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Van de redactie
Verslag halfjaarlijkse
Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 24 april 2013 werd
in het Zorgcentrum Houthaghe de
halfjaarlijkse openbare Algemene
Ledenvergadering van de Vereni
ging Wijkberaad Houtwijk gehouden. Het volledige verslag daarvan

Van de voorzitter
is straks te vinden op onze website
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Enkele
belangrijke thema’s worden op de
volgende pagina’s alvast aangetipt.
Pagina’s 4/5

Kunstenaars in Houtwijk

In het kader van de Loosduinse
Kunstroute stelden ruim dertig kunstenaars op zondag 9 juni 2013 hun
woning open voor cultuurliefhebbers.
Op www.loosduinsekunstroute.nl
is daarover meer te lezen. Voor
diegenen die dit kunstrondje hebben gemist: in dit Houtwijkblad
een nadere kennismaking met
negen deelnemende kunstenaars uit
Houtwijk. Pagina 7.

Info Wijkberaad Houtwijk
Reportage Midsummerparty 2013

Op zaterdag 22 juni 2013 werd
voor de tweede keer onze
Midsummerparty gehouden, dit
keer in Zorgcentrum Houthaghe.
Wij hopen dat de deelnemers het
een geslaagd feest vonden en dat
contacten met buurtbewoners konden worden aangehaald. Suggesties
voor verbetering zijn uiteraard altijd
van harte welkom. Zie onze website
www.wijkberaad houtwijk.nl voor
een verslag en een fotoreportage.

Actief groenbeheer

Er moet voortdurend aandacht
worden besteed
aan het ‘groen’
in Houtwijk om
verloedering
te voorkomen.
Echter, het
stadsdeelkantoor
heeft hiervoor
slechts beperkte middelen beschikbaar. Daarom wil het Wijkberaad
Houtwijk bewoners gaan stimuleren
om actiever een bijdrage te leveren.
Ook willen wij hen volgend jaar
(gemeenteraadverkiezingen) - op
basis van een politieke partijprogrammavergelijking - informeren,
welke lokale partij bereid is om
het meeste geld te investeren in het
groenonderhoud van Loosduinen.
Wordt vervolgd.

Helen Franssen overleden

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van ons oud-bestuurslid Helen
Franssen (74). Helen was, als
vrijwilliger, vanaf 2001 secretaris
van het Wijkberaad Houtwijk.
Ook was zij tot oktober 2012
secretaris van de Commissie
Loosduinen. Het is niet zo zeer
de lange periode, waarin zij zich
dienstbaar opstelde voor haar
wijk waarvoor we haar zo waardeerden, als wel haar grote kracht
als klankbord en sparringpartner
voor de andere bestuursleden.
Daarnaast raakte zij ons door
haar welgemeende interesse in
het welzijn van haar collega’s. Zij
groeide daardoor uit tot een voorbeeld voor ons allen. Als blijk
van waardering werd in december
2012 de Zilveren Wichelroede
van het Wijkberaad Houtwijk aan
haar uitgereikt.

Beste wijkbewoner,

A

ls u dit leest hebben we onze
Houtwijkse Midsummer
Party net gevierd in het
Zorgcentrum Houthaghe. Ik hoop dat u
het óók een geslaagd feest vond en dat
het heeft geleid tot het aanhalen van contacten onder de buurtbewoners. Heeft u
suggesties voor verbetering dan horen we
dat graag. Zie ook het bericht hiernaast.

O

p korte termijn zal de gemeenteraad van Den Haag zich uitspreken over het door het College
Burgemeester en Wethouders voorgestelde concept-bestemmingsplan
Houtwijk. Het voorstel is volgens
het College ‘conserverend’ van aard,
waarbij men de situatie zoals die is,
volgens wettelijke regelgeving wil
verankeren. Het Wijkberaad Houtwijk
vindt dat er toch een aantal voorstellen wordt genoemd, die helemaal niet
conserverend van aard zijn, zoals de
voorgestelde hoogbouw op de locatie ‘Oude Haagweg 42-46’. Dit hoge
gebouw wordt geplaatst in de zone, die
we twee jaar geleden onder leiding van
gerenommeerde stedenbouwkundige
specialisten hebben beschreven in de
‘Visie Loosduinse Vaart’. Hierin ijveren wij als Loosduiners (want dat zijn
Houtwijkers ook…) voor het behoud
van het kleinstedelijke karakter.

H

et College zou het woord ‘conserverend’ voor deze situatie beter
kunnen vervangen door ‘revolutionair’,
want nu staan er twee lage doktersvilla’s
in het groen, en dat wordt als het aan het
College ligt een complex van zeven verdiepingen hoog (twee maal zo hoog als
de omringende ‘hoogbouw’) met bebouwing tot aan de rooilijn. U zult begrijpen
dat we daar absoluut niet blij mee zijn
en dat wij daarom zeker van ons zullen
laten horen. We treden hierin op samen
met de Commissie Loosduinen.

V

erder hebben wij deze maand met
droefheid kennis genomen van het
overlijden van ons oud-bestuurslid Helen
Franssen die jarenlang de rol van secretaris heeft vervuld. Zie ook de kennisgeving hiernaast. Er is met haar tevens een
goede vriendin van ons heengegaan.

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters



Achtergrondartikel
Wijkberaad Houtwijk

Verslag halfjaarlijkse Algemene
Op woensdag 24 april 2013 werd in het Zorgcentrum Houthaghe de
openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wijkberaad
Houtwijk gehouden. Het volledige verslag daarvan is straks te vinden
op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl. Enkele belangrijke thema’s worden in het artikel hieronder alvast even aangetipt
lle wijkbewoners zijn automatisch gratis lid van de
Vereniging Wijkberaad Houtwijk.
De opkomst was echter niet echt
groot te noemen. Slechts zesentwintig wijkbewoners kwamen opdagen.
Het blijft daarom voor het wijkberaad noodzakelijk om er alles aan
te doen om meer Houtwijkers bij
het reilen en zeilen van de wijk te
betrekken.

Jeugd in Houtwijk

Tijdens de vergadering was
ook Mounir El Omari, jongerenwerker van Stichting VÓÓR
Welzijn, aanwezig met enkele
jongeren die hebben deelgenomen
aan de Jongerenconferentie in
Loosduinen (september 2012). In
het Houtwijkblad 4/2012 werd daaraan aandacht besteed. Er werden
zes plannen gepresenteerd, waarvan

Wijziging bestuurssamenstelling

Beatrix Stigter trad af als bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar waren
Ramon Meesters (voorzitter), Anton
Hakemulder (vice-voorzitter),
Loes Gordijn (secretaris), Yvonne
Hartman-Ark (penningmeester)
en Rini van Rooij (bestuursleden). Nieuwe bestuursleden zijn
Andreas Dijk, Stephan Bergmans
en Sharda Somer. Op de pagina
hiernaast een nadere kennismaking
met Andreas Dijk. De twee andere
bestuursleden werden al eerder aan
de leden voorgesteld: Stephan in het
Houtwijkblad 1/2012 en Sharda in
het Houtwijkblad 3/2012. Zie ook
www.wijkberaadhoutwijk.nl/houtwijkblad.

Veiligheid

Volgens onze wijkagenten Martin
Taal en Ruben van den Driest gaat
het in Houtwijk goed met betrekking tot de aanpak van de criminaliteit. Er zijn momenteel gelukkig
weinig woninginbraken te melden.
Wel zijn er twee personen opgepakt
in verband met auto-inbraken. Het
blijft echter steeds weer noodzakelijk om alert te blijven. Zie in dit
verband ook hun tips op pagina 8.
Goed nieuws: het aantal scooters
dat door het winkelcentrum scheurt,
is aanzienlijk teruggebracht door
regelmatige politiesurveillance.

Foto: Cees Willemse



A

drie afkomstig uit Houtwijk. Een
daarvan heeft betrekking op de
aanpak van het stenenveld bij het
Bokkefort. Dit jaar wordt ook het
basketbalveld aangepakt. Er worden
hierover nog afspraken gemaakt met
diverse partijen. Zie ook het artikel
op pagina 6.
Het bestuur van het Wijkberaad
Houtwijk in de nieuwe samenstelling:
(vanaf links) Andreas Dijk, Anton
Hakemulder, Sharda Somer, Ramon
Meesters, Loes Gordijn, Yvonne Hartman en Stephan Bergmans. Niet op
foto: Rini van Rooij.

Ledenvergadering
Belangrijke thema’s

Bestemmingsplannen: Het
Wijkberaad Houtwijk heeft zijn
zienswijzen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Ook een aantal bewoners heeft van zich laten horen.
Voor het wijkberaad waren de
belangrijkste punten: het ongepaste
plan om aan de Oude Haagweg
een flat van zeven verdiepingen
neer te zetten, de onduidelijkheid
over wat er gaat gebeuren met het
Azivo –gebouw en de realisatie
van het Florence Nightingaleplan,
waar veel woningen worden neergezet en waar sprake is van steeds
meer parkeeroverlast door sluip-

parkeerders en werknemers van het
Hagaziekenhuis.
Groenprojecten: Groen is belangrijk voor bewoners van Houtwijk,
het bestuur pakt dit op als project in
de vorm van een snoei- en bloeiactie
zoals gehouden in Nieuw Waldeck.
Het Stadsdeelkantoor Loosduinen
heeft hiervoor € 10.000 toegezegd.
Het ligt in de planning om in het
najaar in onze wijk aan de slag te
gaan. Ook op kleinere schaal zijn al
twee groenprojecten gerealiseerd in
de Dr.J. Presserstraat en staat een
groenproject gepland voor de J.C.
van der Lansstraat (in het najaar).
Verloedering: Onder meer
in de Toon Dupuisstraat
wordt regelmatig vuil
gedumpt. Advies: noteer
kentekens van auto’s en
bel 14070 (ook bij volle
containers). Het wijkberaad stuurt een brief naar
de gemeente met het dringende verzoek om zo snel
mogelijk ondergrondse
containers te laten plaatsen. Probleem is dat de
wijken in volgorde worden afgewerkt, Houtwijk
blijkt als laatste aan de
beurt.
Straatvertegenwoor
digersproject: Er hebben zich hiervoor vier
bewoners aangemeld.
Zij hebben elkaar leren
kennen en meegeholpen
tijdens ons eindejaarsfeest (december 2012).
Duidelijk is wel dat het
wijkberaad naarstig op
zoek is en blijft naar nog
meer straatvertegenwoordigers.
Parkeren: Per 1 juli 2013
wordt betaald parkeren
ingevoerd in Leyenburg.
Hierdoor moeten de

Houtwijkers die wonen aan de
Leyweg ook een parkeervergunning
gaan aanvragen. Het Wijkberaad
Houtwijk en de Commissie
Loosduinen zijn bij dit plan niet
betrokken geweest. Het wijkberaad
gaat bezwaar maken. Zie ook het
artikel op pagina 6.

Meer informatie

De tekst van het volledige verslag
zal tijdens de najaarsvergadering
definitief worden vastgesteld. Alle
wijkgenoten hebben nog de mogelijkheid om correcties aan te brengen. Voor meer informatie zie onze
website www.wijkberaadhoutwijk.
nl. Klik eerst op ‘wijkberaad’ en
dan op ‘statutair’.

Andreas Dijk
nieuw bestuurslid

Andreas Dijk - sinds 1982
Hagenaar - kwam in 2006 in
Houtwijk wonen. Hij heeft een
passie voor politiek en geschiedenis. Hiervan heeft hij ook profijt
als Haagse Greeter (www.denhaaggreeters.nl) en als blogger
(www.denhaagdirect.nl). Zijn
sportieve hobby’s: roeien, langeafstandsfietsen en klimsport. Hij
werkt als directiesecretaris bij het
Congres- en Studiecentrum VNG.
Een belangrijke reden om tot
het bestuur van het Wijkberaad
Houtwijk toe te treden was dat
- in zijn ogen - ook mensen van
buiten het postcodegebied 2552
in het bestuur thuis horen. Als
Houtwijker kijkt hij ook over de
wijkgrens heen, in het bijzonder
waar het Leyenburg betreft. Zo is
hij lid van de klankbordgroep van
de oude KMAR-kazerne aan de
Leyweg.



Parkeerproblematiek

Betaald parkeren rukt op

Per 1 juli 2013 worden de eerste Houtwijkbewoners geconfronteerd
met betaald parkeren voor hun deur. Niet omdat betaald parkeren nu al in Houtwijk wordt ingevoerd, maar omdat hun straatdeel
onder Leyenburg blijkt te vallen. Het gaat om de Leyweg tussen
Volendamlaan en Escamplaan en het stukje Volendamlaan tot de Oude
Haagweg.

I


n een deel van Leyenburg zijn
parkeerproblemen. Als bewoners
thuiskomen van hun werk is het
kennelijk lastig parkeren en wel
omdat niet-wijkbewoners hun auto
of bestelbus parkeren waar het wel
gratis is. Als ik door Leyenburg
loop of fiets zie ik op elk tijdstip
van dag, avond en nacht overigens
nog voldoende parkeerplekken vrij .
Maar goed, de gemeente meent een
mogelijk probleem op te lossen door
het invoeren van een zogenoemde
Kraagregeling.

Kraagregeling

Elke dag, ook in het weekend,
wordt het van 17.00 tot 21.00 uur
betaald parkeren. Bewoners kunnen voor hun eerste auto voor een
bescheiden bedrag een parkeervergunning aanschaffen, voor de
tweede auto wordt het al wat prijziger. Ook kan een bezoekerspas met
een beperkt aantal uren worden aangeschaft. Je kunt helaas geen uren
bijkopen. Zonder zo’n pas wordt het
de meter vullen (elk uur opnieuw).
Wel lastig als je met je logés een

keer in de stad of aan het strand
wilt gaan eten, want hoe vul je dan
die meter? Als de regeling al nodig
zou zijn, is volgens mij een bloktijd
van 17.00 tot 20.00 uur voldoende
en voor het weekend is de regeling
gewoon overbodig.

Bezwaar

In de laatste ledenvergadering van
het Wijkberaad Houtwijk is het
oprukkend betaald parkeren aan de
orde geweest (zie het verslag op
pagina 5 van dit Houtwijkblad).
Het bestuur heeft in een brief om
principiële (het Wijkberaad en de
commissie Loosduinen waren van te
voren niet geïnformeerd laat staan
gehoord) en praktische redenen bij
wethouder Smit bezwaar tegen de
Kraagregeling gemaakt.
Andreas Dijk

Houtwijkse jongeren in actie

Bokkefort op de schop

In het Bokkefortpark gaat sportief veel veranderen. Niet alleen wordt
het voetbalveld verbeterd, maar er komt ook een heel ander basketbalveld. De gemeente heeft dit besloten op verzoek van een aantal jongeren. Hieronder schetsen Sagar Koerban en Burkay Ozdilek in het kort
wat er allemaal gaat gebeuren.

A

l lang bestaat de wens dat
het basketbalveld zal worden
opgeknapt en vernieuwd. Vorig
jaar hadden Houtwijkse jongeren in
samenwerking met het Jongerenwerk
Loosduinen hiervoor plannen
geschreven. Tijdens de jongerencon-

ferentie Jong in Loosduinen (JIL) in
september werden die gepresenteerd.
Samen met de gemeente is inmiddels
een herinrichtingsplan gemaakt met
een basketbal- en een voetbalplein.
Het bestaande basketbalveld word
een kwartslag gedraaid en aanzienlijk vergroot. Het
Houtwijkse jongeren willen samen met buurtbewoners, voetbalveld krijgt
politie en gemeentelijke organisaties van het Bokkefort onder andere nieuwe
het bruisende, sportieve hart van de wijk maken.
belijning, banken en
zijhekken. De rol
van de jongeren is
daarmee niet uitgespeeld. Om het plein
mooi, schoon en
leefbaar te houden
is samenwerking
nodig tussen de
jongeren, de buurtbewoners, de politie
en de gemeente-

lijke organisaties. Zo is besloten om
een ‘playgroundcommissie’ te vormen. Hierin zullen vijf jongeren uit
Houtwijk plaatsnemen.

Belangrijkste taken

Hun belangrijkste taken:
- het onderhouden van het plein;
- het signaleren en melden van schade bij de gemeente;
- het samenwerken met andere partners in de wijk.
Dit wordt vastgelegd in een convenant
dat ondertekend zal worden door de
gemeente, de politie, VÓÓR Welzijn
en ST4R Basketbal. En natuurlijk
door de leden van het playgroundcommissie, die al zijn aangewezen.
In de toekomst worden hiervoor verkiezingen gehouden. Iedere jongere
kan zich kandidaat stellen en heeft
stemrecht. De playgroundcommissie heeft elk kwartaal overleg met de
wijkagenten. Ook heeft de commissie
contact met de Dienst Stadsbeheer en
is de commissie aanspreekpunt voor
de wijkbewoners als zij klachten of
wensen hebben. De commissie zal
wekelijks de afvalbakken op het plein
moeten legen. Wordt vervolgd.

Loosduinse Kunstroute

Kunstenaars in Houtwijk

In het kader van de Loosduinse Kunstroute stelden ruim dertig kunstenaars op zondag 9 juni 2013 hun woning open voor cultuurliefhebbers. Op www.loosduinsekunstroute.nl is daarover meer te lezen. Voor
diegenen die dit kunstrondje hebben gemist: in dit artikel een nadere
kennismaking met negen deelnemende kunstenaars uit Houtwijk.

Foto’s: Cees Willemse



Adrie de Quaasteniet,
nostalgische pentekeningen

Henny Mevissen,
realisme in kleur en schaduw

Hester Dijkstra,
fotokunst

Elly van der Knoop,
acryl, aquarel, gemengde techniek

Immi Schilt,
borduur een foto

Wim van Ophem,
fotografie

Joke Bianchi,
beeldhouwen en schilderen

Ruud Becker,
linosnedes en acrylschilderijen

Corry den Hollander,
surrealistische, intuïtieve schilderijen

Meer informatie

Op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl is een gedetailleerde
(foto)reportage te vinden over deze Houtwijkse kunstenaars.
Op www.loosduinsekunstroute.nl is meer informatie te vinden over alle
deelnemende (dertig) Loosduinse kunstenaars.

Van de wijkagenten
Samen werken aan veiligheid

Hoogste prioriteit: woninginbraken terugdringen

Slachtoffer worden van een inbraak is altijd een uiterst nare ervaring.
Het idee dat een kwaadwillende uw woning is binnengedrongen en iets
van uw eigendommen heeft weggenomen kan nog lange tijd traumatisch doorwerken. Het terugdringen van woninginbraken heeft dan
ook onze hoogste prioriteit.

Z

inbrekers zodanig worden ontmoedigd dat zij het niet (meer) aantrekkelijk vinden om hier in te breken.

Tips

Maar ook u kunt zelf meehelpen
aan het terugdringen van het aantal
inbraken in uw woonomgeving.
Zorg tijdig voor deugdelijk hang- en
sluitwerk en laat altijd lijken alsof
u thuis bent. Door, bijvoorbeeld,
gebruik te maken van tijdschakelaars. Bent u wat langer van huis,
laat dan de buren een oogje in ’t
zeil houden en zorg dat u altijd
bereikbaar bent. Maak het inbrekers
ook niet te gemakkelijk. Zet, bijvoorbeeld, geen ladder in de tuin of

Haga Ziekenhuis
Stichting HagaVrienden

‘Bijdrage aan helende omgeving…’
Het HagaZiekenhuis is voor vele Houtwijkers een bekende plek. Door
persoonlijk ervaring of door bezoek aan zieke familieleden, vrienden
of kennissen. Stichting Vrienden van het HagaZiekenhuis, kortweg
HagaVrienden, bestaat pas twee jaar en is nog niet zo bekend. Onze
stichting realiseert extra voorzieningen dankzij donaties van particulieren en bedrijven. Deze voorzieningen dragen bij aan een ‘helende’
omgeving of maken ziek zijn draaglijker.

Hans Oostrum Fotografie



o houden wij
met name in
de gebieden
waar vaker
wordt ingebroken geregeld controles.
Hierbij worden
verdachte personen
en hun voertuigen doorzocht op de
aanwezigheid van mogelijk gestolen
goederen en/of inbrekerswerktuigen.
Ook worden potentiële inbrekers
vooraf in kaart gebracht en in voorkomende gevallen door de politie intensief gecontroleerd. Hiermee willen wij
bereiken dat in geheel Loosduinen

een klikobak voor de deur. En, ziet
u iets verdachts, schroom niet om
direct 112 te bellen.

Nog een paar feitjes

Tachtig procent van de inbraken
wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers zonder vast plan.
Zij slenteren rond tot ze een makkelijk doelwit hebben gevonden en
breken dan in. Verreweg de meeste
inbraken vinden overdag of ’s
avonds plaats. Dit soort inbrekers
gebruikt vaak slechts een stevige
schroevendraaier om een deur of
raam open te breken. En voordeuren
die alleen maar worden dichtgetrokken en niet op slot worden gedraaid,
kunnen makkelijk worden geopend
door, bijvoorbeeld, te flipperen
met een bankpasje of iets dergelijks. Meer informatie: Ruben van
den Driest en Martin Taal. Bureau
Loosduinen (telefoon 0900-8844).

Z

o zijn rustgevende plafonds
geplaatst in onderzoekskamers
op de afdeling Radiologie. Patiënten
moeten hier voor onderzoek langere tijd zo stil mogelijk liggen.
Het is prettiger en rustiger naar een
mooie lucht te kijken dan naar een
saai plafond. ‘Wensbomen’ staan
ook op het wensenlijstje van het
HagaZiekenhuis. Een wensboom is
een ‘boom’ waarop patiënten positieve berichten of wensen op kwijt
kunnen. Dit geeft moed in soms
moeilijke tijden. Een wensboom
is al geplaatst op de verpleegafdeling Oncologie. Er zijn nog vier
verpleegafdelingen die graag een
wensboom zouden willen hebben
voor hun patiënten. Eind juni wordt
de gerenoveerde verpleegafdeling
Neurologie geopend. HagaVrienden
werft om de aanschaf van kalenderklokken te kunnen realiseren. Deze
klokken, waarop naast de tijd ook
de maand en de dag staan vermeld,
dragen bij aan vermindering van
verwardheid bij patiënten. Meer
informatie:www.hagavrienden.nl.

Houtwijk: straten, lanen, pleinen en wegen
Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek

‘Ik woon bij het ZKD-bedrijvencentrum…’
Tegen de zijlijn van Houtwijk ligt het bedrijventerrein ZKD oftewel
Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek. Het heeft een oppervlakte
van circa 80 ha en telt ongeveer driehonderd ondernemingen, goed
voor zo’n 7000 arbeidsplaatsen.

voor een totale revitalisatie waarvan
een groot deel is gerealiseerd en
half augustus de afronding wordt
verwacht.

e naam Zichtenburg is
van een boerderij (aan het
Vinkenlaantje) die in 1964 werd
afgebroken. Kerketuinen is ontleend
aan de gronden die door de paro-

pvallend is het grote aantal
bedrijven dat zich richt op de
verkoop en onderhoud van auto’s.
Binnen het bestek van dit artikel
is het moeilijk om ondernemingen
te selecteren en daarom wil ik mij
beperken tot, bijvoorbeeld, de openbare diensten die opvallen, zoals
het politiegebouw, de brandweerkazerne, de werkvoorziening Haghe
Groep en de tramremise aan de
Werf. Wie op de Zichtenburglaan
rijdt, ziet onmiddellijk de ergernis
van de wijk, namelijk de 150 meter
hoge zendmast. Op de IJzerwerf
was ooit het bondsgebouw van de
KNVB waaraan ik veel herinneringen heb. Die zijn er nog wel, maar
het gebouw is weg.

Foto’s: Cees Willemse

D

chie O.L.V. Hemelvaart als tuinen
werden verhuurd. Dekkershoek
heeft zijn naam te danken aan
een huis aan de Margaretha van
Hennebergweg nummer 75 met
dezelfde benaming. De straten
in Zichtenburg zijn vernoemd
naar gewone metalen aangevulde
met de uitgang ‘werf’, die in
de Kerketuinen verwijzen naar
(half)edelmetalen. In de zestiger
jaren werden deze complexen aangelegd en aanvankelijk was het
tamelijk succesvol maar in de loop
der tijd ging de kwaliteit behoorlijk
achteruit door veroudering, leegstand en achterstand bij beheer en
onderhoud. Medio 2012 was er voor
ca. 44.000 vierkante meter ongebruikte ruimte. Uiteindelijk heeft
de gemeente 6 miljoen uitgetrokken

O

Dries Weber

Daklozenopvang

Voormalige marechausseekazerne aan de Leyweg

‘Van kazerne naar abrigo…

Vorig jaar december schreef ik in het Houtwijkblad over de plannen
om de voormalige marechausseekazerne aan de Leyweg geschikt te
maken voor een daklozenopvang. De bouwoverlast bleek uiteindelijk
mee te vallen en de bouwwerkzaamheden veroorzaakten maar zeer
kleine schade aan de naastgelegen flatgebouwen.

I

nmiddels is men al vergevorderd
met de realisatie. De aannemer
ligt voor op het (ver)bouwschema
en waar een half jaar geleden werd
verwacht dat de accommodatie
begin 2014 in gebruik zou worden
genomen, wordt nu al aan komend
najaar gedacht. Terwijl ik dit schrijf
wordt in een aantal studio’s de
vloerbedekking al gelegd en worden
sanitair en keukens geïnstalleerd.
Wel wordt er nog ijverig aan het
tweede appartementencomplexje
gebouwd. De oude kazerne en de
voormalige paardenstal zijn mooi in
stijl gerenoveerd. De kazernevoor-

gevel wordt nog gereinigd waarna
ook het Nederlandse wapen weer tot
zijn recht komt.

I

n de laatste vergadering van de
klankbordgroep werd door enkele
leden nog de angst voor overlast
uitgesproken. Angst dat bewoners
drinkend en blowend ’s avonds
laat het parkje in de bocht van de
Volendamlaan onveilig maken.
Hoogstwaarschijnlijk onterechte
angst, gelet op het type bewoners en de eigen studio’s van de
bewoners. Een volgende actie van
de gemeente in samenspraak met

LIMOR (Landelijke Instelling voor
Maatschappelijke Ondersteuning en
Rehabilitatie) is het opstellen van
een beheersplan. Na de zomer zal de
klankbordgroep het concept daarvan
bespreken. De volgende stap is het
instellen van een beheergroep. In
de beheergroep moeten o.a. omwonenden, de gemeente, de politie, de
bewoners en de beheerder zijn vertegenwoordigd. En dan kan Abrigo
Leyweg van start.

Andreas Dijk
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Koffiehuis Bram (11)

‘De zomer komt…’
Een flauw zonnetje zette de koffietent in een verleidelijke glans. De
deur stond open en Bram leunde tegen de muur ernaast. Het was even
stil in de zaak. De ochtendkoffie was geweest en nu was het wachten
op de lunchtijd. De vaste jongens uit de buurt zouden weer voor een
broodje bal of warm vlees komen en de werkers brachten hun eigen
boterhammen mee die ze opaten bij een kop koffie.

B

ram wist dat er zaken waren
waar ze hun meegebrachte
etenswaren niet mochten ‘nuttigen’,
maar hij vond dat een koffietent een
laagdrempelige huiskamer moest
zijn. Bovendien namen die jongens
meestal nog een extraatje in de
vorm van een bal, een kroket of een
gevulde koek.
Er kwam een scootmobiel de stoep
op en die werd netjes naast de zaak
op het kleine parkeerplaatsje gezet.
Er stapte een vrouw af die wat
moeizaam naar de deur liep. Bram
kwam op haar af en leidde haar naar
binnen: “Wat ben je vroeg , Bella.”
“Ja, ik moet vanmiddag al vroeg bij
de dokter zijn, daarom kom ik nu
voordat de drukte begint. Je kent het
recept, hè ? Een tomatensoep en een
warm vlees. En doe maar thee in
plaats van koffie.”

Bram was gelijk weer in functie en
zag de zaak vol lopen. Zo moest dat
gaan en zo was hij tevreden.
Vrij snel was het een gegons van
stemmen en gerinkel van bestek,
kommen en bordjes.
Lange Jan had zijn vaste plek in
de hoek opgezocht en een kandidaat gevonden om zijn hart over
Feyenoord te luchten. De noodzakelijke scheiding in de gebruikelijke
discussies had hem tot fan van de
Rotterdammers gemaakt, omdat de
meeste andere klanten het juist meer
met Amsterdam hadden. Jan lag
in principe graag dwars en had de
tic overgenomen om de clubs niet
bij de namen te noemen, maar met
de telefoonnetnummers, zoals 010,
020, 030 en 070.
Gerard die het simuleren van kwalen
tot een grote hoogte had geperfectio-

neerd, had een keer op een groot vel
papier achter de nummers de namen
van de betrokken clubs gezet en dat
bij Jan op het tafeltje gelegd. Nu was
humor een karaktereigenschap waarvoor Jan geen diploma had gehaald
en de zaak was zo geëscaleerd dat
zelfs na een jaar, de beide mannen
elkaar ontweken. Het grote voordeel
daarvan was dat nieuwe botsingen
werden voorkomen.
Het zonnetje had zijn weg gevonden
en speelde met het bestek van Bella
die verzuchtte:
“Jongens, ik heb contact met de planeten. De zon is verschenen op mijn
lepeltje. De zomer komt.”
Jan chagrijnde wat: ”De zon heeft
nog nooit op mijn lepeltje gestaan.”
Voordat iemand kon reageren, greep
Bram in: ”Jan, ga je deze zomer nog
op vakantie ?” De lange duivenmelker ging er eens goed voor zitten:
“Ik ga dit jaar met mijn schoonzoon
naar Ierland. Gaan we een weekkie vissen.” Nu was Gerard niet
meer te houden: ”Je hebt toch geen
schoonzoon meer, je dochter is toch
van hem gescheiden of heeft ze al
weer iets nieuws tussen de lakens ?”
Er viel een hinderlijke stilte en tot
ieders verbazing haalde Jan alleen
zijn schouders op: “Omdat zij van
hem gescheiden is, ben ik toch nog
niet van hem gescheiden. Het is
een goeie jongen en m’n dochter
is hartstikke gek dat ze hem heeft
laten lopen. Alleen omdat-ie wel ’s
te veel aan de gele Spa zit. Er zijn
gelukkig geen kinderen. Die zijn
altijd slachtoffer bij die dingen.”
Bella voelde dit als een schot in de
roos: “De mijne zoop ook maar ik
heb hem bij me gehouden omdat-ie
de vader van mijn kinderen was en
hij goed voor ze was. Hij heeft me
toen wel een paar kromme poten
geschopt.” Ze liep naar Bram en
rekende af:” Ik ga, want ik moet
naar de dokter.”
Toen de deur achter haar dicht
bonkte, was het even onwezenlijk
stil. Bram vond het niks dat er een
mineursfeer bleef hangen en zette
de radio wat harder: “Jongens, de
zon schijnt en we hebben in elk
geval een goed weekend.”
Dries Weber
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Wijktuin Houtwijk

‘Het lijkt wel een ‘kleine Keukenhof’…’
Het lijkt wel een ‘kleine Keukenhof’. Dit compliment kregen de vrijwilligers/leden van de Wijktuin Houtwijk van diverse bezoekers te
horen. De laatste twee maanden hebben alle bollen in bloei gestaan.
Er waren in een perkje rondom een prunus, die nu heel mooi bloeit,
verschillende soorten bloembollen gepoot. Samen met de fris gekleurde
viooltjes oogde dit als een perk in de Keukenhof.

H

et is de afgelopen maanden
niet zulk mooi weer geweest.
De beplanting heeft hier best wel
last van gehad. Maar sinds eind mei
staan veel struiken in volle bloei.
De bessenstruiken hebben hun

(jaarlijkse) net ‘om gekregen’; de
bessen nodigen - te veel - uit tot een
bezoek van de vogels.
Ook over de vijver is een net aangebracht; nu kunnen ALLE kikkervisjes - en dat zijn er veel … - uit-

groeien tot echte kikkers in plaats
van dat reigers ze allemaal opeten.
Kortom: het is weer goed toeven in
de Wijktuin aan de Burgemeester
Hovylaan.

W

e merken dat steeds meer
buurtbewoners een bezoekje
aan de tuin als prettig ervaren”,
constateert Riet van der Laan,
secretaris. “U allen bent van harte
welkom om alles wat groeit en
bloeit van dichtbij te bekijken. Het
hek staat altijd open!” Elke dinsdagmiddag komen cliënten van
Nieuw Berkendael helpen bij het
onderhoud in en rondom de tuin;
hun aantal groeit omdat ook zij
ervaren dat het in de buitenlucht
zijn voldoening geeft. Het winnen
van de Gulden Klinker is voor het
bestuur van de vereniging Wijktuin
Houtwijk een grote stimulans om
door te gaan. De foto-inzet toont
het historische moment waarop
wethouder Boudewijn Revis en Riet
van der Laan de tegel in de wijktuin
plaatsen.

“

Op naar een mooier Houtwijk

Succesvol tweede groenproject in Dr. J.Presserstraat
In Houtwijk worden allerlei ‘groene’ burgerinitiatieven ontwikkeld,
zoals de twee inmiddels gerealiseerde groenprojecten in de Dr. J.
Presserstraat. Elders in de wijk staat er nog meer ‘potjes op het vuur’.
er weer tiptop uit (zie foto). De
gemeente blijft de jaarlijkse onderhoudsbeurt en het noodzakelijke
snoeiwerk verzorgen, de bewoners
doen de rest. Op onze website
www.wijkberaadhoutwijk.nl is een
verslag/fotoreportage te vinden.

Foto: Cees Willemse

Het eerste groenproject werd
uitgevoerd door bewoners van
de Dr. J. Presserstraat huisnummers 303 – 375. Zij realiseerden
in december 2012 een schoon en
aantrekkelijk plantsoen, in nauwe
samenwerking met John Meyer, de
groenbeheerder van Loosduinen.
Initiatiefnemers waren wijkgenoten Krista Krullaars en Sylvia
Hoeke. Zie Houtwijkblad 1/2013.
Voor het tweede groenproject
(Dr. J. Presserstraat huisnummers
265 - 299) was wijkgenoot Menno
Molier de grote motivator. In april
gingen de bewoners met de gemeente aan de slag en het plantsoen ziet

Andere groenprojecten

In het proefproject J.C. van der
Lansstraat (zie Houtwijkblad 4/2012
en Houtwijkblad 1/2013) wordt de
groenvoorziening ook meegenomen
in het plan van aanpak. In de loop
van dit jaar worden daarvoor door de
gemeente Den Haag/Groenbeheer in
overleg met de bewoners onder meer
een aantal ‘knopen’ doorgehakt.

Wordt vervolgd.
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Fysiotherapie
Osteopathie
Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie
Dry needling
Sport fysiotherapie
Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging
Gezondheidsproducten

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

Vrijwilligers in Houtwijk
Zorgcentrum Houthaghe

Theo en Elias, een bijzonder stel...
In zorgcentrum Houthaghe zijn al jaren heel veel vrijwilligers enthousiast actief om de bewoners een leuke dag te geven of om ze te helpen
bij hun activiteiten. Twee daarvan hebben wij hier uitgelicht: de oudste en de jongste vrijwilliger. Theo Brouwer is namelijk 93 en Elias de
Beer is 14!

e-mail waarin hij solliciteerde als
vrijwilliger. Hij schreef dat hij wel
ervaring had, omdat hij elke avond
thuis de tafel dekt. Theo en Elias,
een bijzonder stel!

Theo Brouwer

Theo is al vanaf 1996 vrijwilliger.
Hij is begeleider bij de wandelclub,
leidt de bibliotheek in Houthaghe
en is heel druk bezig op rommelmarkten voor de verkoop van oude
boeken. Hij woont in zorgcentrum
Houthaghe en gebruikt elke avond
de maaltijd in het restaurant, waar
hij als oudste vrijwilliger zijn jongste tegenhanger Elias ontmoette.

15

Elias de Beer

Elias is al bijna een half jaar vrijwilliger in het restaurant, waar hij
enthousiast en altijd vriendelijk
meehelpt bij het serveren van de
warme maaltijd aan onze bewoners.
In december 2012 stuurde hij een

Korte berichten
NijkamphoeveNieuws

Het afgelopen kwartaal zijn er weer
tal van activiteiten voor jong en
oud geweest. Op de website van de
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve
(www.nijkamphoeve.nl) is daarover
alles te lezen. Zo waren er onder
meer een succesvol schaapscheer-

dersfeest, een boerenfeest samen met
Verpleeghuis Houtwijk en de verkoop
van het kinderboerderijenpaspoort.

Omroep Max in Houtwijk

Omroep Max bezocht begin mei
voor de 2e keer het seniorencomplex Muttersborgh in Houtwijk. De

omroep testte er opnieuw kandidaten (zie foto) voor het programma
Max Geheugentrainer. Na de
geslaagde tests werd er een proeverij gehouden van 3B Diner maaltijdservice. Met spanning wordt nu
de uitnodiging voor de opnamen in
Hilversum afgewacht.

Armoede in Loosduinen

Begin maart is het project
‘Loosduinen maakt werk van
armoede’ gestart. Dit project, dat
anderhalf jaar gaat duren, is noodzakelijk door de toenemende armoede
tengevolge van de huidige economische crisis. De dupe worden vooral
kinderen, maar ook alleenstaanden
en ouderen met te weinig geld en te
weinig mogelijkheden. Meer informatie: projectleider Kees Buist, diaconaal werker armoedebestrijding,
070-3181616. Zie ook www.wijkberaadhoutwijk.nl.

TURFSCHIPPER 21
2292JC WATERINGEN
Tel. 0174-270529
Fax. 0174-295477
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PROFITEER NU VAN 15% KORTING OP
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN!
• GEVELREINIGING
• Het zandstralen van uw gevel is een zeer effectieve manier om uw
gevel grondig te reinigen. Het optisch resultaat van zandstralen is
100 procent. Er is wel een klein nadeel, de oppervlakte van de
steen wordt licht aangetast. Daarom is het essentieel om na afloop
de gevel te impregneren. De meest innovatieve manier om uw
gevel te zandstralen is door Torbo-reiniging.
• VOEGEN
Voegwerken begint met het verwijderen van de oude voegen. Dat
gebeurt met slijpschijven. Bij een harde voeg slijpen we zowel de
onderzijde als de bovenzijde in. Vervolgens hakken we de voegen
uit. Daarvoor gebruiken we hakhamers op lucht. Voor de nieuwe
voeg bestaan verschillende opties, mede afhankelijk van uw gevel
natuurlijk.
• IMPREGNEREN/HYDROFOBEREN
Door slijtage of beschadigingen kan er vocht in het steen van uw
muur binnendringen. Het water kan daar voor (vorst)schade zorgen.
Vocht in de buitenmuur verlaagt ook de warmte-isolerende
eigenschappen en is een voedingsbodem voor algen, schimmels en
mossen. De oplossing is impregneren, ook wel hydrofoberen
genoemd.
• STOOMREINIGING
Ons bedrijf is in het bezit van 7 stoom units. Deze machines
reinigen d.m.v. een traploos instelbare druk van 60 tot 500 bar
en een temperatuur van 10 C° tot 150 C° waardoor elk oppervlak
op een veilige manier grondig gereinigd wordt.

www.froling-totaalonderhoud.nl

Burenhulp
Burenhulpcentrale (BHC) Loosduinen

Burenhulp ook in Houtwijk

De burenhulpcentrale (BHC) Loosduinen is een digitale telefooncentrale die vraag en aanbod van burenhulp automatisch aan elkaar koppelt.
Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand
uit de eigen straat of buurt een handje helpen.

E

en keer een boodschap doen of
de hond uitlaten, een kastje naar
boven helpen sjouwen of een tv
programmeren. Iedereen die gebruik

maakt van de burenhulpcentrale
is deelnemer, los van de vraag of
iemand burenhulp nodig heeft of
juist iets voor een ander wil doen.

Want misschien heeft u vandaag
iets nodig en kunt u morgen iets
voor een ander betekenen. Wie voor
de eerste keer contact zoekt via de
BHC wordt wel altijd gevraagd om
zich als deelnemer in te schrijven.
Want zonder adresgegevens weet
de burenhulpcentrale niet in welke
buurt hulp nodig is en wie er in die
buurt gebeld kan worden.

Meedoen?

U kunt zich als deelnemer inschrijven via het centrale nummer 0702629999 of op de website www.
burenhulpcentrale.nl Als u een verzoek om burenhulp heeft, bel dan
telefoonnummer 070-2629999 en u
krijgt BHC-medewerker aan de lijn.
U kunt dan uw vragen kwijt en u
wordt als deelnemer ingeschreven.
Als u eenmaal geregistreerd bent,
dan kunt u voortaan telefonisch
of via www.burenhulpcentrale.nl
laten weten dat u burenhulp nodig
heeft. Voor meer informatie of aanmelding kunt u ook bij de i-shop
Houtwijk terecht.
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meldpunt Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit. De

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 070 3534605.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

gemeente biedt nu gratis de graffitischoonmaakregeling aan. Snel
schoonmaken voorkomt vaak meer graffiti.
Dus maak gebruik van de regeling!

www.denhaag.nl/graffiti

Zorg en diensten
met de hoogste
kwaliteit binnen
handbereik!

Service aan wijkbewoners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abonnement Zeker Thuis
persoonlijke zorg en verpleging bij u thuis
alarmering
wijkrestaurant
Werken in de zorg?
koelverse maaltijd aan huis
Zie onze website:
terras aan het water
www.humanitaswoonzorgplus.nl
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

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

VOLG ONS VIA
Nieuwsbrief
Twitter
Facebook
Zie voor ‘ Agenda’ onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

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

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: 070-262 9999
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,
Monique Krommenhoek en
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon;
070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg

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

Inleveren kopij
Houtwijkblad

Adverteren in
Houtwijkblad

Vormgeving

Kopij inleveren voor het volgende nummer: 2 september 2013.
Teksten en artikelen, illustraties
(digitale foto’s, minimaal 300
dpi, en tekeningen) bij voorkeur
per e-mail: redactie@wijk
beraadhoutwijk.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 het Wijkberaad Houtwijk: email info@wijkberaadhoutwijk.nl
telefoon 070-4400913

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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Met bijna 50 jaar
ervaring bemiddelen
wij graag bij de
aankoop van ‘UW’
droompaleis.

Laan van Meerdervoort 708a | Postbus 64733 | 2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96 | Fax: (070) 325 40 70
Internet: www.belderbos.nl | E-mail: info@belderbos.nl

