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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is
het al weer enige tijd
geleden dat we ons 30jarig jubileum feestelijk hebben afgesloten.
En nog steeds loop ik
rond met een glimlach van oor tot oor.
Want wat hebben we met zijn allen van
die receptie op zaterdag 19 november
2011 genoten! De hoogtepunten van
de middag waren natuurlijk de onderscheidingen voor de vrijwilligers Hans
de Bruin en Dries Weber. Zij kregen de
Houtwijkse Zilveren Wichelroede uitgereikt door wethouder Karsten Klein.

‘Met een glimlach van oor tot oor...’
eenzaamheid de boventoon. We hebben vaak van lezers vernomen dat het
Houtwijkblad graag wordt gelezen, juist
door deze stukjes. Zijn schrijverskwaliteiten hebben veel Houtwijkers met
elkaar weten te verbinden. Daarnaast
hebben ook zijn zienswijzen over onze
eigen (nog niet bestaande) identiteit van
Houtwijk het Wijkberaad op het juiste
spoor gebracht om onze wijk op de juiste
manier te kunnen besturen.

Vrijwilliger Hans de Bruin
Hans de Bruin voor zijn bijdragen in
de afgelopen jaren voor de ruimtelijke
invulling van Houtwijk, waaronder de
oprichting en inrichting van de hondenwandelroute, de oprichting van en
leiding geven aan het Wijkpreventieteam
en voor zijn actief coachende rol bij het
aanvragen van een voetbalveld en het
skatepark in ’t Kleine Hout. Naast de
toekenning van de Zilveren Wichelroede
zal er tevens een pad op de hondenwandelroute naar hem worden vernoemd: het
‘Hans de Bruin pad’.

Vrijwilliger Dries Weber
Dries Weber was de andere vrijwilliger
die in het zonnetje werd gezet en wel
voor een heel andere soort van bijdrage:
namelijk zijn inzet als schrijver voor
het Houtwijkblad. Jarenlang heeft Dries
stukjes geschreven onder meer over de
herkomst van onze straatnamen en over
‘koffiehuis Bram’, met dialogen tussen
‘normale’ mensen over ‘kleine’ dingen.
Hierin voeren menselijke emoties als
humor, liefde, vriendschap, maar ook

voor een feest van een organisatie of
van iemand die ik niet ken of waar ik
geen band mee heb, dan laat ik dat passeren. Zelfs al is het gratis. Zo zitten
volgens mij heel veel mensen in elkaar.
Aangezien de opkomst hoog was en er
ook veel met elkaar werd gesproken,
trek ik de conclusie dat Houtwijk leeft
en dat we elkaar goed weten te vinden
om samen iets voor elkaar te krijgen.
Daarmee was het feest meteen een
waardige beloning voor alle
vrijwilligers die
zich in de afgelopen dertig jaar
hebben ingezet
voor het algemeen belang in
onze wijk.

Moment van
reflectie

‘Moord op Bokkefort’
Wat weinigen wisten, was
dat Dries ook een aantal
boeken heeft geschreven, die echter nooit zijn
gepubliceerd. Via ‘list en
bedrog’ hadden we anderhalf jaar geleden een digitaal exemplaar ontvangen,
om deze tijdens een speciale gelegenheid in drukvorm uit te brengen. En
dat is ons gelukt! ‘Moord
op Bokkefort’, het detectiveboek waarin het alter
ego van Dries een aantal
moorden in het wijkpark
oplost, werd tot Dries’ grote verrassing
tijdens de receptie in gedrukte vorm door
Wethouder Karsten Klein als eerste aan
hem uitgereikt. Vele bezoekers hebben
toen een gratis exemplaar van dit boek in
ontvangst genomen en door de schrijver
zelf laten signeren.

Houtwijk leeft
De opkomst op de receptie was hoog
en dat was om de volgende redenen een
goed teken: Als ik word uitgenodigd

Het jaar nadert
zijn einde en
dat is altijd
een moment
van reflectie. In het jaar 2011 hebben
we met een klein team grote stappen
weten te zetten op twee fronten:
1. We hebben wijkbewoners weten
te activeren door de mogelijkheid
te bieden om zaken in de directe
omgeving op te pakken en te handelen in naam van en met ondersteuning van het Wijkberaad.
2. De communicatie met de wijkbewoners werd sterk verbeterd door
de introductie van onze digitale
nieuwsbrief naar iedereen waarvan
wij het email-adres hebben.

We zullen doorgaan…
In 2012 gaan we door met bouwen
aan onze wijk en introduceren we een
laagdrempelige vorm van participatie
voor eenieder die zijn of haar steentje
wil bijdragen. U zult hierover zeker
meer van ons gaan horen. Namens het
wijkberaad wens ik u een fijne Kerst,
een prettige Oud-en-Nieuw zonder
overlast en natuurlijk een gezond 2012
voor u en uw naasten.
Ramon Meesters
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Historische terugblik
Afsluiting jubileumactiviteiten

Het is goed toeven in Houtwijk…
Dit jaar heeft het Wijkberaad Houtwijk met enig feestvertoon zijn
dertigjarig bestaan gevierd. In april met een mix van cultuur, kunst en
historie en in juni met het thema ‘actie en beweging, sport en spel’. Op
zaterdag 19 november 2011 werden de jubileumactiviteiten afgesloten
met een feestelijke receptie in het wijkcentrum Bokkefort. Zie ook de
(foto)reportage op pagina 8.

H

et begon allemaal begin jaren
tachtig. Toen werd Houtwijk
gebouwd op het gebied tussen het
oude dorp Loosduinen en de toenmalige stadsrand van Den Haag.
Kenmerkende eigenschappen die
nog steeds van kracht zijn: de
ruimte, het vele groen, de uitstekende ligging ten opzichte van
stadscentrum, uitvalswegen en
natuur- en recreatiegebieden. Nu
dertig jaar later wonen er circa
14.000 personen en zijn er op de
drie bedrijventerreinen ruim drie-

Foto: Cees Willemse
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honderd bedrijven gevestigd. Het
Wijkberaad Houtwijk werd op 24
november 1981 opgericht om het
reilen en zeilen in de wijk goed in
de gaten te kunnen houden. Het
bestuursorgaan van een vereniging waarvan alle wijkbewoners
automatisch (gratis) lid zijn, hetgeen niet bij iedereen bekend is.
Uitgangspunt is steeds geweest
dat alle bewoners het hele jaar
konden aankloppen met wensen,
problemen, oplossingen, of wat
dan ook.

‘Bindmiddel’
Houtwijk zit als wijk binnen
Loosduinen samen met zes andere
wijken in de Commissie Loosduinen
en van daaruit kunnen wij, via het
Wijkberaad Houtwijk, enige invloed
op het Haagse gemeentebestuur
uitoefenen. In de loop der jaren
werden er tal van kleinere en grotere successen geboekt. Desondanks
voelen niet alle wijkgenoten zich
aangesproken om echt mee te doen.
Overzichtsfoto van Houtwijk anno
2011, met onderin schuin de Escamplaan. Kenmerkende eigenschappen
die in deze opname zichtbaar zijn: de
ruimte, het vele groen en de uitstekende ligging ten opzichte van stadscentrum, uitvalswegen en natuur- en
recreatiegebieden.

Houtwijk heeft voor velen namelijk
geen eigen herkenbare identiteit,
het is meer een verzameling van
‘eilandjes’ met elk zijn eigen cultuur. “Het is dus niet evident om
zich in te zetten voor de wijk”,
constateerde Ramon Meesters,
voorzitter Wijkberaad Houtwijk
(zie ook achtergrondartikel in het
Houtwijkblad 3/2011). “Toch blijft
het wijkberaad er – als ‘bindmiddel’ - naar streven om de voordelen van onderlinge samenwerking
en de intensivering daarvan uit te
dragen. Immers, het is een feit dat
Houtwijk als wijk is gedefinieerd
en dat gemeentelijk beleid op wijkniveau wordt aangepast. Het is dus
belangrijk om als gesprekspartner
op dat zelfde niveau de belangen
van de bewoners te verdedigen!”

zeilen in de wijk. Immers, voor een
leefbare wijk waar ook aandacht
voor elkaar is, hebben wij elkaar
hard nodig. Via het Houtwijkblad
wordt iedereen geïnformeerd over
belangrijke wijkaangelegenheden,
over de voortgang van allerlei zaken
en over bereikte resultaten. Het
kwartaalblad wordt in een oplage
van 6.500 exemplaren huis-aan-huis
in de wijk wordt verspreid. Via onze
website (www.wijkberaadhoutwijk.
nl) worden de bezoekers dagelijks
geïnformeerd over uiteenlopende
actuele wijkaangelegenheden. Voor
het allerlaatste nieuws is sinds
kort ook de Houtwijknieuwsbrief
beschikbaar. Deze digitale uitgave wordt gezonden aan alle
Houtwijkers waarvan het e-mailadres bij ons bekend is.

Meer samenhang

Unieke wijk

Het Wijkberaad Houtwijk is er alles
aan gelegen om toch meer samenhang tussen de ‘eilandjes’ te creëren. Door nog beter en helderder te
communiceren over het reilen en

Vijf jaar geleden werd het vijfentwintigjarig bestaan van Houtwijk
ook feestelijk gevierd. Ook werd
er toen op uiteenlopende wijzen
bij die mijlpaal stijlgestaan. Pierre
Wijsman, toenmalig voorzitter van
het Wijkberaad Houtwijk concludeerde destijds: “Houtwijk is een
betrekkelijk jonge wijk, maar is toch
uniek in zijn soort. Een prettige wijk
om in te wonen, met genoeg afwisseling. Een wijk, waar het goed
toeven is en waar menigeen graag
wil wonen! Een wijk in samenstel-

ling, waar jong en oud wonen en
waar voor alle doelgroepen iets te
doen is. Een wijk waar we proberen om veiligheid, gezeligheid en
rust in door te laten klinken!” Een
lustrum later blijkt deze conclusie
nog steeds actueel te zijn. In dit
verband vonden wij het ook interessant om ook andere wijkgenoten en
direct-betrokkenen naar hun mening
te vragen. Het resultaat daarvan
is terug te vinden in het artikel op
pagina’s 6 en 7.

Houtwijk in beeld
Houtwijk in Haagse beeldenbank
De Haagse beeldenbank, de digitale fotocollectie van het Haags
Gemeentearchief, bevat sinds
kort tweehonderdduizend foto’s
en andere afbeeldingen. Ook van
onze eigen wijk zijn er tal van
illustraties te vinden.
Zie www.haagsebeeldenbank.nl.
Houtwijk in Loosduins museum
De geschiedenis van onze wijk is
ook voor een deel terug te vinden in
het Loosduins museum. In dit jubileumjaar hebben vrijwilligers ons
onder meer ondersteund met foto’s
die een beeld gaven van de tijd dat
het grondgebied van Houtwijk nog
een tuinbouwgebied was.
Cees Willemse

Er zijn ook best nog wel wat historische foto’s in het bezit van particulieren.
Zoals deze zwart-wit foto (1979) uit het persoonlijk archief van wijkgenoot Wil
Bianchi: de Escamplaan met op de voorgrond de twee woningen die er nu nog
steeds staan (zie foto-inzet van huidige situatie).
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Achtergrondartikel
Dertig jaar Wijkberaad

Even stil staan bij historische
Samen met enkele wijkgenoten en andere direct-betrokkenen staan wij in dit artikel even stil bij
het dertigjarig jubileum van het Wijkberaad Houtwijk. Met onder meer hun mening over het reilen en zeilen in onze wijk
Karsten Klein
Wethouder/stadsdeelwethouder
Loosduinen
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“Tijdens mijn
werkbezoeken heb ik
steeds weer
kunnen constateren dat
Houtwijk
een bijzonder
actief wijkberaad heeft.
Er worden
veel activiteiten voor de
Houtwijkers georganiseerd om hen
erbij te betrekken, om hen actief te
maken en om hen medeverantwoordelijkheidsgevoel te geven voor de
eigen wijk! Ik vind dit absoluut een
compliment waard. Ook ben ik blij
dat het Wijkberaad Houtwijk de
contacten met de ambtenaren van
het stadsdeelkantoor Loosduinen
waardeert. Jullie communiceren
regelmatig over wat er inmiddels
gerealiseerd is en wat er nog moet
worden gedaan!”

Ramon Meesters
Voorzitter Wijkberaad Houtwijk
“Ons wijkberaad bestaat
uit een kleine
club gedreven vrijwilligers die goed
functioneren
in ons relatief rustige
Houtwijk. Bij
projecten die
van ‘buiten’
op ons afkomen en waarop wij moeten reageren, kunnen we gelukkig - ook op
projectbasis - steeds meer betrok-

ken wijkbewoners inschakelen.
We krijgen ook veel steun van de
Commissie Loosduinen, waarin we
als wijk vertegenwoordigd zijn. Een
goede communicatie met de wijkbewoners zie ik als de belangrijkste
taak voor ons wijkberaad om door
gesprekspartners serieus te worden
genomen. Ons wijkblad, onze website en onze recent geïntroduceerde
digitale nieuwsbrief helpen daarbij.”

Shailesh Ramnath,
Kinderwerk VÓÓR Welzijn
“Ik werk nu
vier jaar in
het wijkcentrum
Bokkefort.
Over het
Houtwijkverleden kan
ik daarom
niet veel vertellen. Wel
over wat ik
als sociaalcultureel werker belangrijk vind: dat
de wijk leefbaar is en dat kinderen
daarin een rol spelen. Daarom is
het belangrijk dat ik daarop inspeel
met mijn activiteiten. Enige tijd
geleden verzorgden kinderen in de
leeftijd van 10-13 jaar veel overlast.
Samen met de wijkagenten hebben
we gekeken naar wat we daaraan
konden doen. Voor onze aanpak van
de 12-min groep hebben wij onlangs
de RPC Haaglanden veiligheidsprijs
gewonnen!”

Wil Bianchi
Wijkbewoner/oud-gemeenteraadslid
“Ik maakte kennis met Loosduinen/
Houtwijk, toen ik in 1974 in
Kraaijenstein ging wonen.
Houtwijk bestond toen alleen
uit enkele zijstraatjes van de

Margaretha
van Hennebergweg.
Nadat de
Escamplaan
was doorgetrokken,
fietste ik
bijna dagelijks langs
en door Houtwijk. In 1978 kwam
ik in de gemeenteraad en heb toen
veel plannen voor de nieuwe wijk
zien langskomen. In die tijd heb
ik ook veel vergaderingen van het
wijkberaad bijgewoond. In 1985
verhuisden wij naar Houtwijk naar
de architectenbuurt. Tegenwoordig
vraag ik onder meer aandacht voor
actuele zaken als bouwplannen
Leyenburg en de gladheidsbestrijding op fietspaden.”

Jan Jaap de Boer
Wijkbewoner/Commissie Loosduinen/werkgroep Loosduinse Vaart
“Houtwijk is
een mooie,
groene
woonwijk,
prettig om
in te wonen.
Maar de wijk
begint wel
een beetje
rafelig en
oud te worden door een
gebrek aan onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte, het
groen, de wegen en de fietspaden.
Vooral een nieuwere inrichting zou
helpen de wijk weer up to date te
maken voor de toekomst net zo als
hij was toen we in 1980 de wijk
binnentrokken. Stoepen rechttrekken, parkeerplaatsen verruimen en
het groen kleuriger inrichten mag
wel na dertig jaar! En dan kan weer

mijlpaal…
een generatie in een mooie omgeving opgroeien. Houtwijk is dan
weer een net zo mooie woonomgeving als toen wij in de nieuwe wijk
kwamen wonen.”

Martin Taal
Wijkagent
“Ik ben sinds
oktober
2003 wijkagent van
Houtwijk.
Houtwijk is
een prettige
buurt om in
te wonen en
in te werken.
Net zoals in
veel andere
wijken vinden er ook in Houtwijk wel eens
inbraken of andere vormen van criminaliteit plaats. Ook is er wel eens
sprake van (hang)jongerenoverlast.
De politie pakt dit soort problemen aan en zoekt hierbij vaak de
samenwerking met partners zoals de
gemeente en Jeugdzorg. Ook met
de leden van het wijkpreventieteam.
Om nu en in de toekomst de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
zeker te stellen.”

Ruben van den Driest
Wijkagent
“Ikzelf richt
mij vooral
op de architectenbuurt.
Mijn collega
Martin Taal
richt zich
meer op de
‘overkant van
de Houtwijklaan’. Samen
steken wij

veel energie in inbraakpreventie,
onder meer met allerlei voorlichtingsbijeenkomsten. Ook investeren
wij in jongeren tussen de 10 en 14
jaar en hun ouders. Dit initiatief
om de hangjongerencultuur aan te
pakken blijkt vooralsnog erg succesvol. Ook ik ben enthousiast over
de samenwerking met het wijkpreventie-team, onze ‘ogen en oren’.
Gezamenlijk gaan wij door met
nieuwe initiatieven op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid.”

Paul Buijtelaar
Voorzitter bewonersvereniging
’t Kleine Hout
In 1984 werd
een kopersvereniging
opgericht
die zich nog
steeds inzet
voor het algemeen belang,
collectief
onderhoud
en ‘gezelligheid’ (met straatfeesten en zo).
Wij hebben het hier naar onze zin:
het is wonen in een dorp, midden
in de stad, met alle gemakken van
dien en ook nog vlak bij zee! Wij
hopen nu dat de effecten van het
Haga Ziekenhuisproject op verkeer

en parkeren zullen meevallen en dat
de stadsboerderij Nijkamphoeve zal
voortbestaan. De vereniging zet zich
ook in om gezamenlijk de kwaliteit
van leven en wonen in Houtwijk
optimaal te houden.

Theo van Daalhoff
Wijkpreventie Houtwijk
“Wijkpreventie
Houtwijk is
al tien jaar
succesvol
actief in de
wijk. Deze
vrijwilligers
hebben met
elkaar in al
die jaren
zóveel meegemaakt!
De politie, het wijkberaad en het
stadsdeelkantoor luisteren allemaal
naar hun vele signalen. Wijkparken
werden pareltjes, de jeugd kent ons.
We hebben zelfs enkele jongeren
in het wijkpreventieteam. En dat
al jaren lang. Onze wijkagenten,
Martin en Ruben, zijn onze partners.
Dát inspireert. Reden om dóór te
gaan en jullie, als wijkbewoners,
te inspireren om ons te versterken!
Houtwijk is immers van ons. Kom
op, meld je aan!”
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Wijkberaad Houtwijk

Feestelijke afsluiting 30-jarig jubileum
In dit artikel een foto-impressie van de feestelijke afsluiting van het
30-jarig jubileumfeest van het Wijkberaad Houtwijk in het wijkgebouw Bokkefort op zaterdag 19 november 2011. Tal van Houtwijkers,
ouderen maar ook jongeren, maakten gebruik van de uitnodiging van
het bestuur om samen met het Wijkberaad Houtwijk dit afsluitende
jubileumfeest te vieren.

mozaïektableau gemaakt door
Houtwijkers voor Houtwijkers.
Onder bezielende leiding van wijkgenote Patty van der Ende (‘End of
Dull Art’).

Hoogtepunten

In de fotocollage hieronder een impressie van een bijzonder geslaagde
afsluiting van het 30-jarig jubileumfeest van het Wijkberaad Houtwijk.
Op de website zijn nog meer beelden
te vinden onder meer van wijkgenote
Tineke Arbacht.

Onder het genot van allerlei hapjes
en drankjes en met aangename live
achtergrondmuziek was dit voor
velen ook een ideale mogelijkheid
om met medewijkbewoners in contact te treden. Hoogtepunten waren

Foto’s: Cees Willemse
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onder meer de erepenningen die
door Karsten Klein werden uitgereikt aan Hans de Bruin en Dries
Weber, de overhandiging van het
eerste exemplaar van Dries Weber’s
boek ‘Moord op Bokkefort’ en
de onthulling van een speciaal

Cees Willemse

Houtwijk: straten, lanen en pleinen
Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Albert Termotestraat…’
Albert Polydor Termote werd op 30 maart 1887 geboren in het
Belgische Lichtervelde. Hij was de zoon van een meubelmaker en
raakte geboeid door de mogelijkheden om uit hout modellen te snijden.
Het bepaalde zijn keuze om beeldhouwer te worden. Nadat zijn familie naar Gent was verhuisd, volgde hij daar een studie aan het Hoger
Instituut voor Architectuur en Sierkunst met een avondopleiding aan
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

H

et was dan 1914 en de Eerste
Wereldoorlog brak uit. Termote
zag in 1915 kans naar Engeland te
vluchten waar hij werk vond in een
lijkkistenfabriek om een
jaar later in
Amsterdam
te belanden. Daar
studeerde
hij tot 1918
aan de Rijksacademie
onder leiding van Jan
Bronner. Hij

verhuisde naar Volendam waar hij
kleine palmhouten beeldjes snijdt
voor de verkoop aan toeristen. Hij
trouwde in 1920 met de Vlaamse
Lucie Leonárd.

I

n 1922 vestigde hij zich in
Voorburg. Hij werd lid van het
kunstenaarsgenootschap Pulchri
Studio waar zijn werk op vele tentoonstellingen te bezichtigen was.
Hij voorzag in zijn onderhoud door
het geven van lessen in boetseren
en houtsnijden en de verkoop van
kleiner werk. Het duurde tot 1930
voor de echte grotere opdrachten
binnen kwamen. De doorbraak

was het radiomonument in het
Stadswandelpark in Eindhoven.
Hij was ook de maker van vier
grote ruiterstandbeelden die in
Utrecht (2), Nijmegen en Voorburg
staan. Daarnaast is er over geheel
Nederland verspreid veel religieus
werk te vinden. Hij ontving daarvoor het ridderschap in de Orde van
Gregorius de Grote. Voor zijn totale
oeuvre werd hij ook nog gehonoreerd met de Jacob Marisprijs.

U

it de veelheid van zijn beeldhouwwerk vinden we onder
andere creaties in onze naaste
omgeving zoals de Kruiswegstaties
van de Onze Lieve Vrouwe van
Lourdes in Scheveningen, een van
de beelden die oorspronkelijk op
het Plein voor de Hoge Raad stond
maar ook de stenen fantasiefiguren
op de brug van de Vaillantlaan.
Tot op hoge leeftijd bleef Termote
actief. Op 13 april 1978 overleed hij
in zijn woning te Voorburg na een
kort ziekbed.
Dries Weber

Houtwijkteam gaat Alpe d’Huez beklimmen

Geld bijeenfietsen voor kankeronderzoek
Drie Houtwijkers, Marcel Dullaart (webmaster Houtwijksite), zijn
vrouw Patty en hun zoon Rick, gaan volgend jaar in juni in Frankrijk
meerdere malen de Alpe d’Huez beklimmen. Om geld bijeen te fietsen
voor onderzoek naar kanker. De voorbereidingen daarvoor zijn nu al
van start gegaan.
‘Alpe d’HuZes’ is het wielerevenement waarbij de deelnemers
individueel of in teamverband zes
maal op één dag de Alpe d’Huez
beklimmen. Niet zomaar, maar
om geld op te halen voor het Alpe
d’Huez-onderzoeksfonds bij KWF
Kankerbestrijding. Onze wijkgenoten wilden als team de Alpe
d’HuZes gaan fietsen. Maar omdat
het evenement in 2011 zo gegroeid
was, waren de inschrijfregels veranderd. Daarom was er voor deelname in 2012 een loting nodig.
Ze werden gelukkig ingeloot en er
werden nog vijf personen aan hun
team toegevoegd.

Sponsoracties
Naast een trainingsschema werd er
ook een lijst van mogelijke sponsors opgesteld, want het
team moet minimaal
20.000 euro meenemen.
De sponsorgelden beginnen gelukkig al binnen
te komen op de individuele actiepagina’s.
En de eerste actie is al
beklonken. Namelijk
op Montessorischool
Houtwijk waar de kinderen vanaf januari tot mei
elke laatste vrijdag van de
maand lege statiegeldflessen mogen meenemen.

De opbrengst daarvan gaat naar
Alpe d’HuZes. Natuurlijk zijn er
nog vele acties in voorbereiding.
Voor meer informatie over ons team
zie: www.team4better.nl en over
Alpe d’HuZes zelf: www.opgevenisgeenoptie.nl
Het ‘Team 4 Better’ dat voor
‘Alpe d’Huez’ rijdt: (vanaf links)
Patty, Marcel en Rick Dullaart.
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December 2011
Koffiehuis Bram (5)

‘Moord op Bokkefort…’
Het was al november, maar door de bevlekte ramen van Koffiehuis
Bram speelden zonnestralen een spelletje. De oude eik die vlak bij de
deur stond, had al veel van zijn bladeren verloren en tussen de takken
door werden grillige figuren de zaak in geworpen.

A

an een tafel bij het raam zat
Lange Jan in een gehaktbal te
prikken:
“Kan dat gordijn niet omlaag. Ik
word gek van dat geschetter in m’n
ogen. Die zon had er van de zomer
moeten zijn toen ik op de camping
lag te hunkeren naar wat warmte.”
Bram haalde zijn schouders op en
gromde:
“Dan ga je toch ergens anders zitten. M’n gehaktballen smaken aan
elke tafel hetzelfde.”
Gerard die een carrière bij de
Gemeente Reiniging tijdig had afgerond met een hernia die nog door
geen enkele specialist was ontdekt,
prakte wat in de bal die naast het
spierwitte kadetje wat onwennig
afstak:

Illustratie: Ramon Meesters

“Alleen valt het me op dat ze snel
verkleuren. Wat is dat groene wat er
in zit ?”

Lange Jan pakte zijn pijpje bier en
kwam nieuwsgierig naar het object
dat plotseling algemene aandacht
kreeg:
” Joh, ken je dat spul niet. Da’s
wiet. We gaan met de tijd mee.
Geloof me jongens, nog even en we
krijgen een aparte hoek met waterpijpen. Zien we misschien ook eens
een keer wat jongelui in de zaak.”
Plots voelde Jan een stevige hand in
zijn nek:
“Als jij weer eens lekker ging zitten en eens kapte met dat getreiter.
Je zit je thuis de klere te vervelen
als je niet op je dak met de duiven
kan foezelen. Hier vindt je dan je
maatjes, maar het is wel Bram die
een deur voor je open houdt.”
De hand gleed weg, Jan draaide
zich om en keek in de bijna gitzwarte ogen van Bella. Ze had ook
haar vaste stekkie waar ze vaak
alleen maar naar de mannen zat te
In de politieroman
‘Moord op Bokkefort’
ontdekken twee jongens
in dit Houtwijkse park
een vermoorde jonge
vrouw. Dick Welter en
hoofdinspecteur Jan
Verzijden starten direct
een onderzoek. Tegen de
achtergrond van allerlei Houtwijkse locaties
ontwikkelt het detectiveverhaal zich tot een
zinderende climax. Van
deze speciale uitgave zijn
nog enkele exemplaren
NRVWHQ½SHUVWXN 
over. Liefhebbers van dit
genre kunnen dan alsnog
aan hun trekken komen
en tegelijkertijd sponsoren zij het Wijkberaad
Houtwijk een beetje.
Meer informatie: secretariaat Wijkberaad.

luisteren. Ze hoefde niet zo nodig
deelgenoot te zijn van hun gesprekken. Die kende ze. Het waren herhalingen van de verhalen die zij zo
vaak had gehoord van de kerels die
een relatie met haar hadden gehad
of gewild.
Jan mompelde nog wat over Haagse
humor en zo maar droop af.
Bram keek dankbaar naar de vrouw
en voelde zich gesteund. Er kroop
enthousiasme in zijn stem: “Als ik
nou volgende week weer eens erwtensoep ga maken?”
Bella reageerde: “Lekker, moet je
doen. Kan ik mijn weegschaal weer
tevoorschijn halen.
Gerard, ben jij nog naar dat
Bokkefort geweest met die receptie
van Houtwijk. Het moet er druk
geweest zijn. Jij woont daar toch.”
“Ja, het was leuk en ik heb er nog
een oude vriend ontmoet. Er was
ook een wethouder gekomen, die
Karsten Klein compleet met een
ambtsketen. Nog een jong pikkie
die twee kerels een onderscheiding
kwam opprikken. De een was die
Hans de Bruin die daar altijd een
soort burgerwacht heeft georganiseerd en de andere, die ouwe die
stukjes schrijft in dat Houtwijkblad.
Ze hadden een boek met de titel
‘Moord op Bokkefort’ van hem
gedrukt en iedereen kreeg het mee.
Ik heb er ook een meegenomen.”
Bram rook zijn kans:
“Kan jij dan wel lezen ? Als je dat
zo goed kan als lullen, heb je er wat
aan.”
Het was opvallend dat Jan de sneer
negeerde: “Ik weet niet of ik er aan
begin. Het gaat over een moord en
allerlei hekserij en daar heb ik niet
zo veel mee.”
Er plofte een klein dun boekje op
tafel:
“Is dat niks voor jou, Bella ?”
“Jongen als jij bang bent daar slapeloze nachten van te krijgen, geef het
dan maar aan mij. Kan ik het zetten
naast de spoken die jullie kerels mij
bezorgd hebben.”
De deur zwaaide open en een kerel in
een blauwe overall rumoerde binnen:
“Bram, twee broodjes bal en gooi
er maar wat extra jus bij. Ik heb
honger.”
Dries Weber
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Spotlight op…
Dries Weber

Kennismaking met een sociaal ‘druk baasje’…
Al vijftien jaar is Dries Weber een steun en toeverlaat voor de redactie
van het Houtwijkblad. Onder meer met allerlei tekstuele bijdragen die
direct of indirect een link met onze wijk hebben. Zoals de recente serie
artikelen over het wel en wee van het Koffiehuis Bram, de historische
stukjes over straatnamen in Houtwijk, maar ook de kritische achtergrondartikelen over de gemeentelijke bezuinigingsplannen. In dit artikel een nadere kennismaking met een sociaal ‘druk baasje’.

D

Foto: Ramon Meesters
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ries werd geboren op
11 december 1929,
werkte als boekhouder bij
de gemeente Den Haag en
daarna als accountant bij de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Uit zijn eerste
huwelijk kreeg hij een dochter en vijf zoons. Zijn eerste
vrouw is een aantal jaren
geleden aan kanker overleden. Gelukkig heeft hij
weer een nieuwe levenspartner gevonden, Marie
(twee kinderen), en samen
hebben zij vijftien kleinkinderen..

Vrijwilliger pur sang
Hij studeerde in de avonduren en is
altijd een druk baasje geweest, zakelijk maar ook prive. Hij is al zeventig jaar lid van Rava (tegenwoordig
SV Houtwijk), voetbalde daar tot
zijn 65ste, maar draaide . ook al
heel vlug – als vrijwilliger - mee
als penningmeester en secretaris.
Ondanks zijn leeftijd besteedt hij
nog altijd aandacht aan zijn geliefde
club. Ook zaalvoetbal was tot zijn
60ste een van zijn hobby’s. Verder
was hij dertig jaar als scheidsrechter
actief, waarbij hij er vanuit ging dat
een scheidsrechter een natuurlijke
uitstraling moest hebben en ook wel
behoorlijk arrogant mocht zijn.

Rots in de branding
Schrijven is in feite de hobby waarmee hij altijd de meeste affiniteit
heeft gehad. Dat begon eigenlijk
toen hij secretaris werd in 1985 en
bijdragen ging leveren aan het clubblad van RAVA. Toen Houtwijkers
Dick Kiers en Rob Mori in 1996
bezig waren om een wijkblad op
te zetten, sloot Dries zich bij hen

aan. Helaas moest Dick Kiers voor
zijn werk Houtwijk verlaten en was
Rob Morie op een gegeven moment
door ziekte niet meer in staat het
blad te leiden. Tijdens de verschillende redactiewisselingen daarna
was Dries steeds een heuse ‘rots in
de branding’. Als oudste lid is hij
toch steeds aangebleven en heeft
het wijkberaad enorm geholpen met
zijn kennis en ervaring. Dankzij zijn
vele bijdragen van uiteenlopende
aard is het Houtwijkblad een lezenswaardig blad gebleven. Hij is altijd
geïnteresseerd geweest in Den Haag
en heeft veel door de stad gezworven en daarbij honderden foto’s
gemaakt. Los van dit alles heeft hij
ook nog eens veertien boeken (allemaal politieromans die zich afspelen in Den Haag) geschreven, die
helaas niet zijn uitgegeven, maar die
toch zeker de moeite van het lezen
waard zijn!

Onderscheidingen
Dries heeft zich zijn leven lang voor
allerlei vrijwilligerswerkzaamheden
ingezet en dat heeft hem heel wat

onderscheidingen opgeleverd. Zo is
hij lid van verdienste van de KNVB
en lid van verdienste van de Judobond
(hij heeft zelf de zwarte band en heeft
ook nog lesgegeven). Hij is Ridder
in de orde van Oranje Nassau, heeft
een pauselijke onderscheiding, bezit
de stadspenning en is lid van
Verdienste van de Katholieke
Sportfederatie. Ook is hij,
jawel, erelid van Rava (sv
Houtwijk). Zelf concludeert
hij dat hij altijd moeite heeft
gehad om ‘nee’ te zeggen .
Hij was namelijk ook nog
eens voorzitter van de Sectie
buitensporten en draaide mee
in de Haagse Raad van Sport
en Recreatie onder leiding
van wethouder Piet Vink.
Was ook voorzitter van de
Mavo Beeklaan en zette zich
in voor scholengemeenschap
Effatha (onderwijs voor dove
en slechthorende kinderen).

Toekomst
Dries woont nu samen met zijn
Marie in een Loosduins wooncomplex en ook daar maakt hij zich zelf
weer nuttig. Zo helpt hij mensen
met het invullen van hun belastingformulier en besteedt hij veel tijd
aan zijn tuin. Hij geniet van zijn
huidige woning door de onderlinge
sociale betrokkenheid die hij in
zijn vorige woningen miste. Als je
hem vraagt naar zijn plannen voor
de toekomst geeft hij als antwoord:
gezond blijven, heel veel artikelen
voor het wijkblad en voor RAVA
schrijven, bezig blijven met boeken
schrijven en mijn tuin onderhouden.
Mocht hij zich dan toch een beetje
vervelen dan kan hij ook nog eens
aandacht besteden aan zijn andere
hobby’s, zoals jazz, klassiek, milde
pop en Andre Rieu, en aan zijn
overgrootvaderschap. Terugkijkend
op zijn leven als sociaal ‘druk baasje’ vindt hij dat hij gewoon achter
zijn karakter is aan gerend en dat
dit soms best wel eens een vermoeiende bezigheid is geweest.
Beatrix Stigter/Cees Willemse

Korte berichten
Winkelcentrum Houtwijk
herleeft
Een grote landelijke drogist gaat
zich binnenkort in winkelcentrum
Houtwijk vestigen. Daarvoor moeten er wel wat winkels opschuiven.
Met de verplaatsing van bakkerszaak Van der Pijl wordt het ‘bruggetje’ weer attractief. Ook wijnhandel
Alsem steekt zich iets opgeschoven
in een nieuwe jasje.Winkelcentrum
Houtwijk wordt zo weer redelijk
klaar voor de toekomst.

Gratis strooizout
Van maandag 28 november tot
1 maart 2012 staat de gemeente
dag en nacht klaar om de gladheid
te bestrijden. Bij gladheid is het
werken met vaste strooiroutes de
beste oplossing. Haagse inwoners
en bedrijven in Den Haag kunnen
vanaf 28 november 2011 gratis kleine hoeveelheden strooizout afhalen.
Zie www.denhaag.nl.

nieuwe skatebaan officieel geopend
door wethouder Karsten Klein.
Centraal hierbij stond de 13-jarige
Tim Caprino, die twee jaar geleden hiervoor een handtekeningactie
had georganiseerd. De bewindsman
benadrukte onder meer Tim’s voorbeeldfunctie. Zie ook onze website.

Vervulling kinderwensen
In december 2010 konden kinderen
uit Houtwijk hun wensen opgehangen
in een speciale ‘wensboom’. Niet aan
alle bijzonder kleurrijke wensen kon
worden voldaan. Daarom nodigde het
Wijkberaad Houtwijk de betrokken
kinderen uit voor een speciaal uitje,
samen met kinderwerker Shailesh
Ramnath. Op onze website is daarover meer te lezen.

Vergaderschema 2012
Vergaderingen Algemeen Bestuur
Wijkberaad Houtwijk: januari,
februari, maart, mei, juni, augustus,
september, november en december.
De voorjaarsvergadering (bewonersbijeen-komst) op woensdag 18
april 2012 en de najaarsvergadering
(bewonersbijeenkomst) op donderdag 17 oktober 2012. Spreektijd
aanvragen is mogelijk. Zie voor de
exacte data onze website.

Nieuwe skatebaanpark
Op woensdag 2 november 2011
werd in het park ’t Kleine Hout’ de

Parkeerproblemen
Nieuwbouw HagaZiekenhuis aan
de Leyweg-Escamplaan gaat nu
daadwerkelijk van start. Binnen
onze wijk bestaat grote bezorgdheid
over het parkeren en de ontsluiting.
Bewoners willen inspraak krijgen
in het bestemmingsplan van de
gemeente. Een werkgroep, spreekbuis richting HagaZiekenhuis en
gemeente, gaat via een enquête de
grieven inventariseren

Subsidieregeling verlengd
De subsidieregeling voor dak- en
vloerisolatie voor particuliere
woningen is verlengd tot 1 november 2014. Door goede isolatie van
een dak of vloer wordt de woning
minder koud en vochtig in de winter
en minder warm in
de zomer. Daarnaast
besparen huiseigenaren op hun energieverbruik en vermindert
de uitstoot van CO2.
Zie www.denhaag.nl/
duurzaamheid.

Winterse wijktuin

Verkeers(on)veiligheid
Bewoners van ’t Kleine Hout (tussen Houtwijklaan en Leyweg) zijn
het racen in hun lanen meer dan
beu. Zij willen
daarom bij de
gemeente een
petitie voor
een 30 km/uur
zone gaan
indienen. Alle
belanghebbenden worden
opgeroepen om
mee te doen
aan de lopende
handtekeningenactie. Meer
informatie:
tkleinhout@
gmail.com.

In oktober is gestart
met een verandering
van de beplanting
in een deel van de
Wijktuin Houtwijk
(aan de Burg.
Hovylaan). Een deel
is omgespit, (oude) planten en struiken zijn uitgegraven en de grond is
geschoond. De paden zijn opnieuw
aangelegd en de eerste nieuwe planten en struiken zijn gepoot. Meer
informatie: zie Houtwijksite.

Nieuwe vrienden...
De Voor Welzijn seniorencontactbank biedt 55-plussers de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te
breiden. Via de seniorencontactkrant
kunt u contact leggen met leeftijdsgenoten om samen activiteiten te
ondernemen.
Meer informatie: 070 – 3600237

Voor actuele informatie
www.wijkberaadhoutwijk.nl
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Voor het allerlaatste nieuws

Digitale Houtwijknieuwsbrief van start
Via onze website (http:/wijkberaadhoutwijk.nl) worden de wijkbewoners geinformeerd over de meest
uiteenlopende actuele wijkaangelegenheden. Voor het allerlaatste nieuws is sinds kort ook de digitale
Houtwijknieuwsbrief beschikbaar.

D
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e digitale Houtwijknieuwsbrief,
zie het voorbeeld hiernaast,
wordt rechtstreeks gestuurd aan
alle Houtwijkers en andere directbetrokkenen die hiervoor hun emailadres hebben doorgegeven aan
het secretariaat van het wijkberaad.
De allereerste versie werd begin
oktober verzonden. Het succes van
dit communicatiemiddel valt of
staat met een zo volledig mogelijk
e-adressenbestand. Iedereen die een
e-mail adres heeft en zich nog niet
heeft aangemeld, kan dat alsnog
doen: wijkverhoutwijk@hetnet.nl.

Spelregels
In dit verband is het wel belangrijk om te weten dat wij hierbij
rekening moeten houden met de
Telecommunicatiewet van 1 okto-

Het Wijkberaad Houtwijk bedankt alle partners die onze wijk
de afgelopen jaren financieel en met raad en daad hebben
bijgestaan: Politie, Stadsdeelkantoor, Boog, Vóór, Staedion, Vestia
en alle adverteerders.

ber 2009. Die verplicht ons om bij
elke aanmelding te checken of de
betrokkene deze nieuwsbrief echt
wil ontvangen. Daarom voor alle
duidelijkheid: wilt u deze nieuwsbrief inderdaad ontvangen en hebben wij uw juiste e-mailadres, dan
hoeft u niets te doen. Hebben wij
- op de een of andere wijze - uw emailadres binnengekregen, maar u
wilt deze nieuwsbrief niet toegezonden krijgen, dan kunt u zich direct
afmelden. Wilt u de nieuwsbrief op
een ander e-mailadres hebben, dan
kunt u dat ook doorgeven.

Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009,
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor:
dinsdag 12.30-14.30 uur
donderdag 12.30-14.30 uur
vrijdag 09.00-12.00 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres:
Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana van Hes, 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.mijnwijkveilig.nu

Wijkberaad Houtwijk
Het kantoor van
Wijkberaad Houtwijk
is drie weken gesloten
(van 19 december 2011
tot 9 januari 2012)

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

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 en
Joannemie van Dijk
De Henneberg, telefoon;
070-397 6001

Ouderenadviseur:
Evelien Peper
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
Mantelzorgconsulente:
Linda Edelenbos - telefoon:
070-397 6001:
Maandag 09.00-16.00 uur.
De Henneberg, Tramstraat 15
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: 5 maart 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: bjcstigter@tele2.nl).

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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