Telefoon: 070-397 21 62
Spoed:
Telefoon: 070-397 16 34,
Tandarts (spoed):
Telefoon: 070-311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 00 00

Ouderenzorg
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 70 54
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 60 01
CIPO (informatiepunt):
Telefoon: 070-364 38 18
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Meldpunt Sociale
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 46 46
De Henneberg, Tramstr. 15
Oppascentrale mantelzorg:
Telefoon: 070-397 60 01
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en
Joannemie van Dijk,
Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
Telefoon: 070-397 60 01

Telefooncirkel:
Telefoon: 070-397 60 01
Tuinklussendienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 87 78
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 21 21
Verpleeghuis Nieuw
Berkendael:
Telefoon: 070-440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 60 00
Zorgknooppunt Loosduinen:
Telefoon: 070-888 18 88

Steunpunt Mantelzorg
Consulente:
Telefoon: 070-397 60 01
Linda Edelenbos: ma/di/wo
09.00-16.00 uur.
Bezoekadres ma+wo:
De Henneberg, Tramstr. 15
Sociaal Raadsman:
Telefoon: 070-353 79 00
Buurthuis Tandem:
Telefoon: 070-397 15 86
De Henneberg:
Telefoon: 070-397 60 01
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-397 21 14
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 10 10
Op Maat:
Telefoon: 070-353 75 00
I-Shop Houtwijk:
Telefoon: 070 397 72 48

www.wijkberaadhoutwijk.nl

Voor het allerlaatste (wijk)nieuws
Via onze website (http:/wijkberaadhoutwijk.nl) worden de wijkbewoners
geïnformeerd over de meest uiteenlopende actuele wijkaangelegenheden.
Een speciaal redactieteam is nu aan de slag gegaan om de gedrukte (het
Houtwijkblad) en digitale (Houtwijksite) versies te verbeteren en nog beter
op elkaar te laten aansluiten. Om exact te kunnen nagaan hoe de beide media
in de wijk leven en of er verbeterpunten zijn, zal er begin volgend jaar onder
de Houtwijkers een enquête worden gehouden.
Op de homepage staan de meest actuele berichten over uiteenlopende wijkaangelegenheden, zoals de activiteiten rondom de jaarwisseling. In een apart nieuwsarchief zijn eerder verschenen berichten ook gemakkelijk terug te vinden. Er zijn
eveneens links naar voorgaande uitgaven van het Houtwijkblad, naar de verschillende werkgroepen die actief zijn voor onze wijk en naar een overzicht van
allerlei interessante weblinks die een hoop zoekwerk kunnen besparen.

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-1430 2447

Druk
Grafisch Bedrijf Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33,2544 EX Den haag

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Telefoon: 0174 - 63 17 48
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