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Van de voorzitter 
 
Beste Houtwijkbewoner,  
 

We zitten nu over de helft van 2015. Ons Wijkberaad  
Houtwijk kijkt terug op een periode van acht bijzonder 
actieve maanden. Zo ontvingen wij steeds vaker ernstige 
klachten over de parkeeroverlast in onze wijk, nabij de 
Leyweg en het HagaZiekenhuis. Ons wijkberaad heeft 
daarvoor de juiste ambtenaren en beleidsadviseurs weten 
te contacteren en heeft inmiddels een serie gesprekken 
met hen achter de rug. Deze hebben geleid tot de erken-

ning door de gemeente dat er inderdaad sprake is van een parkeerproble-
matiek die nu aandacht krijgt én tot een afspraak met de gemeente voor 
de ontwikkeling van een bewonersenquête over de overlast die zij ervaren 
en over mogelijke oplossingen. Deze enquête is op dit moment in voor-
bereiding. Wij ervaren het als positief dat de gemeente de bewoners op 
deze manier betrekt bij het ontwikkelen van oplossingen. 
  
Verder heeft een projectteam, aangestuurd door adviesbureau ‘2inspire’ 
(ingeschakeld door het stadsdeelkantoor), in het kader van het in Den 
Haag breder gedragen fenomeen ‘De buurt bestuurt’ een groot aantal 
partners in de wijk bijeengebracht voor een integrale aanpak van wijk- 
gerelateerde zaken. Het gaat hierbij om afgevaardigden van de gemeente 
Den Haag, woningcorporaties, eigenaren commercieel onroerend goed 
winkelcentrum, Florence Houthaghe, Ondernemersvereniging Houtwijk 
en VÓÓR Welzijn. Wijkberaad Houtwijk staat op het punt om met al  
deze partners een convenant te ondertekenen. 
  
Ook kunnen wij terugkijken op een aantal geslaagde zomerevenementen 
voor jong en oud, zoals ons traditionele ‘Culturele Midsummer Festival’ en 
onze excursie naar het Loosduins museum (met boottocht). Hierover leest 
u in dit blad meer op pagina 5. 
  
Grote aandacht verdient de verbetering van de openbare ruimte. Dan 
denken we niet alleen aan de aanpak van zwerfvuil en graffiti, maar ook 
aan het verfraaien van plantsoenen, parkjes en overige inrichting van de 
openbare ruimte. In dit blad krijgt dit onderwerp extra aandacht (zie 
pagina’s 6, 7 en 8). Met zijn allen vormen wij de wijk, dus samen moeten 
wij proberen de problemen op te lossen en de leefbaarheid te vergroten. 
Hiervoor zoeken we, indien nodig, hulp bij de gemeente.  
 
Op woensdagavond 7 oktober 2015 (aanvang 20:00 uur) houdt Wijk-
beraad Houtwijk zijn najaarsvergadering. Talloze onderwerpen zullen de 
revue passeren (zie ook het artikel op pagina 4 en 5). Wilt u weten wat er 
allemaal speelt in onze wijk en heeft u opmerkingen of vragen? Kom dan 
naar deze bijeenkomst, u bent van harte welkom!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 

 
In memoriam 

Het 17-jarige meisje dat op  
10 augustus jongstleden omkwam  

bij een bungeejump in Spanje is Vera Mol, 
inwoonster van Houtwijk. Wijkberaad 

Houtwijk wenst de familie heel veel sterkte 
en kracht om dit onmetelijke verdriet te 

verwerken. 
 

 
 
Zelfredzaamheid in de zorg 
Op woensdag 9 september 2015  
werd in Zorgcentrum Houthaghe  
een speciale informatieavond over  
‘Uw zelfredzaamheid in de zorg’ 
gehouden. Door de veranderingen  
in de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) zaten veel bewoners 
met vragen over wat dit allemaal voor 
hen betekent. Zie voor een verslag 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Onder 
meer met informatie over tal van 
handige producten en vormen van 
dienstverlening die er toe kunnen 
leiden dat senioren langer thuis in  
hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen.  
 
Haagse opruimweek  
In een huis-aan-huis verspreide folder 
heeft Wijkberaad Houtwijk alle wijkge-
noten opgeroepen om mee te doen 
aan de Haagse Opruimweek. Van 14 
tot 21 september 2015 verspreid over 
de stad, ook in Houtwijk, met allerlei 
schoonmaakactiviteiten. Hierover is 
meer informatie is vinden via de 
homepage van de gemeentelijke 
website www.denhaag.nl. De laatste 
stand van zaken is ook te lezen op 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. In de 
december-uitgave van het Houtwijk-
blad zal ook een evaluatie worden 
gepubliceerd. 
 
Kerstoproepen 
Oproep 1: Wijkberaad Houtwijk is nu 
al bezig om een eindejaarsfeest te 
organiseren. Daarvoor zouden wij 
allerlei kerstspullen voor de verkoop 
willen hebben. In dit verband een 
oproep aan eenieder om even aan ons 
door te geven of zij hiervoor spullen 
beschikbaar hebben of dat zij die zelf 
op 19 december 2015 willen komen 
verkopen. 
Oproep 2: Kinderen uit Houtwijk die 
een (muziek)instrument bespelen, 
worden uitgenodigd om de bezoekers 
bij de ingang van Zorgcentrum Hout-
haghe (binnen) te verwelkomen met 
kerstliedjes. Ze spelen niet samen, 
maar achter elkaar, dus van te voren 
samen oefenen hoeft niet. Meer 
informatie: 06-14953864 Loes 
Gordijn/Wijkberaad Houtwijk en 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
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Algemene Najaarsledenvergadering  

‘Veel werk aan de winkel…’  
 
Op woensdag 7 oktober 2015 
wordt in Zorgcentrum Houthaghe 
de najaarsledenvergadering van 
de vereniging Wijkberaad Hout-
wijk gehouden. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden zijn 
hierbij van harte welkom.  
 
Er zullen weer tal van actuele 
Houtwijkzaken aan de orde komen 
waarmee de wijkgenoten direct of 
indirect te maken kunnen hebben. 
Zoals Parkeerproblematiek, 
Inbraakpreventie, Jongerenwerk en 
Groenvoorziening. Enkele gast-
sprekers zullen hierop hun visie 
geven. In dit artikel een beknopte 
vooruitblik hierop en een terugblik 
op enkele zomerse Houtwijk-
hoogtepunten. 
 
Actuele Houtwijkzaken      .                       
 
Er blijft voor de vrijwilligers van 
Wijkberaad Houtwijk nog steeds 
veel werk aan de winkel. In dit 
verband komt onder meer het 
volgende aan de orde: 

Visie Loosduinse Vaart 
De ‘Visie Loosduinse Vaart’ is nog 
steeds een actueel thema. Dit jaren 
geleden door een speciale project-
groep ontwikkelde plan voor de 
inrichting van de Oude Haagweg 
werd onlangs in een ietwat aan-
gepaste vorm opnieuw aangeboden 
aan de gemeente.” 
 
Parkeerproblematiek  
Het stukje Houtwijk gelegen nabij 
het HagaZiekenhuis en de Leyweg 
ondervindt veel parkeerhinder. 
Onder meer door de ‘kraagregeling’ 
in de wijk Escamp en door bezoe-
kers en medewerkers van het 
ziekenhuis. Ons wijkberaad heeft 
hierover contact met de gemeente 
om te werken aan oplossingen. 
Bestuurslid Danny Boers zal ver- 
slag uitbrengen over de voortgang.  
 
Jongerenwerk 
Van groot belang is ook de voort-
gang van het nuttige jongerenwerk 
in onze wijk. Mounir el Omari, 
Jeugdwerker Loosduinen/VÓÓR-

Welzijn, zal berichten over de 
laatste stand van zaken.  
 
Inbraakpreventie 
Ook in onze wijk blijft inbraak-
preventie een ‘hot item’, of we  
willen of niet. Onze wijkagenten 
Martin Taal en Ruben van den 
Driest, zullen opnieuw acte de 
présence geven en ons bijpraten 
over de laatste inbraakcijfers en 
nieuwe beveiligingstips.  
 
Groenvoorziening 
Met de komst van groenbeheerster 
Lydia Buwalda lijkt er schot te zitten 
in de aanpak van het groen van 
Loosduinen, dus ook van Houtwijk. 
Toch blijft dit thema actueel omdat 
heel veel bewoners steeds met veel 
vragen blijken te zitten. Zie ook ons 
voorstel op pagina 14 om het thema 
‘Groenvoorziening’ gezamenlijk op 
te pakken. 
 
Houtwijkergernissen 
Tijdens de ledenvergadering komt 
het thema ‘Houtwijk-ergernissen’ en 
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de praktische aanpak daarvan 
ongetwijfeld weer uitgebreid aan de 
orde. Zie in dit verband ook de 
artikelen op pagina’s 6 en 7. 
 
Agendastukken 
De vergaderstukken zijn één uur 
voor de vergadering verkrijgbaar in 
de zaal. Of aan te vragen bij het 
secretariaat (zie pagina 15). Meer 
informatie: zie onze website onder 
Houtwijkberaad/Verslaggeving.  
 
Zomerse hoogtepunten 
 
De zomer is nagenoeg voorbij.  
Als wijkberaad kunnen wij terug-
blikken op tal van geslaagde door 
ons georganiseerde zomerse 
activiteiten in onze wijk. Twee 
sprekende voorbeelden: 
 
Midsummer Festival 
Op zaterdag 20 juni 2015 werd in 
Zorgcentrum Houthaghe het Cultu-
reel Midsummer Festival georgani-
seerd. Dit jaarlijks terugkerende 
wijkfeest voor alle wijkbewoners is 
een samenwerkingsproject van 
Wijkberaad Houtwijk, Zorgcentrum 
Houthaghe en VÓÓR Welzijn. De 
coördinatie was in handen van Biny 
Vos en Loes Gordijn. Het weer zat 

uitermate mee, want toen Berna- 
dette Michels (wijkmanager Zorg- 
centrum Houthaghe) en Ramon 
Meesters (voorzitter Wijkberaad 
Houtwijk) het festival officieel 
openden, stopte het met regenen  
en brak spontaan de zon door.  
Het werd mede daardoor een ge-
slaagde middag. Meesters: “Wat 
een fantastische ervaring was het 
weer om Houtwijkers, jong en oud, 
op een dag als deze op zo’n posi-
tieve manier met elkaar in contact  
te brengen.” Biny Vos: “Het was 
inderdaad een geweldig feest. Er 
was een ruim aanbod van activi-
teiten, zoals een workshop djambee, 
een fotograaf, een gezellige markt 
met als thema ‘zelfgemaakte artike-
len verkopen’, heerlijke hapjes en 
vooral heel veel verschillende 
soorten muziek! Het doel van deze 
dag was het samenbrengen van 
wijkbewoners, zowel jong als oud, in 
het buurthuis van de toekomst 
Houthaghe. Ik mag wel zeggen dat 
dit zeker is gelukt!” Fotografe Tineke 
Arbacht heeft weer een uitgebreide 
reportage van dit feestelijke evene-
ment gemaakt (zie ook de collage 
op pagina 4). Zie onze Facebook-
pagina en website www.wijkberaad-
houtwijk.nl.  

 
Voor herhaling vatbaar... 
Volgend jaar zal het Cultureel 
Midsummer Festival opnieuw 

worden georganiseerd. Maar er 
komt ook dit jaar nog een kerst-
variant. Die zal plaatsvinden op 

zaterdag 19 december 2015 van 
16.30 uur tot 19.30 uur in de vorm 
van een eindejaarsbijeenkomst in 
Zorgcentrum Houthaghe. Opnieuw 

een samenwerkingsproject van 
Wijkberaad Houtwijk, Zorgcentrum 

Houthaghe en VÓÓR Welzijn. 
 

 
Speciale Houtwijk-excursie  
Op woensdag 1 juli 2015 organi-
seerde Wijkberaad Houtwijk een 
speciale excursie in het Loosduins 
Museum en een rondvaart over de 
Madesteinse plassen. In het mu-
seum werd aandacht besteed aan 
de penibele situatie waarin directie 
en patiënten van de psychiatrische 
inrichting Bloemendaal tijdens de 
tweede wereldoorlog verkeerden.  
“De opkomst was groot en we kun-
nen terugkijken op een geslaagd 
evenement, dat zeker voor herhaling 
vatbaar is!”, aldus coördinator Loes 
Gordijn (Wijkberaad Houtwijk).   
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Samen Houtwijk leefbaar houden... 
 

‘We laten dit toch niet gebeuren..?’  
  
Zoals gemeld in de vorige uitgave 
van het Houtwijkblad ergeren tal 
van wijkgenoten zich groen en 
geel aan zwerfvuil, aan honden-
poep, aan parkeerproblemen, aan 
vandalisme, aan graffiti en en ga 
zo maar door. Er wordt daar 
regelmatig over geklaagd. De 
hamvraag daarbij is: laten we dit 
zomaar gebeuren of doen we er 
samen iets aan?  
 
Op onze Facebook-pagina Houtwijk-
info zorgden dit soort ergernissen in 
de afgelopen maanden opnieuw 
voor pittige discussies, die overi-
gens niet tot oplossingen hebben 
geleid. Ook ontving het Wijkberaad 
Houtwijk hierover nieuwe e-mailtjes, 
waarvan enkele zijn terug te vinden 
in de rubriek lezerspost hiernaast op 
pagina 7.  

 
Hieronder staan zes voorbeelden van  
ergernissen waarmee wijkgenoten de laatste 
maanden werden geconfronteerd. In de 
rechterkolom op pagina 7 is terug te vinden 
waar het precies om gaat.  

Incidenten 
Een kleine greep uit recente 
incidenten: opnieuw kapot geslagen 
ruiten dit keer in de bakkerszaak in 
het winkelcentrum Houtwijk, her en 
der door hardleerse baasjes niet 
opgeruimde hondendrollen, nog veel 
meer kauwgomresten en sigaretten-
peuken en smerige graffiti over 
fraaie muurschilderingen, ditmaal 
aan de Laan van Vredestein. 
 
Betrokkenheid 
In de praktijk blijkt dat er tal  
van wijkgenoten zijn die zich wel 
degelijk aangesproken voelen en 
sowieso zelf al iets aan de op-
lossing van deze problemen doen. 
Er is ook sprake van een grote 
middengroep die tot nu toe 
onverschillig tegenover deze 
problematiek staat en die wij wakker 
willen gaan schudden. En er zijn 
mensen die zich gewoon nergens 
iets van aantrekken. Zij halen hun 
schouders op als het erom gaat om 
samen te zorgen voor een leefbare 

omgeving waar het plezierig wonen 
is voor iedereen....  
 
Aanpakken 
Juist nu is het belangrijk dat nog 
meer wijkgenoten de handen uit de 
mouwen steken om deze anti-ver-
loederingsklus stap voor stap te 
gaan klaren. We moeten er met z’n 
allen voortdurend mee bezig blijven. 
Alleen dan is de kans groter dat er 
oplossingen worden gevonden. Ook 
de politie en andere gemeentelijke 
instanties zullen hierbij een sturende 
rol moeten spelen, net als Wijk-
beraad Houtwijk, maar, bijvoorbeeld, 
ook ons eigen wijkpreventieteam en 
de Winkeliersvereniging Houtwijk. 
 
Meer informatie 
Zie in dit verband ook de berichten 
op pagina 3 over de de Haagse 
Opruimweek  en het artikel ‘Samen 
houden wij onze wijk leefbaar...Doet 
u ook mee?’ op pagina 8.  
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Lezerspost 
  
Alle Houtwijkers kunnen bijdragen sturen naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl  
Inzendingen kunnen, indien nodig, worden bewerkt of geweigerd. 
  

 
Winkelcentrum Houtwijk 
Vervallen plantenbakken 
Als voetganger, fietser en automobilist kom ik geregeld in de omliggende 
wijken waar prachtige openbare bloembakken staan. Ik heb mijn best 
gedaan om de gemeente op de hoogte te stellen van de vervallen 
openbare plantenbakken in en rond het winkelcentrum Houtwijk. Daar 
kreeg ik te horen dat deze bakken, net als andere adoptiebakken in 
Loosduinen, niet door de gemeente  worden bijgehouden, maar door 
particulieren. Voor mij is niet duidelijk  wie of wat hij daarmee bedoeld. 
Wellicht kan Wijkberaad Houtwijk hier iets mee doen? (C.B.) 
  

 
Winkelcentrum Houtwijk 
Geluidsoverlast 
Bewoners van het winkelcentrum hebben overlast van de Turkse Pizza 
winkel (tegenover de tandartspraktijk). Deze winkel trekt veel jongeren 
aan die buiten soms tot twee uur ‘s nachts herrie maken. Zij vragen zich 
af of deze winkelier een vergunning heeft om tot middernacht open te 
blijven en of dat ook geldt voor de scootertjes waarmee pizza’s worden 
rondgebracht. Bovendien zijn veel klanten rokers waardoor er tal van 
peuken op straat liggen. De bewoners vragen of Wijkberaad Houtwijk 
mee wil helpen om tot een oplossing te komen. (Namen wijkgenoten 
bekend bij bestuur/redactie) 
 

 
Wijkcentrum Bokkefort 
Rommelige rommelmarkt 
Om de veertien dagen is er bij het wijkcentrum Bokkefort op zaterdag een 
rommelmarkt. Sinds enige tijd krijg ik de indruk dat deze rommelmarkt 
zich meer en meer  aan het uitbreiden is. De auto's en camper worden 
her en der geparkeerd ook op het fietspad. Het wordt ondertussen een 
rotzooi en waarschijnlijk wordt er over een jaar van het hele park gebruik 
gemaakt. Waar houdt dit op en wie geeft hier eigenlijk toestemming voor? 
(C.B.) 
  

 
Q.A. Nederpelstraat 
Kaalslag natuurlijke vegetatie 
Op woensdag 8 juli werd naast mijn woning in de Q.A. Nederpelstraat de 
natuurlijke vegetatie drastisch kaalgeslagen. Vermoedelijk door een 
aannemer, die werkte in opdracht van de Gemeente Den Haag. Een en 
ander zonder enig overleg, laat staan kennisgeving aan die bewoners die 
met zorg met dit stukje grond omgaan. Wij waren tijdens dit werk niet ter 
plaatse en toen wij de aangerichte ravage aantroffen waren mensen en 
materieel al weer vertrokken. Nu moeten we tegen een kaalslag 
aankijken…Ik vind dat een gemeente zo niet met haar bewoners kan en 
mag omgaan. Met belangstelling zie ik hun reactie, die recht doet aan wat 
hier leeft, tegemoet. (J.G.)  
  

 
Laatste stand van zaken 
Zie voor de laatste stand van zaken www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
In de december-uitgave van het Houtwijkblad zal ook aandacht worden 
besteed aan de afhandeling van deze e-mails. 
 

Overlast 
 
 
Actuele voorbeelden van  
overlast in Houtwijk  
 
Vernielde ruiten 
Vernielingen vooral in 
winkelcentrum Houtwijk (1) 
 
Hondendrollen 
In winkelcentrum, maar ook 
op veel andere plaatsen (2) 
 
Kauwgomresten 
Iedereen zegt niets weg te  
gooien, toch ligt het vol...(3) 
 
Sigarettenpeuken 
Op tal van plaatsen liggen  
peuken op de grond 
 
Smerige graffiti 
Fraaie muurschilderingen  
worden besmeurd (4) 
 
Parkeerproblemen 
Zie recent praktijkvoorbeeld 
in artikel op pagina 14 
 
Geluidsoverlast 
Jongeren veroorzaken 
overlast in winkelcentrum  
 
Verdorde plantenbakken 
Verwaarlozing geadopteerde 
plantenbakken (5) 
 
Welig tierend onkruid 
In tal van straten is welig  
tierend onkruid te vinden (6) 
 
Rommelmarkt 
Een rommelige rommelmarkt,  
hoe kan dat... 
 
Zwerfvuil 
Op veel plaatsen wordt 
van alles achtergelaten 
 
Eendjes voeren 
Op zodanige manier dat  
rattenplaag gevolg is 
                                      
Reageren 
Stuur e-mail naar:  
redactie@wijkberaadhoutwijk. 
 



Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 
e-mail: info@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
 

 
Samen houden wij onze wijk leefbaar… 

Doet u ook mee? 
 
   Bestuursleden  

Wilt u meedoen als bestuurslid? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toe-
dragen - en die wat tijd kunnen vrijmaken –  
kunnen zich als bestuurslid aanmelden. Onder 
meer om samen allerlei wijkgerelateerde 
problemen op te lossen. 
 

 

   Vrijwilligers  
Wilt u meedoen als vrijwiliger? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toe-
dragen, maar geen bestuursfuncties ambiëren, 
kunnen zich als vrijwilliger aanmelden. Bijvoor-
beeld, als wijkpreventer in het Houtwijk-
preventieteam.  

 

 
   Of anders… 

Wilt u op een andere wijze meedoen? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart 
toedragen, maar die dat liever op geheel eigen 
wijze willen doen, kunnen hun wijkideeën ken- 
baar maken aan het bestuur. Ook zij zijn  
van harte welkom! 
 

 
   Communicatie 

Onze doelstellingen: Het  
bevorderen van het woon-  
en leefmilieu in Houtwijk en  
het behartigen van de  
belangen van de bewoners.  

   Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter.  
. 
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Straten, lanen, pleinen, wegen 
 

‘Wonen in Dr. G. Knuttelstraat/-park...’ 
Gerhardus Knuttel werd op 26 
maart 1889 in Den Haag geboren 
als zoon van Willem P.C. Knuttel 
en Elize Fabius. Hij volgde het 
Gymnasium Haganum en kreeg 
schilderles aan de Koninklijke 
Academie (1909 tot 1913).  
 
De theorie die hij daarbij te ver- 
werken kreeg, maakte hem aan het 
twijfelen en uiteindelijk koos hij er 
voor om kunstgeschiedenis te gaan 
studeren. Aan de Nederlandse 
universiteiten was daar geen leer-
stoel voor, zodat hij uitweek naar 
Duitsland. Na studies in Berlijn en 
Heidelberg promoveerde hij in 1917 
cum laude. In 1919 trad hij in dienst 
bij het Haagse Gemeentemuseum 
als assistent-conservator. 
 

Moderne kunst 
Gedurende zijn gehele carrière was  
hij bezig om het museum een voor-
aanstaande positie te bezorgen op 
het vlak van de presentatie van de 
moderne kunst. In 1941 volgde hij 
de toenmalige directeur dr. H.E.  
van Gelder op. Het tijdstip was niet 
zo gunstig, want hij werd al gauw 

geconfronteerd met de Duitse 
bezetter die van hem verlangde een 
permanente tentoonstelling over 
Germaanse Kunst in te richten. Hij 
weigerde en werd opgesloten in het 
gijzelaarskamp Sint Michielsgestel. 
Na de oorlog pakte hij zijn baan bij 
het museum weer op, totdat hij in 
1948 met pensioen ging.  
 
Kunstgeschiedenis 
Knuttel publiceerde gedurende zijn 
werkzame leven en daarna veel 
boeken en werkstukken die nog 
steeds van grote waarde zijn voor 
de kunstgeschiedenis. Ook als 
docent droeg hij veel van zijn kennis 
over. Knuttel overleed op 6 mei 
1968 in Den Haag.  Dries Weber 
 
 

Houtwijkse jongeren in actie 
 

Bokkefort rapt ‘Loosduinen 200 jaar Koninkrijk’ 
  

‘200 jaar Koninkrijk’ ging Loos-
duinen niet ongemerkt voorbij. Zo 
was op 12 september 2015 het 
‘Geluid van Loosduinen’ waarmee 
de festiviteiten werden afgeslo-
ten. Loosduinse jongeren hadden 
een belangrijke stem op deze dag.  
 
In de zomervakantie was er een 
reeks workshops in centrum Bokke-

fort waar jongeren zich onder des-
kundige begeleiding van Umit C 
muzikaal konden ontwikkelen. De 
workshops waren niet alleen voor 
jongeren uit Houtwijk, maar ook uit 
Loosduinen. In de eerste workshop 
ging het over muziek en kregen de 
deelnemers van Benita Voois van 
het stadsdeel Loosduinen uitleg 
over wat 200 jaar Koninkrijk inhoudt.  

Prachtige rap 
Met deze kennis als basis zijn de 
jongeren aan de slag gegaan en 
moesten zij zelf formuleren wat 
volgens hen ‘200 jaar Koninkrijk’ 
inhoudt. Dit alles bood de inspiratie 
om een prachtige rap te maken. 
“Het was hard werken voor de 
jongelui: teksten schrijven, na-
denken over melodieën en over de 
uitvoering. Tijdens het ‘live’ optreden 
op 12 september werd de videoclip 
getoond. Voordat de videoclip tot 
stand kon komen, moest er eerst 
intensief worden gerepeteerd. Met 
succes, het resultaat mag getoond 
worden. Verborgen talenten zijn 
zichtbaar gemaakt. 
 
Eigen talenten 
Door mee te doen ontdekten de 
jongeren ook zelf hun eigen talent. 
En sommigen zijn echt over de 
angstdrempel heen geholpen. Hun 
videoclip is te zien op YouTube 
onder de titel ‘Project Loosduinen 
200 jaar Koninkrijk’”, aldus Mounir El 
Omari, Jeugdwerker Loosduinen 
(VÓÓR Welzijn). 
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Koffiehuis Bram (20)
 

‘Een robbertje Free Fight...’
 
Met een sacherijnig gezicht stond 
Bram door de half geopende deur 
van zijn koffiehuis naar buiten te 
kijken. Het was rotweer. De 
weergoden urineerden er op los 
als een kudde olifanten na een 
langdurig bezoek aan een oase. 
Hij was blij dat hij het stuk stoep 
voor zijn deur had laten ophogen 
nadat bij een eerdere forse 
regenbui het water zijn tent was 
binnen gestroomd, omdat het 
plaveisel oorspronkelijk de 
verkeerde kant afliep.  
 
Hij draaide zich om en narrig 
schoof-ie wat stoelen recht. De 
klanten stroomden nog niet binnen 
en de vaste jongens bleven 
kennelijk thuis heel verstandig 
wachten tot de overtocht onder 
drogere omstandigheden kon 
worden volbracht. 
Bram had alle tijd om de krant uit  
te lezen, iets dat hem maar zelden 
gegund werd. De eerste klant trok 
kleddernatte sporen op de pas-
geboende vloer en dat maakte  
Bram ook niet blij. Hij wist zich wel 
te beheersen tenslotte blijft de klant 
koning, hetzij droog hetzij nat. Het 
was pas na het middaguur dat de 
weerman gelijk kreeg en de zond-
vloed overging in eenzame drup-
peltjes.  
Er was wat gerommel aan de deur 
en tot Brams grote verbazing werd 
een rolstoel binnen geduwd. De 
verbijstering nam toe toen hij zag 
dat de wagen werd bezet door een 
zielig kijkende Lange Jan en er 
achter een hijgende Gerrit die 
duidelijk vermoeid op een stoel 
plofte.Toen de rust na de 
stormachtige binnenkomst was 
weergekeerd, hoefde Bram niet lang 
te wachten op het verhaal van 
Lange Jan: "Ik heb een 
buurvrouwtje, een leuk wijfie waar ik 
nog wel eens een bakkie doe of een 
happie mee mag eten. Ze is alleen 
en heeft een hondje. Nou heb ik niks 
tegen honden maar ik mot er geen. 
Ze nemen gelijk de regie van je 
leven over. Dat mens wilde echter 
een paar dagen weg en wist niet 
waar ze met dat beest naar toe 

moest. Ik dacht laat ik wat terug 
doen en bood aan om die dagen op 
dat beest te letten. Maar de eerste 
dag was het al prijs. Ik ben helemaal 
niet gewend om met zo’n stoepen-
schijter om te gaan. Ik ben net een 
keer met hem een blokje-rond 
geweest en laat hem los in mijn 
gang. Wil dat kreng in ene weer 
naar buiten. Ik wil hem tegen-
houden, maar loopt-ie dwars voor 
mijn poten. Ik ga mooi onderuit en 
hij pleite door de voordeur. Om kort 
te gaan, ik zat met een gekneusde 
enkel en een lamme arm. Gelukkig 
was er een buurman die me hoorde 
roepen. Die hond zat voor z'n eigen 
deur te janken en is door die buu-
man meegenomen. Maar ik was 
mooi uitgeschakeld.  
Ik heb een dag door het huis lopen 
hinkelen. Ik had thuis nog een 
rolstoel van mijn moeder zaliger en 
dacht dat als ik daarin ging zitten, ik 
alleen nog iemand moest vinden die 
met hier naartoe bracht. Ik dacht 
gelijk aan mijn vriend Gerrit en geef 
me nou maar een gele spa, want 
koffie heb ik thuis al gedronken." 
Bij het woord ‘vriend’ keek Bram in 
de richting van Gerrit, maar die 
haalde alleen maar zijn schouders 
op. Plots ging de telefoon en het 
gesprek leek nogal opwindend,  
want Bram zat al gauw met een 
rood aanlopende kop te discus-
siëren. Lange Jan had al een paar 
keer met zijn handen gebaren ge-
maakt die moesten aangeven dat  
hij dorst had en de gele spa op dat 
moment tot zijn eerste levens-
behoefte behoorde. Ineens stond-ie 
op uit zijn rolstoel en liep met grote 
passen naar de bar, pakte een flesje 
en trok de opener uit de handen van 
Bram. Even later zat-ie als een 
tevreden kind met een stuk 
speelgoed aan het flesje te lurken. 
Veel plezier had-ie er niet van want 
Gerrit trok het uit zijn handen en 
loeide: “Vuile simulant. Laat je mij 
dat hele end achter dat ding lopen 
douwen en je mankeert geen 
flikker." Gelukkig was Bram klaar 
met bellen en kon nog net een 
robbertje ‘Free Fight’ tussen de 
mannen voorkomen Gerrit zag  

nog steeds vuurrood van nijd: "Jan, 
al kon ik je reanimeren door alleen 
maar één vinger op te steken dan 
zou het toch het laatste zijn wat ik 
zou doen.” 
Een half uur later ging Lange Jan 
naar huis, hinkend achter zijn eigen 
rolstoel. Gerrit stond hem uitgebreid 
vanachter het raam na te kijken, 
zwaaide nog een keer heel 
enthousiast en mompelde: 
"Onbetrouwbaar kreng." 
                                                    Dries Weber 
 
Lezerspost 
 
ODE AAN DE ROLLATOR 
 
Ik woon in een rollatorwijk 
Dat wil ik hier wel uiten 
Want als ik om mij heen zo kijk 
Zie ik er heel veel buiten 
  
Zelf heb ik er ook zo een 
Wilde er eerst niet aan 
Maar ja, je wordt wat slecht ter 
been en…kijk mij nu eens gaan 
  
Ik hou van mijn rollator 
Hij is mijn beste vriend 
En grote stimulator 
Een die mij altijd dient 
  
Hij is een bijdehandje 
Nee, beslist geen oen 
Hij heeft zelfs een mandje 
Om boodschappen in te doen. 
 
Theo Olierook 
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Wijktuin Houtwijk 
 

Er is nog veel te zien... 
 

Al hoewel de herfst in aantocht is, 
valt er nog veel te zien in de Wijk-
tuin, nu de bloemen en planten die 
meestal in het najaar bloeien, zich 
van hun beste kant laten zien. In de 
vorige uitgave van het Houtwijkblad 
hebben wij melding gemaakt van de 
website. Deze is al heel veel keren 
bezocht en ook zijn er leuke reacties 
op geplaatst. 
 
     Wekelijks komen cliënten van Nieuw 
Berkendael helpen met de werkzaam-
heden in de Wijktuin, maar het bestuur 
ziet ook graag uitbreiding van de vrij-
willigersgroep. Op dinsdagmiddag zijn 
zij druk bezig met het onderhoud van de 
tuin en de gebouwtjes. Vindt u het leuk 

om in een tuin te werken, houdt u 
van schilderen, bent u (een beetje) 
technisch? Er is genoeg te doen in 
zo’n grote tuin. De gezelligheid 
staat hierbij voorop. Vanzelfspre-
kend kunt u ons ook op andere 
tijden helpen. 
     Door de zware stormen in juli 
(het opruimen van de afgebroken 
takken) en de droge periode (bete-
kende heel veel sproeien) was er 
dagelijks wel wat te doen in de 
tuin. Ook de vijver heeft zeker weer een 
schoonmaakbeurt nodig. Een wand van 
de gereedschapsruimte moet worden 
vervangen. De heggen aan de sloot- en 
fietspadkant moeten maandelijks 
worden gesnoeid. Het onderhoud van 

de hortensia’s aan het fietspad vergt 
veel tijd. Kortom: een paar extra handen 
zijn van harte welkom.  
     Aanmelden kan per e-mail: 
wijktuinhoutwijk@live.nl of telefonisch: 
06-24816074 (secretariaat). 

 
Sport in Houtwijk 
 

Meidenvoetbal  bij sv Houtwijk 
 
Samen met Chaveli Stolk (o.a. oud- 
speelster van Telstar en Heerenveen) 
verbonden aan de stichting SWDH en 
de jeugdsportcoördinator van sv 
Houtwijk wil de jeugdcommissie een 
meidenteam/elftal oprichten.   
 
     Door middel van een meidenvoet-
baltoernooi, vrije trainingen, vrienden/ 
vriendinnendag, naschoolse vrije trai-
ningen en enkele andere acties hopen 
wij voldoende meisjes enthousiast te 
kunnen maken om bij sv Houtwijk te 
komen voetballen.  

     Mocht je meisjes kennen, zusje(s), 
dochter(s), vriendin(nen), die ook graag 
willen voetballen, laat hen dan weten dat 
zij welkom zijn bij sv Houtwijk en dat wij 
er alles aan zullen doen om hen een 
leuke en leerzame voetbaljeugd te laten 
beleven. Bel voor informatie naar: 
06-21401737 of stuur een e-mail naar 
N.lieshout3@kpnplanet.nl 
     Competitie weer van start. De 
zaterdagselectie speelt dit jaar in de 3e 
Klas B en de competitie-indeling maakt 
dat er weer mooie derby’s op de affiches 
komen te staan. De wedstrijden tegen 

GDA, DUNO en Die Haghe staan altijd 
borg voor spektakel. Trainer Patrick 
Demmers zal minimaal het succes van 
het vorige seizoen willen evenaren toen 
deelname aan de nacompetitie afge-
dwongen werd.  
     De zondagselectie van sv Houtwijk 
start in de 4e Klas A en zal daar 
geconfronteerd worden met een aantal 
teams die weer voor het eerst een 
standaardelftal hebben ingeschreven op 
de zondag (Delfia, Escamp en 
Wassenaar). 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                             .            
 

Voldoende leven in de brouwerij... 
  
De afgelopen maanden was er weer 
voldoende leven in de brouwerij op 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve.      

Onze aanvraag voor de Lente-prijs van 
AD en Fonds 1818 werd beloond met 
een mooie cheque van €1000 waarmee 
we workshops ‘Plezier met je huisdier’ 

voor kinderen gaan organiseren. De 
Kinderboerderijen Actief Toer met onder 
meer de inzameling van pet-flessen bij 

AH Houtwijk en een crowd-funding 
actie, via de website Voor je 
Buurt, leverde ruim €1500 op.  
De eerste aanschaf vanuit deze 
actie is inmiddels binnen, een 
leuke schuifpuzzel in de vorm  
van een koe. Op 27 augustus 
heeft de stichting Vrienden van  
De Nijkamphoeve officieel haar 
kado ter gelegenheid van de 
nieuwbouw van het Juliana 
Kinderziekenhuis overhandigd. 
Ook werd gesproken over nadere 

samenwerking met het ziekenhuis. 
     Activiteitenoverzicht. Op zaterdag 19 
september 2015 de jaarlijkse Open dag 
met het Rad van Fortuin met als 

spelleider Bas Muijs. Dankzij vele 
sponsors zijn er prachtige prijzen te 
winnen en we hopen dan ook op een 
mooie opbrengst van de lotenverkoop. 
Op zondag 4 oktober vieren we Wereld-
dierendag. Op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag bent u van harte welkom 
bij ons koffiehuisje voor een kopje koffie 
met zelfgebakken taart of een potje van 
de eerste echte Nijkamphoeve honing. 
Om vaker het koffiehuisje te kunnen 
openstellen, zoekt coördinator Adri van 
der Zwan nieuwe vrijwilligers. Iets voor 
u? Kom eens langs of stuur een e-
mailtje naar info@nijkamphoeve.nl .  
     Wilt u financieel bijdragen aan het 
voortbestaan van De Nijkamphoeve, 
meldt u dan aan als donateur. 
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Van onze wijkagenten 
 

Samen veilig naar school 
 
De veiligheid rond de basisschool 
blijft een probleem. Door een gebrek 
aan parkeerplaatsen parkeren ouders 
hun auto op stoepen, op hoeken van 
straten en bij bushaltes. Hierdoor 
ontstaan verkeersonveilige situaties 
voor kinderen. 
 
Kinderen moeten de straat oversteken 
tussen her en der geparkeerde auto’s  
en kunnen dan het verkeer niet goed 
overzien. Zij reageren ook anders dan 
volwassenen in het verkeer. Daar blijken 
automobilisten in de praktijk veel te 
weinig rekening mee te houden. “Denk 
als ouder daarom niet alleen aan de 
veiligheid van uw kind, maar ook aan de 
veiligheid van anderen”, zegt wijkagent 
Ruben van den Driest. “Parkeer altijd op 
een parkeerplaats. Desnoods iets verder 
van de school vandaan. En woont u niet 

te ver weg, dan kunt u uw kind voortaan 
beter lopend of op de fiets brengen!” 
 
Kwetsbaar 
“Vooral de periode na de zomervakantie 
is risicovol. En niet alleen voor de kinde-
ren. Ook automobilisten en andere weg-
gebruikers moeten dan weer even wen-
nen aan al die fietsende, rennende en 
overstekende kinderen”, constateert 
wijkagent Martin Taal. “Voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd is de route naar 
school een belangrijke verkeerservaring. 
Ouders kunnen samen met hen vóór de 
start van het schooljaar één of meerdere 
keren de route oefenen. Zo leren kinde-
ren hoe zij het beste kunnen handelen 
op specifieke risicoplekken. En als de 
school eenmaal is begonnen, is het 
goed hen ook dan te begeleiden. Net 
zolang tot ze vertrouwd zijn met alle 

situaties.” Op www.vvn.nl is allerlei 
informatie te vinden, met allerlei tips niet 
alleen voor automobilisten, maar ook 
voor ouders én kinderen. 
 

 
Groenbeheer in Houtwijk 
 

‘Onze eigen omgeving onder handen nemen...’ 
 
Houtwijk heeft veel groen binnen de 
wijkgrenzen, waar we met z’n allen 
trots op zijn. Veel zou nu door de 
gemeente onderhouden moeten 
worden, maar door alle bezuinigingen 
is dat geen prioriteit. 
 
Er is een beleid wat betreft de stoepen 
en straten. Alle tegels worden maar één 
keer per jaar, als het er van komt, bio-
logisch van groen schoongemaakt, maar 
dat is veel te weinig. Nu kunnen we wel 
als buurtbewoners onze eigen omgeving 

onderhanden nemen. Dat hoeft niet 
iedere dag of iedere week, maar we 
kunnen, bijvoorbeeld, een maal per 
maand eens kijken waar we groen 
kunnen weghalen. Het is immers ónze 
wijk waarin we wonen en we willen dit 
graag op een mooie manier aan onze 
bezoekers laten zien. Nu is het af en  
toe afschuwelijk als ik zie, lopend door 
de wijk, dat er op verschillende plekken 
het groen de straat- en stoepstenen 
overwoekert. Wijkberaad Houtwijk zou 
graag met bewoners uit verschillende 

hoeken van de wijk in gesprek willen 
gaan om te kijken of er van onze wijk 
een mooie wijk te maken is. Misschien 
dat we bij de gemeente kunnen aan-
kloppen voor gereedschap, dat zou 
mooi zijn. Nu komt het erop aan of 
bewoners van Houtwijk het zich aan-
trekken hoe de verloedering van groen 
zijn weg gaat. We hopen snel van u te 
horen. Zie ook het artikel op pagina’s  
6 en 7 van dit Houtwijkblad.   
 
                 Yvonne Hartman-van der Ark, bestuurslid 

 
Parkeerproblematiek 
 

ASO-parkeren in Houtwijk 
 
Parkeren is in Houtwijk een thema  
dat velen begrijpelijkerwijs en terecht 
bezig houdt. De parkeerdruk die 
medewerkers en bezoekers van het 
HagaZiekenhuis op met name de 
Albert Schweitzerlaan leggen, is 
inmiddels een klassieker. 
 
Nieuwe druk ontstond twee jaar geleden 
toen in Oud-Leyenburg een zogenoem-
de kraagregeling werd ingevoerd. Dage- 
lijks is het daar betaald parkeren, en de 
regeling geldt ook voor de bewoners 
aan de Houtwijkse kant van de Leyweg 
en de Volendamlaan. Dus zag je al snel 
meer geparkeerde auto’s op Laan van 
de Mensenrechten en de Raoul 
Wallenbergstraat. In de laatste straat 
niet alleen op straat of stoep. Het 
grasveld langs de Wallenbergstraat 

bleek bij sommigen ook erg 
populair. Klachten daarover 
hebben geleid tot effectief 
blokkerende palen. Maar dat 
gras- en stoep-parkeren is alleen 
maar ergerlijk en soms hinderlijk. 
Het is veel ernstiger dat 
sommigen - en niet alleen uit de 
aangrenzende maar ook uit de 
eigen wijk - het normaal vinden 
zo te parkeren dat de toegang tot 
de Albert Lutulistraat voor een 
groot deel wordt versperd. 
Zodanig dat ook hulpdiensten 
geen toegang meer tot die straat 
hebben. En dan heb ik het niet over 
even de auto parkeren om te kunnen in- 
of uitladen, maar over urenlange 
blokkade. Meer dan incidenteel van de 
vroege avond tot de volgende ochtend. 

En tegen dit soort ASO-parkeren wordt 
ondanks meldingen via o.a. 0900-8844 
niet opgetreden. Een (potentieel) 
gevaarlijke situatie wordt kennelijk 
gedoogd.                               Andreas  Dijk!
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Kort 
 
Duizend ouderen naar tabletcursus  

Vanaf begin september gonst de kreet 
‘Allemaal Digitaal’ drie maanden door 
Den Haag en omstreken. Ouderen uit 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk worden aangespoord om hun 
digitale wereld te vergroten, met één van 
de cursussen uit het ruime cursus-
aanbod. Meer dan twintig organisaties 
sluiten aan bij dit initiatief van wethouder 
Baldewsingh. Bedrijven, organisaties en 
professionals bundelen hun krachten om 
de ouderen die nog niet bekend zijn met 
de digitale wereld te bereiken én te 
enthousiasmeren.!Vele weten namelijk 
niet wat ze met een computer, tablet of 
smartphone kunnen. De campagne 
‘Allemaal Digitaal’ en de bijbehorende 

cursussen van vele aanbieders gaan deze groep 60 plussers hier mee 
helpen. Bel voor meer informatie: 0900 9370. 

!
Iedereen kan EHBO leren 
Soms bent u de enige aanwezige 
persoon bij een ongeluk. is het dan 
geen geruststellend idee als u dan 
weet hoe te handelen? Reanimeren 
kan soms van levensbelang zijn! Ook 
in onze wijk is een EHBO-vereniging 
actief (zie www.ehboloosduinen.nl) 
onder meer met een nieuwe EHBO-
cursus die van start gaat op 
donderdag 1 oktober 2015. De 
cursusduur is 14 donderdagavonden 
van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: 
Scouting gebouw van de 
Rimboejagers, Oude Haagweg 55 te 
Den Haag. Kosten: € 260,00, inclusief 
het Oranje Kruis boek, werkboek met 
zelfstudie cd-rom en examen. 
Ooievaarspas 50% korting lesgeld. Inlichtingen/inschrijfformulier Yvonne 
Hartman, 070-3971890 of ehboloosduinen@gmail.com 

 

Bijzondere tentoonstelling Loosduins Museum 
Op zaterdag 10 oktober 2015 
opent het Loosduins Museum 
een heel bijzonder tentoonstelling 
over de Westlandsche Stoom-
tramweg Maatschappij  (W.S.M.). 
Deze voormalige tramwegmaat-
schappij vervoerde in een ver 
verleden personen en goederen 
door het Westland. De hiernaast 
afgebeelde Mercedes Benz 
(werkspoor met 34 zitplaatsen uit 

1939) werd in 1946 door Jan Voerman gefotografeerd op het plein in 
Wateringen op de lijndienst naar Rotterdam Delftse Poort. Meer infor-
matie over deze tentoonstelling is te vinden op de website van het 
Loosduins Museum: http://www.loosduinsmuseum.nl. 
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postadres: 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: 070-4400913  
E-mail adres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
 
Houtwijkblad 
Kopij inleveren voor volgende  
uitgave: 16 november 2015:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
telefonisch of per e-mail  
zie onder Wijkberaad Houtwijk 
!!!!!!!!!! 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,! 
2544 EX Den Haag 
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