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Beste wijkbewoner,

Het doet me goed u 
te kunnen melden 

dat Houtwijk tijdens 
oud en nieuw wederom 
met minder overlast te 

maken heeft gehad dan het jaar ervoor. 
Een positieve trend die we graag blijven 
vasthouden. Met dank aan alle wijkpart-
ners die zich hiervoor hebben ingezet.

Het jaar 2013 zal een drukke periode 
worden voor de bestuursleden van 

het Wijkberaad Houtwijk. Zo zijn er 
al twee bestemmingsplannen waarbij 
onze zienswijzen over de de ruimtelijke 
invulling gewenst zijn:

1. het bestemmingsplan Houtwijk, 
met als ‘hot-topics’ de hoge nieuw-
bouwflat ‘Oude Haagweg 42-46’ 
en de toekomstige invulling van het 
voormalige AZIVO-kantoor op de 
hoek Oude Haagweg en Laan van 
Vredestein. Daarnaast komt er ruimte 
voor het plaatsen van dakopbouwen 
langs doorgaande wegen. 

2. het bestemmingsplan Florence 
Nightingale Park. Hoewel dit gebied 
geen deel uitmaakt van Houtwijk 
is onze inbreng van belang, vooral 
met het oog op het in onze straten 
reduceren van parkeeroverlast door 
personeel en bezoekers van het Haga-
ziekenhuis. Informatie over beide 
plannen kan worden gedownload via 
www.denhaag.nl. Wilt u zelf zienswij-
zen indienen, dan graag voor 4 april 
2013 bij de Gemeente Den Haag.

Daarnaast willen we als wijk ons 
steentje bijdragen aan het verbete-

ren van het groenonderhoud, samen met 
het Stadsdeelkantoor. Dat zal in tijden 
van crisis niet gemakkelijk zijn, en 
daarom is burgerparticipatie nu -meer 
dan ooit- noodzakelijk. Ik reken op uw 
steun bij het aanpakken en blijvend 
onderhouden van, bijvoorbeeld, perkjes 
bij u in de buurt. Meldt u aan via info@
wijkberaadhoutwijk.nl als u zin heeft 
om uw steentje bij te dragen. Zelf doe 
ik natuurlijk ook mee.

Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters, mobiel: 06-280.240.77

In gesprek met  Karsten Klein
Stadsdeelwethouder Karsten Klein 
nodigt dit jaar alle inwoners van 
Loosduinen/Houtwijk uit voor 

Van de voorzitterVan de redactie
het ‘Klein-Gesprek’. Hij vindt het 
belangrijk om ieders mening te 
horen, daarom bezoekt hij regelmatig 
Loosduinen/Houtwijk om te horen 
wat er speelt in de wijken en wat 
er beter kan. Op vrijdag 22 febru-
ari 2013 was het thema ‘Groen & 
Bewonersparticipatie’. Pagina’s 4/5.

Bewoners slaan handen ineen
Bewoners van de Dr. J. Presserstraat 
hebben op zaterdagmorgen 8 
december 2012 gezamenlijk 
een stap gezet naar een mooier 
Houtwijk. Met man en macht heb-
ben zij  eraan gewerkt om een 
schoon en aantrekkelijk plantsoen 
te realiseren. Alles in overleg en in 
samenwerking met John Meyer, de 
groenbeheerder van Loosduinen. 
Pagina 6.

Uitnodiging voor
Midsummerparty 2013
Op 22 juni 2013 wordt voor de 
tweede keer de Midsummerparty 
gehouden om de saamhorigheid tus-
sen de Houtwijkers te verbeteren. 
Het wordt hopelijk opnieuw een 
gezellig samenzijn met live muziek. 
Locatie Houtwijk. Wilt u gebruik 
maken van het open podium in de 
vorm van klederdracht showen, een 
gedicht voordragen, dansen, een 
conference van 10 minuten houden 
of een ander creatief moment delen 
met het publiek? Neem gerust con-
tact op met Wijkberaad Houtwijk 
(zie pagina 19 voor contact-
gegevens).

Afscheid
Beatrix Stigter heeft zich als 
bestuurslid teruggetrokken uit 

Wijkberaad Houtwijk. Zij kon haar 
drukker geworden baan niet meer 
combineren met het vrijwilligers-
werk. Zij zat in de projectgroep 
Welzijn&Beheer van de Commissie 
Loosduinen. Daarnaast was zij ver-
antwoordelijk voor de sterke groei 
in de advertentieacquisitie, waar-
door wij dit wijkblad in full-color 
aan u kunnen blijven aanbieden.

Bestuursleden gezocht
Het Wijkberaad Houtwijk zoekt ver-
sterking. In een bestuur van enthou-
siaste, ondernemende mensen is er 
niet aan te ontkomen dat die mensen 
ook op enig moment aangeven dat 
ze weer eens wat anders gaan doen. 
Dat betekent dat we dan op zoek 
gaan naar andere mensen, die ook 
willen meewerken aan een leefbaar 
Houtwijk. Interesse? Meer informa-
tie: info@wijkberaadhoutwijk.nl

Info Wijkberaad Houtwijk
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De bewindsman vindt het 
belangrijk om ieders mening 

te horen, daarom bezoekt hij regel-
matig Loosduinen/Houtwijk om 
te vernemen wat er speelt in de 
wijken en wat er beter kan. Zoals 
de uit de hand gelopen groenvoor-
ziening in dit stadsdeel en welke 
rol de bewoners hierin kunnen gaan 
spelen. Tijdens dit eerste ‘Klein 
Gesprek’, in het buurtcentrum De 
Wiekslag, werd in dit verband 
iedereen onder het motto ‘Groen & 
Bewonersparticipatie’ opgeroepen 
om zijn of haar ideeën met hem te 
delen. De opkomst was – ondanks 
het voor de nog werkenden onder 
ons wat ongunstige aanvangstijdstip 
– goed te noemen. Onder de bezie-
lende leiding van Eelco Koolhaas, 
Chief Story Officer (CSO) van het 
Ministerie van Verhalen gingen de 
aanwezigen, afkomstig uit nagenoeg 
alle Loosduinse wijken, helder en 
duidelijk in dialoog met de wethou-
der, met de groenvoorzieners en met 
elkaar.  

Nieuw Waldeck actief
Nieuw Waldeck is een van de eerste 
Loosduinse wijken die het motto 
‘Groen & Bewonersparticipatie’ 
daadwerkelijk ter hand heeft geno-
men. Dit werd duidelijk gemaakt 
door Zeger Brinkman die namens 
het Wijkberaad Nieuw Waldeck het 
‘Rapport Inventarisatie groen’ pre-
senteerde. Opgesteld door een aantal 
wijkbewoners om vooral visueel te 
maken dat het beheer van het groen 
(zowel openbaar als niet openbaar) 
en de onkruidbestrijding aandacht 
nodig hebben. Het groen is een 
belangrijke factor voor een bijdrage 
aan een prettige woon- en leefom-
geving. Enerzijds worden partijen 
als gemeente, woningcorporaties, 
VvE’n opgeroepen om de wijze van 
groenbeheer voldoende aandacht te 

geven. Anderzijds worden wijkbe-
woners opgeroepen  om mee te wer-
ken aan het mooi maken en houden 
van de wijk, zelfstandig of samen 
met buren en met ondersteuning van 
de voorgenoemde partijen. In het 
inventarisatierapport komen onder 
meer zaken als onkruid, bomen-
struiken-perken, kale plekken, wal-
kanten en niet-openbaar groen aan 
de orde. Nieuw Waldecker Kees 
Taal maakte gebruik van de moge-
lijkheid om het eerste exemplaar 
van het door de werkgroep Groen 
opgestelde inventarisatierapport aan 
Karsten Klein te overhandigen. Er 
waren ook exemplaren voor verte-
genwoordigers van het Stadsdeel 
Loosduinen, de Woningcorporaties 
Staedion en HaagWonen en het 
Wijkberaad Nieuw Waldeck. Op de 

website van het Wijkberaad Nieuw 
Waldeck is de digitale versie te vin-
den; www.nieuwwaldeck.eu

Allerlei conclusies
1. Uit het ‘Rapport Inventarisatie 

groen’ komt onder meer naar 
voren dat Nieuw Waldeck een 
groen stadsdeel is, dat veel 
onderhoud vergt. De beschikbare 
gemeentelijke onderhoudscapaci-
teit sluit echter niet altijd aan op 
de wensen/behoeften van wijk-

Achtergrondartikel
In gesprek met stadsdeelwethouder Karsten Klein

‘Groen & Bewonersparticipatie’ als ‘bindmiddel’ in Loosduinse wijken
Stadsdeelwethouder Karsten Klein nodigt dit jaar alle inwoners van 
Loosduinen/Houtwijk uit voor het ‘Klein-Gesprek’. Op vrijdag 22 
februari 2013 vond onder het motto ‘Groen & Bewonersparticipatie’ 
de eerste bijeenkomst plaats. In de loop van dit jaar volgen er nog vier 
(zie kaderstuk). 
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Enkele sfeeropnamen van het eerste 
‘Klein Gesprek’ Loosduinen 2013. Op 
de groepsfoto (pagina 5) staan vanaf 
links wethouder Karsten Klein, Girai-
da Weert (Staedion), Harm Benthem 
(stadsdeeldirecteur), Grada Hiddink 
(HaagWonen) en Henk de Valk (Wijk-
beraad Nieuw Waldeck) met de eerste 
exemplaren van het Nieuw Waldeck 
‘Rapport Inventarisatie groen’. Op 
de andere foto-inzetjes enkele Hout-
wijkers in discussie over mogelijke 
groenthema’s voor hun wijk.



bewoners. Wel is de gemeente 
Den Haag vanaf 2012 vijf miljoen 
euro extra uit gaan geven om ach-
terstallig onderhoud aan wegen 
en groen in te lopen. In dit ver-
band benadrukte Zeger Brinkman 
dat het door hem gepresenteerde 
rapport geen zwartboek is, maar 
een middel om het samen beter 
te gaan doen en om duidelijke 
afspraken te maken. Tijdens de 
daaropvolgende discussie kwam 
ook het nut en de noodzaak voor 
gemeentelijke ‘groencoaching’ 
aan de orde. 

2. Ramon Meesters, voorzitter van 
het Wijkberaad Houtwijk, was vol 
lof over het Nieuw Waldeck rap-
port. Houtwijk kent dezelfde pro-
blematiek (veel wildgroei, onvol-
doende onderhoud, herinrichting 
noodzakelijk en aanpak ‘hinder’-
bomen) en is - weliswaar nog 
zonder rapport - ook al ‘groen’ 
bezig (zie  pagina 6). Hij opperde 
dat het zinvol zal zijn om uit het 
Nieuw Waldeck rapport relevante 

zaken een op een over te nemen, 
zo dat wij niet elke keer  het wiel 
opnieuw hoeven uit te vinden. In 
dit verband stelde hij ook dat hij 
zich hard gaat maken om – onder 
meer met groen als ‘bindmiddel’ 
- tot een nauwere samenwerking 
en uitwisseling van gegevens 
te komen met de verschillende 
Loosduinse wijken. 

3. Moderator Eelco Koolhaas ziet op 
zijn website www.ministerievan-
verhalen.nl/ op eigen wijze terug 
op deze bijeenkomst: “Eerste 
van reeks buurtgesprekken in 
Loosduinen. Nu over groen.  

Inzet: bewoners mogen ook zelf 
best wat doen. Is ‘ie er weer; de 
generatiekloof? Leeftijd 30 tot 
50: ok, we doen ook wat zelf. 
Groen leent zich daarvoor bij 
uitstek. Leeftijd 60+ en ouder: 
laat de overheid het maar (weer) 
opknappen. Het is niet vreemd; 
zo is die generatie opgegroeid. 
Het positieve nieuws: steeds meer 
bewonersgroepen maken foto-
inventarisaties van het groen in de 
wijk, dat werkt ook (een beetje)!” 
Wordt vervolgd.

Cees Willemse

Achtergrondartikel
In gesprek met stadsdeelwethouder Karsten Klein

‘Groen & Bewonersparticipatie’ als ‘bindmiddel’ in Loosduinse wijken

�

Schema ‘Klein Gesprek’ Loosduinen 2013
22 februari 15.00 uur Groen Loosduinen De Wiekslag,
   Molenbrink 68
19 april 15.00 uur Alle ouderen tellen mee Abdijkerk, 
   Willem III-straat 40
28 juni 15.00 uur De Jeugd aan zet Wijkcentrum
   Bokkefort
10 oktober 19.00 uur Agenda Loosduinen 2014 Abdijkerk, 
   Willem III-straat 40
29 november 15.00 uur Alle vrijwilligers tellen mee De Geest, 
   George Bizetstraat 25
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Groenproject Dr. J. Presserstraat 
Bewoners van de Dr. J. Presserstraat 
hebben op zaterdagmorgen 8 decem-
ber 2012 gezamenlijk een stap gezet 
naar een mooier Houtwijk. Met 
man en macht hebben zij  eraan 
gewerkt om een schoon en aantrek-
kelijk plantsoen te realiseren. Alles 
in overleg en in samenwerking met 
John Meyer, de groenbeheerder van 
Loosduinen. Initiatiefnemers voor 
deze groene actie, waarbij het sleu-
telwoord ‘participatie’ was, waren 
wijkgenoten Krista Krullaars en 
Sylvia Hoeke, die iets wilde doen 
aan de klachten van de bewoners 
over de slechte staat van de beplan-
ting in hun plantsoen. 

Contact met gemeente Den Haag
“Krista Krullaars en ik wilden iets 
doen aan de klachten van de bewo-
ners over de slechte staat van de 
beplanting in ons plantsoen”, vertelt 
Sylvia Hoeke. “Daarom hebben wij 
contact opgenomen met het groen-
beheer van de gemeente. Er werden 
daarna bij Krista thuis twee bijeen-
komsten met de bewoners gepland, 
waarbij John Meyer aanwezig was. 
Het resultaat daarvan hebben we 

vandaag kunnen zien, want ons 
plantsoen ziet er weer goed uit!” 
Wel wordt er van de bewoners 
verwacht dat zij de tuin ook gedeel-
telijk zelf onderhouden. Het gaat 
daarbij dan hoofdzakelijk om wat 
schoffelen en het verwijderen van 
zwerfvuil.

Participatie
“We krijgen ook de beschikking 
over benodigde tuinmaterialen om 
het bovenstaande werk te verrichten. 
Uiteraard blijft de gemeente de jaar-
lijkse onderhoudsbeurten en even-
tueel snoeiwerk doen. Gezien het 

magische woord ‘participatie’ dat nu 
erg in is, doen wij hieraan dus graag 
mee!”, benadrukt Sylvia. “Het is fijn 
om de kinderen ook in een schoon en 
aantrekkelijk plantsoen te zien spe-

len. Ook verheugen wij ons nu 
al als over een paar maanden de 
groenblijvende struiken bloemen 
laten zien. Wat ook prettig is 
dat wij weer een ‘veilig gevoel’ 
hebben als wij ‘s avonds thuis-
komen, want de aanwezige lan-
taarnpalen kunnen hun licht weer 
volop laten schijnen!”

Andere groenprojecten
Onder meer geïnspireerd door 
dit eerste groenproject in de Dr. 
J. Presserstraat  bestaan er ook 
in andere delen van de straat 
en de wijk gelijksoortige plan-

nen om zoiets dergelijks gezamen-
lijk te gaan verwezenlijken. In het 
proefproject J.C. van der Lansstraat  
wordt de groenvoorziening ook 
meegenomen in het plan van aan-
pak. Wordt vervolgd.

Groenprojecten
Op naar een mooier Houtwijk 

‘Bewoners slaan handen ineen...’
Uit het achtergrondartikel thema ‘Groen en Bewonersparticipatie’ op 
de pagina’s 4 en 5 van dit blad is op te maken dat de wethouder Karsten 
Klein bijzonder positief staat tegenover allerlei ‘groene’ burgerinitiatie-
ven. In een aantal Loosduinse wijken wordt daaraan al flink gewerkt. 
Ook in onze wijk worden de eerste stappen in die richting gezet.

Foto-impressie van het geslaagde groen 
initiatief in de Dr.J.Presserstraat, waarbij 
bewoners de handen ineen hebben ge-
slagen om samen een schoon en aantrek-
kelijk plantsoen te realiseren. Op de foto 
boven de initiatiefnemers Krista Krullaars  
(links) en Sylvia Hoeke in een geanimeerd 
afsluitend gesprek met John Meyer. 
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Korte berichten

Haagse stadstijgers…
Wijkgenoot Theo Daalhoff heeft 
een boek geschreven dat vol staat 
met mooie verhalen over het leven 
in Den Haag. Als ambtenaar pro-
beert Theo Den Haag leefbaar te 
maken en te houden. Hij werkt 
hierbij vaker samen met Ome Siem, 
Koning van de Boekhorststraat en 
John uit de bouw, dan met het volk 
met stropdassen en mooie pakken. 
De vele hoofdpersonen zijn vrij-
willigers die zich met een ‘grote 
muil’ en een ‘klein hartje’ inzetten 

voorstel van Adri Hartman/ Jeannet 
Doll. Het doorgaand verkeer 
naar de stad blijft gewoon via de 
Houtwijklaan en de Haagweg  
rijden!”

Nieuws Wijkcentrum Bokkefort
Elke woensdagavond kaarten van 
19:00-22:00 uur. Er worden nog 
enkele nieuwe leden gezocht voor 
klaverjassen, jokeren en andere 
kaartspellen. Elke eerste en derde 
zaterdag rommelmarkt voor men-
sen met een kleine beurs. Locatie: 
Dr. H.E. van Gelderlaan 260-262. 
Meer informatie: Joop Ludovici, 
mobiel: 06-40255316, e-mail: ludo-
vicoordt@hotmail.com.

voor hun buurt. Theo heeft zich nu 
ook voorgenomen om regelmatig 
tekstuele bijdragen te gaan leveren 
aan ons Houtwijkblad. Hij is ook al 
lid van het Houtwijkpreventieteam. 
Zijn boek ‘Haagse Stadstijgers en 
andere verhalen’ is verkrijgbaar in 
de boekhandel (ISBN-nummer:  
978-94-91168-29-1). 

Bussluis en fietspaden
“De fietspaden langs de Escamp-
laan, het deel langs de busbaan, 
zijn inmiddels geasfalteerd. Ook 
de oversteek tussen het wijkpark 
‘Kleine Hout’ en het Florence 
Nightingale Park werd meegeno-
men. Van belang voor de vele scho-
lieren, die hiervan gebruik. In het 
concept-bestemmingsplan Florence 
Nightingale Park wordt ook een 
fietspad opgenomen”, meldt wijkge-
noot Wil Bianchi.”In dat plan komt 
ook de verplaatsing van de bussluis 
aan de orde.  Het (auto)verkeer uit 
Loosduinen en het Westland kan 
dan rechtstreeks naar het HAGA-
ziekenhuis  rijden. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan het CDA-

➤ Voer meeuwen, duiven en kauw-
tjes niet. Vooral niet in tijden 
wanneer er genoeg voedsel te 
vinden is. Hoe gemakkelijker 
ze aan eten kunnen komen, hoe 
meer vogels dit aantrekt en hoe 
meer jongen zij groot kunnen 
brengen.

➤ Maak vuilniszakken goed dicht 
en zet ze vlak voor het ophaal-
moment buiten. Zo geeft u meeu-
wen minder kans om eten uit de 
zakken te halen. U vermindert 
hierdoor ook eventuele overlast 
door ratten. 

➤ Gebruik gele vuilniszakken. 
Deze vuilniszakken zijn extra 
stevig. Meeuwen kunnen deze 
moeilijk open scheuren. Zo komt 
er minder huisvuil op straat 
terecht.

➤ Meeuwen en andere vogels 
komen af op de geur van etens-
resten in het huisvuil. Verzamel 
groente-, fruit- en tuinafval daar-
om apart van het andere afval in 
een goed afgesloten GFT-contai-
ner of GFT-emmer.

➤ Maak daken ontoegankelijk met 
pinnen, draden of netten. Laat dit 

Achtergrondartikel

Onze vele gevederde vrienden zijn een aanwinst voor onze wijk. Toch 
doen zich her en der situaties voor waarin een aantal minder sympa-
thieke vogeltypes voor overlast zorgen. Mocht dit bij u in de omgeving 
het geval zijn, neem dan de volgende tips ter harte, om zo ook een bij-
drage te leveren aan een schoner Houtwijk.

Op naar een schoner Houtwijk

Doe zelf iets aan vogeloverlast
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doen door een gespecialiseerd 
bedrijf. Dan weet u zeker dat 
alles effectief en diervriendelijk 
wordt uitgevoerd. U kunt hier-
voor een subsidie krijgen van de 
gemeente Den Haag. 

➤ Verwijder onnodige uitsteeksels 
en richels waarop vogels kunnen 
gaan zitten. 

➤ Sluit openingen af waardoor 
vogels een gebouw binnen kun-
nen komen. Bijvoorbeeld, door 
ze dicht te metselen of af te dich-
ten met glas, gaas of anti-nestel-
prikkers.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.
denhaag.nl (thema: vogeloverlast)
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Zo hebben wij een nieuwe 

hoofdtrainer, twee verzorgers 
voor de selectie-elftallen en een 
keeperstrainer gevonden. Wat sv 
Houtwijk nog wel nodig heeft, zijn 
meer leden in alle leeftijdsgroepen. 
Met name op zondag is er nog vol-
doende ruimte om elftallen te for-
meren. Verder is er natuurlijk ook 
een mogelijkheid dat onze velden 
op zondag worden gebruikt voor 
activiteiten vanuit de wijk. Wilt u 
zelf een club oprichten, maar heeft u 
daarvoor geen veld ter beschikking , 
dan is een gesprek  met het bestuur 
altijd zinvol.   
Bestuurlijk gezien willen wij allen 
dezelfde kant op: een succesvolle, 
sportieve en moderne vereniging 
worden en blijven, waar prestatie en 
recreatie samen gaan. Momenteeel 
hebben de senioren zaterdag, drie 
elftallen op de been met redelijk 
succes. De overige elftallen preste-
ren iets minder en het tweede elftal 
vecht voor lijfsbehoud in de reserve 
3e klasse. Onze veteranen op zon-
dag spelen mee in de top van hun 
poule en dat zonder enige training… 

Meer jeugd
Onze jeugdafdeling behaalt goede 
resultaten en draagt haar steentje 
bij aan het streven naar meer jeugd 
bij sv Houtwijk. De technische 
staf verricht uitstekend werk en de 
trainingsopkomst ziet er goed uit. 
Op basis van onderzoek zou onze 
vereniging moeten uitbreiden naar 
minimaal 500 leden (jeugd en seni-
oren) bij elkaar. Dan kunnen we 
een financieel en sportief gezonde 
vereniging worden en hopelijk 
blijven. Volgens mij zijn we op 
de goede weg met alles waarvoor 
iedereen zich nu inspant. Ook het 
‘Buurthuis van de Toekomst’ moet 
nieuw leven worden ingeblazen  
en daaraan wordt nu weer hard 
gewerkt. Er zal worden getracht om 
samenwerkingsverbanden te realise-
ren met diverse organisaties binnen 
het stadsdeel Loosduinen. Verder 
wordt er druk aan gewerkt om het 
opknappen van de buitengevel dit 
jaar mogelijk te maken, een subsi-
die-aanvraag ligt inmiddels bij de 
gemeente. 

Sport in Houtwijk 

Sportvereniging Houtwijk

Compleet nieuw bestuur

Buurthuis van de Toekomst
“Sportvereniging Houtwijk is sinds 
vorig jaar het ‘Buurthuis van de 
Toekomst’ in de wijk Houtwijk, 
stadsdeel Loosduinen. Tot op heden 
is dit buurthuis nog niet in gebruik, 
omdat er in het begin teveel zaken 
in één keer werden aangepakt. Het 
nieuwe bestuur heeft er daarom 
voor gekozen om een paar stappen 
terug te doen en om eerst klein te 
beginnen. Zo wordt er al enige tijd 
samengewerkt met het wijkberaad 
Houtwijk en wordt er gepartici-
peerd in het project ‘Twaalf min 
of meer’ een project ter bestrijding 
van jeugdoverlast (voor kinderen in 
de leeftijd tot 12 jaar). Er zitten tot 
nu toe  45 jeugdigen in het project, 
waarvan een deel op woensdagen 
in ons clubgebouw en veld worden 
bezig gehouden om zo te voorko-
men dat ze de verkeerde keuzes 
maken. 

Deze activiteit staat onder leiding 
van Stichting Voor. Met deze orga-
nisatie en met de wijkagenten, heeft 
sv Houtwijk regelmatig contact. 
Wij hopen dat uiteindelijk jeug-
digen kunnen en zullen toetreden 
tot onze vereniging om hen zo te 
helpen meer structuur in hun leven 
te brengen. Maar wij willen meer 
zijn voor de wijk. Maatschappelijke 
organisaties zouden – tegen niet 
commerciële tarieven - gebruik 
kunnen maken van ons clubgebouw 
op die tijdstippen dat ons complex 
niet gebruikt wordt door de voet-
ballers. Wij beschikken over twee 
vergaderruimtes en twee velden, 
waarvan één met kunstgras. Dit 
veld biedt vele mogelijkheden 
onder alle weersomstandigheden. 
Is uw interesse gewekt neem gerust 
contact op met mij op!”, aldus Aad 
Schouten (e-mail:  schoutenaad@
gmail.com). 

Het nieuwe sv Houtwijk-bestuur in beeld (vanaf links): Fred van Tilborg 
(Jeugdzaken), Nico van Lieshout (Secretaris), Aad Schouten (Voorzitter), Martin 
Lunenburg (Expl. clubgebouw), Peter Hess (Penningmeester), Theo Tetteroo 
(Algemene Zaken), afwezig wegens werk Chris Merx (voetbalzaken).

“Sinds 12 december 2012 heeft de Sportvereniging Houtwijk een com-
pleet  nieuw bestuur van zeven, in dit geval zeven mannen die met 
veel zin aan deze klus zijn begonnen. Nadat eerst een inventarisatie is 
gemaakt van de meest dringende zaken, zowel financieel als organi-
satorisch staan nu, op het moment dat ik dit stukje schrijf, al diverse 
zaken goed op de rails”, meldt de nieuwe voorzitter Aad Schouten.

“

Fo
to

: T
in

ek
e 

A
rb

ac
ht



�

Wegen onder de loep

‘Ik woon aan de Leyweg’ (2*)
Een andere boerenwoning met een 

lange geschiedenis was het late-
re Leijenburg (stond al geregistreerd 
in 1458). De boerderij werd begin 
18e eeuw omgebouwd tot herenhuis. 
Het was enige tijd in het bezit van 
de familie De Constant Rebecque 
en daarna woonde de Loosduinse 
burgemeester H.A.van der Velde 
er van 1883 tot 1910. In 1920 werd 
het gekocht door de gemeente Den 
Haag die er een openluchtschool in 
vestigde, die in 1979 werd verplaatst 
naar de Duinlaan.  Leijenburg werd 
nadien afgebroken. Het popcentrum 
ter hoogte van de Volendamlaan is 
het enige dat er nog van over is. 

De boerderij Leijenburg was de 
naamgever van een nieuwe 

wijk en van het ziekenhuis aan de 
Leyweg. Een van de boerderijen die 
bewoond werd door Van Rijn werd 
ooit geschetst door Vincent van 
Gogh. De tekening hangt nu in het 
Kröller-Müller-museum in Otterloo. 

Het stuk van de Leyweg bij de 
Loosduinsekade werd rondom het 
begin van de 20e eeuw geleidelijk 
bewoond door tuinders. Het verbaast 
dan ook niet dat de eerste veilingen 
in die omgeving werden aangelegd. 

Het was op 29 september 1899 dat 
een vergadering werd uitgeschreven 
in ‘De Vink’. Het was een café met 
een speeltuin bij de Loosduinsebrug. 
Onder beheer van ene Schrijver en 
zijn knappe dochters was het een 
drukbezochte locatie.  Er was een 
apart lokaal bij waar 62 tuinders uit 
Loosduinen besloten een eigen vei-

ling op te richten. Het was de eerste 
en er zouden nog twee volgen. 

Het enige pand dat de tand des 
tijds heeft doorstaan, is de 

Marechausseekazerne die in 1916 
werd gebouwd voor de brigade 
Loosduinen.  Marechaussees vindt 
je er niet meer en de gemeente zoekt 
nog steeds naar een bestemming. 

Het pand kreeg in 2009 de 
status van  gemeentemonu-
ment. Zelf weet ik me nog 
een Leyweg te herinneren van 
vlak na  de tweede wereldoor-
log. De Vreeswijkstraat was 
de uitval naar het Westland. 
Aan de overkant was nog geen 
nieuwbouw.  De Leyweg was 
strak getrokken in de richting 
van Wateringen en geasfal-

teerd. Er lagen een paar voetbal-
complexen, zoals  van Kranenburg, 
Paraat en LenS die niet veel later 
moesten wijken voor woningbouw. 
De woningen bestaan nog, de ver-
enigingen niet meer. 

Dries Weber
*Zie voor het volledige artikel www.wijkberaad-
houtwijk.nl/houtwijkblad

Houtwijk: straten, lanen, pleinen en wegen

Kinderwerk VÓÓR Welzijn 

Houtwijkse jongeren klussen voor goed doel

Crownies is een spaarsysteem 
waarbij kinderen punten kunnen 

sparen door klussen te doen. Deze 
Crownies kunnen ze inwisselen 
voor beloningen. Meer informatie 
hierover is te vinden op http://www.
denhaag.nl/home/bewoners/to/
Crownies.htm. Het VÓÓR Welzijn 
werkt onder andere aan de leefbaar-
heid in de wijk en vindt het belang-
rijk dat kinderen daaraan ook een 
bijdrage leveren.

KWF kankerbestrijding
De kinderen in Houtwijk sparen 
voor materiaal en uitjes van het 
kinderwerk. Op initiatief van één 
van de kinderen, Anass Hillali, 

zullen de crownies van maart en 
april gedoneerd worden aan KWF 
Kankerbestrijding. Hij heeft op 
school een spreekbeurt gehouden 
over kanker en hij wilde graag een 
actie organiseren om 
geld in te zamelen 
voor dat goede doel.  
Vestia heeft besloten 
om voor deze speciale 
actie het aantal crow-
nies te verdubbelen!

Meer informatie
Jongeren die wil-
len meehelpen om 
hun eigen Houtwijk 
schoon en fijn te 

houden, kunnen daarover contact 
opnemen met Shailesh Ramnath 
Kinderwerk VÓÓR Welzijn:
e-mail: shailesh.ramnath@voorwel-
zijn.nl, mobiel: 06-81688750

Vijf van de enthousiaste Houtwijkse 
Crownies-klussers die geld inzamelen 
voor KWF Kankerbestrijding. Rechts 
initiatiefnemer Anass Hillali.

Vanaf vorig jaar  doet het Kinderwerk VÓÓR Welzijn elke maand een 
Crownies-klus voor Vestia in Houtwijk. Hiervoor vegen Houtwijkse 
jongeren in het winkelcentrum en tijdens de wintermaanden in de kel-
dergangen van Vestia-complexen. 
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 vloeren  

 Placom is gespecialiseerd in vloeren, kasten, plafonds en raamdecoratie.
Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

  kasten
 plafonds   raamdecoratie



buiten stapte, schreeuwde hij naar 
binnen:”Krijg allemaal de klere. Ik 
kom hier nooit meer.”
Bram riep alleen:”Je komt volgende 
week toch nog wel even je maand-
rekening betalen, niet ?”
Er viel een stilte die door Bella 
spontaan werd ingevuld: “Gaan jul-
lie nog naar die kroning kijken ?”
De reactie was lauw, alleen Gerard 
mompelde: “Waarom wil die goser 
niet gewoon Willem IV heten. 
Waarom moet dat zo nodig Willem 
Alexander zijn.”
Arie die in vergelijking met de 
meeste vaste klanten meer letters 
had gegeten dan de gemiddelde 
Nederlander, had daar een pas-
send antwoord op:”De vorige drie 

Bram kreeg een zet in zijn rug: 
“Wat sta je te staren, zie je 

spoken?” Bram draaide zich om: 
“Ach, je ziet allerlei patronen in 
die straaltjes en dat zet je fantasie 
aan het werk.”  Lange Jan zette 
zijn flesje met een klap op tafel en 
grinnikte:”Kan jij uit die figuren 
mijn toekomst niet voorspellen.” 
Bram keek hem even doordringend 
aan en ging demonstratief voor het 
raam staan: ”Ik zie jou in een zee 
verzuipen. Ik kan niet zien wat er in 
die zee zit maar volgens mij moet 
het bier zijn want je trekt er zo’n 
gelukzalige smoel bij.”
Er klonk een ingehouden gegrin-
nik. Lange Jan stond kwaad op, liep 
de koffietent uit en voor hij naar 

Willempies waren een schandvlek 
op het blazoen van het koningshuis. 
Het waren geen exempels van een 
monogame levenswandel.”
Gerard tikte Bram op zijn schouders 
en vroeg:”Wat is dat in gewoon 
Nederlands ?” De koffieboer boog 
zich over hem heen: “Het waren 
vreemdgaanders die meer plezier 
hadden in vreemde bedden dan 
thuis.” Iedereen knikte nu begrij-
pend.
Bella had een handzame reden 
gevonden om haar latente antipathie 
met het andere geslacht, lucht te 
geven: “Hoerenlopers waren het  en 
daar moest het gewone volk voor 
buigen. Ik kan me best voorstel-
len dat je een andere naam verzint. 
Die jongen heeft groot gelijk. Mijn 
grootmoeder kwam uit de Jordaan 
in Amsterdam en vertelde vaak hoe 
Willen III en zijn vrouw Sophie 
een keer vechtend uit de koets rol-
den omdat Willem bij een van zijn 
maîtresses op bezoek wilde.” Bram 
haalde zijn schouders op: “Mooi 
verhaal maar ik kan er niks mee. 
Geroddel van ouwe wijven.”
Bella voelde zich in haar familie-eer 
aangetast: “Nou dan geloof je het 
niet maar het was in elk geval een 
vreemdgaander.”
De deur ging open en Lange Jan 
kwam binnen. Hij liep naar het 
tafeltje waar hij gezeten had: “Ik 
had hier nog een flesje bier staan 
en dat geef ik je niet kado.” Bram 
kwam met een nieuw flesje:” Er zat 
nog maar een klein beetje in en dat 
heb ik weggegooid. Hier heb je een 
verse.” 
Alsof er niets gebeurd was, zocht 
Jan zijn plaatsje weer op, lurkte aan 
het flesje en keek rond: “Wat zit-
ten jullie me aan te kijken. Het was 
maar een geintje.” 
Gerard lachte en wees naar Jan: 
“Verrek, hij heeft humor. Nooit 
geweten.”
Arie stond voor het raam:”Hé Bram, 
het regent niet meer en je spoken 
lopen niet meer over de ruiten.”
 Bram haalde even zijn schouders 
op en maakte wat extra kabaal met 
zijn serviesgoed: “Maar ik houd er 
nog genoeg over in mijn tent.”

Dries Weber

Koffiehuis Bram (10)

‘Spoken lopen over de ruiten…’
De regen sloeg vreemde patronen op de ruiten. Bram probeerde er 
figuren in te ontdekken en hoewel hij zijn fantasie teisterde, kon-ie er 
niets bekends uit halen. Met zijn handen op zijn rug volgde hij een 
straaltje dat buiten op het raam een weg naar beneden zocht en onder-
weg uitgroeide tot een stroompje dat een plasje maakte en over de ven-
sterbank wegvloeide.
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Actualiteit 
Zie voor het actuele 
Houtwijknieuws onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
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Er is weer hard gewerkt (ondanks 
de sneeuw en de kou) om de 

wijktuin een mooi aanzien te geven. 
De sneeuwklokjes en krokusjes 

hebben zich al laten zien en ook 
alle andere bollen komen op. De 
Wijktuin is (zeker in deze maanden) 
een bezoekje waard.  

De eerste maanden 
van dit jaar heeft de 

Wijktuin al verschillende 
‘gezichten’ laten zien.
Vooral na de sneeuwval 
was het er heel mooi.  
Daarna was het  echt even 
een ‘kale boel’. Er werd  
behoorlijk wat oud hout 
gesnoeid en dode beplan-
ting verwijderd. Nu de 

bloei van de bollen: wat een bloe-
menpracht! Er komen ook al knop-
pen aan de vaste struiken. We hopen 
(weer) een prachtige tuin te zien in 
de komende maanden. Begin maart 
zijn de paden opgeknapt met hout-
snippers; dit geeft ook altijd weer 
een ‘schoon’ gezicht. 

Afgelopen jaar is er een gat 
ontstaan in de vloer van de 

gereedschapsruimte. De vrijwil-
ligers hebben er – mede dankzij 
financiële steun van Fonds 1818 
en de Gemeente –  een nieuwe 
vloer in kunnen leggen en ook is de 
toegangsdeur vervangen. Er staat 
nu weer een heel solide gebouw-
tje. De samenwerking met Nieuw 
Berkendael loopt heel goed. Elke 
dinsdagmiddag komt de ‘vaste kern’ 
met veel plezier helpen”, aldus 
woordvoerster Riet van der Laan.

Wijktuin Houtwijk

De sponsorweek van 
Montessorischool Houtwijk, 

onze eerste grote sponsoractie, 
was een geweldig succes. De 220 
leerlingen hebben zich met hun juf-
fen en meesters met man en macht 
ingezet. Niet alleen werd het fantas-
tische bedrag van € 2.141,75 inge-
zameld, maar werd ook een mooie 
vogeltentoonstelling en een krui-
wagen vol met zelfgemaakte zaken 
voor de boerderij gemaakt. Door de 
werkgroep educatie/activiteiten was 
er hard gewerkt om de nieuwe kleu-
terlessen voor te bereiden.

Kleuterlessen
“Begin maart ging de eerste les 
van start. Met steun van Nationale 
Nederlanden werden klompjes, 
kruiwagentjes, harkjes en bezempjes 
aangeschaft en werd een afwis-

selend lespakket samengesteld. De 
kleuters van de Montessorischool 
hadden de primeur, maar inmid-
dels hebben al diverse andere 
scholen uit de wijk zich voor een 
les aangemeld. Natuurlijk hopen 
we dat de kleuters na hun les de 
BuurtBoerderij nog vaker zullen 
bezoeken”, hoopt Irene.

Steun
Op 16 maart 2013 is ons koffie-
hoekje open gegaan en is iedereen 
van harte welkom voor een lek-
ker kopje koffie of thee. Al deze 
activiteiten zouden niet mogelijk 
zijn zonder de steun van onze vrij-
willigers en donateurs. Als u dit 
leest en u wilt ons ook steunen, 
kijk dan op www.nijkamphoeve.
nl. Openingstijden: dagelijks van 
09.00 –16.00 uur. Maandag geslo-

Winnaar Gulden Klinker…
Onze wijktuin heeft een Gulden Klinker gewonnen. Wethouder 
Boudewijn Revis heeft deze tegel inmiddels geplaatst in de tuin aan de 
Burgemeester Hovylaan. Tal van (buurt)bewoners waren aanwezig bij 
deze feestelijke gebeurtenis.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

‘Een veelbewogen jaar…’
“Sinds onze vorige column in dit blad is er van alles gebeurd op de 
BuurtBoerderij. Zo begonnen we het jaar met een nieuwjaarsborrel 
waarbij iedereen kennis kon maken met onze nieuwe voorzitter Joop 
van der Waart. Eind februari werd de grote dierenweide schoonge-
maakt en dat werd begin maart nog een keertje herhaald”, meldt Irene 
Castenmiller-Broer, lid werkgroep Communicatie.

ten. Raborekening 1687.74.615 ten 
name van Stichting Vrienden van 
De Nijkamphoeve.

De Stichting Vrienden van De Nij-
kamphoeve geeft regelmatig een 
nieuwsbrief uit, verkrijgbaar in een 
digitale versie en/of in een papieren 
versie. Voor meer informatie: info@
nijkamphoeve.nl.
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Op woensdag 24 april 2013 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte  
welkom op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk.  
Locatie: Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10, Den Haag. Aanvang: 20:00 uur.

Van het Wijkberaad

Uitnodiging voor de openbare 
Algemene Ledenvergadering

Agenda
1. Opening & Mededelingen.
2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2012. 
3. Vaststellen Jaarverslag over 2012.
4. Financieel beleid (penningmeester).
5. Kascommissie & verkiezing kascommissie.
6. Bestuursverkiezingen: *

Aftredend: 
Beatrix Stigter  - Bestuurslid

Aftredend & Herkiesbaar: 
Ramon Meesters  - Voorzitter
Loes Gordijn    - Secretaris
Anton Hakemulder  - Vice-voorzitter
Rini van Rooij - Bestuurslid
Yvonne Hartman-Ark - Penningmeester

Benoeming:
Stephan Bergmans - Bestuurslid.
Sharda Somer    - Bestuurslid.
* Eventuele tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk 2 weken voor de datum van de leden-

vergadering schriftelijk of per mail aanmelden bij het bestuur.

7. Brandveilig Leven.
 Door mevrouw Mia Vleeming, werkzaam bij de Brandweer als brandveiligheidsadviseur. Zij zal advies geven 

over de brandveiligheid in het algemeen en in uw eigen huis in het bijzonder.
8. Updates werkgroepen.
9. Rondvraag & sluiting. De vergadering wordt afgesloten met een drankje.

Vergaderstukken en stemrecht
De vergaderstukken zijn één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag bij 
het kantoor van het Wijkberaad, Toon Dupuisstraat 10 (kamer 117) zorgcentrum Houthaghe. Tel. 4400913. 
Openingstijden: woensdag en vrijdag morgen van 09.00 uur tot 12.00. Stemrecht wordt verkregen door 
inschrijving bij het begin van de vergadering.
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www.hulponlinedenhaag.nl
Hagenaars (jong en oud) kunnen 
nu ook online terecht bij het maat-
schappelijk werk via: www.hulpon-
linedenhaag.nl. De drie Haagse 
Welzijnsorganisaties MOOI, Zebra 
en VÓÓR Welzijn zijn een geza-
menlijk online platform voor hulp-
verlening gestart. De online hulp is 
gratis, anoniem, laagdrempelig en 
daardoor voor veel mensen (met 
vragen en problemen op psychoso-
ciaal gebied) toegankelijk.  

Humanitas zoekt gezinsmaatjes 
Ouders met kleine kinderen, die in 
een moeilijke periode zitten, kunnen 
een beroep doen op een Home-Start 
gezinsmaatje van Humanitas. Onder 
meer voor een luisterend oor en 
voor praktische  oplossingen). Voor 
de uitbreiding van ons team worden 
vrijwilligers gezocht met opvoe-
dingservaring en tijd voor wekelijks 
gezinsbezoek. 
Aanmelding/ informatie: e-mail 
home-start.haagland@humanitas.nl - 
mobiel 0613405782 (ma,di,vrijdag)

Korte berichten
Meldingen via smartphone 
Scheve stoeptegels of kapotte 
straatlantaarns kunnen vanaf nu ter 
plekke via een smartphone worden 
gemeld aan de gemeente. De nieuwe 
app  is te vinden op denhaag.nl/mel-
dingen. Meldingen op locatie via 
smartphone komen  sneller bij de 
juiste afdeling terecht. Bovendien 
ziet de gemeente heel op basis van 
gps-locatiegegevens nauwkeurig 
waar een probleem zich voordoet, 

Nieuw: Actief@Gezond
Fysiotherapie
Een nieuw duo, Carmen Bartman 
en Nicole Bremer heeft – onder de 
naam Actief&Gezond Fysiotherapie 
- in het Medisch Centrum in de  
Dr. J. Presserstraat 240 de fysiothe-
rapiepraktijk overgenomen. Nieuw 
zijn de bewegingsprogramma’s, 
zo is er speciaal voor de oudere 
generatie de 55+ fitness. Andere 
programma’s zijn ski-training, run-
ningtherapie, rugtraining en nog 
veel meer. 

‘De Uitdaging’ weer van start
Het project De Uitdaging is weer 
gestart! Voor de tweede keer voeren 
jongeren en ouderen  bijzondere 
maatschappelijke klussen uit. Zij 
gaan samen aan de slag  en maken 
daarvan een leuke presentatie. 
Stichting Boog organiseert op vrij-
dag 7 juni 2013 de finale (voor alle 
bewoners toegankelijk). Meer infor-
matie www.boog.nl
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Gemeente Den Haag

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt 
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe 
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de 
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is 
snel schoonmaken belangrijk. 

Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan 
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070. 
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet 
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname 
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een 
collectief contract heeft gesloten.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de 
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt 
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de 
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.  
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een 
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Zorg en diensten
met de  hoogste
kwaliteit binnen
handbereik!

Service aan wijkbewoners
• abonnement Zeker Thuis
• persoonlijke zorg en verpleging bij u thuis
• alarmering
• wijkrestaurant
• koelverse maaltijd aan huis
• terras aan het water
• kortdurend verblijf
• activiteitencentrum
• persoonlijk advies over wonen, zorg en welzijn
• Prikpunt Rijswijkse laboratorium
• Prikpunt trombosedienst

Wonen met zorg
• met een verblijfsindicatie
• mogelijkheid tot verpleeghuiszorg
• privacy is gewaarborgd
• de wens van cliënt staat voorop 
• humanistisch geestelijk raadswerk
• alle 128 appartementen met balkon
• belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Informatie over deze zorg en service bij: Wijkservicepunt 
 Wijndaelercentrum
 Catharina van Rennesstraat 8
 2551 GM  Den Haag
 070 44 70 200
 wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Humanitas  Woonzorgplus Den Haag
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Werken in de zorg?
Zie onze website:
www.humanitaswoonzorgplus.nl

Werken aan uw welzijn...
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). 
Bij Chak Su Ayurveda keuze uit scala van consulten 
en therapien. Vergoeding mogelijk bij aanvullende 
zorgverzekering. 

Chak Su Ayurveda, Dr R.J. Fruinstraat 7, 
2552 LE Den Haag - Anvag geregistreerd - 
Informatie: 070-7441889 / 06-48827880 - www.chaksu.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: 
woensdag 09.00-12.00 uur 
vrijdag 9.00-12.00 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Loes Gordijn, secretaris
Yvonne Hartman-van der 
Ark, penningmeester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

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

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

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het volgen-
de nummer: 3 juni 2013. Teksten 
en artikelen, illustraties (digitale 
foto’s, minimaal 300 dpi, en teke-
ningen) bij voorkeur per e-mail:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.
nl. Papieren kopij naar postadres 
wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

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 het Wijkberaad Houtwijk: e-
mail info@wijkberaadhoutwijk.nl 
telefoon 070-4400913 

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 openings-
tijden:   
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

Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920  
(Harm Benthem)
Contactpunt Stadsbeheer 
en Handhavingsteam:
Telefoon: 14 070  
Informatie: www.hoeveiligis-
mijnwijk.nl

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@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

Twitter

Nieuwsbrief

VOLG ONS VIA

Facebook

Zie voor ‘ Agenda’ onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda




