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Van de voorzitter                                                    Ramon Meesters         Ramon Meesters Bestuursnieuws
 

Beste wijkgenoten,   
 
     Vereniging Wijkberaad Houtwijk is een onmisbare 
schakel tussen de bewoners van Houtwijk en de ge-
meente Den Haag om onze wijk leefbaar te houden.  
We informeren de gemeente over allerlei zaken die 
spelen binnen onze wijkgrenzen, zoals parkeerproble-
men, sluipverkeer, wortelopdruk, maar ook over over-
lastgevende hangjongeren (we hebben gelukkig óók 
niet-overlastgevende hangjongeren) en zwervers. 
 

     Met de door ons aangereikte informatie gaat de gemeente aan de 
slag. Als ik het heb over 'de gemeente', dan heb ik het over: ambtenaren 
van ons stadsdeelkantoor Loosduinen, onze wijkagenten, sociaal werkers 
van Stichting VÓÓR Welzijn, raadsleden en wethouders. Het gezicht van  
onze gemeente is natuurlijk onze burgemeester Pauline Krikke. 
 
     Op 7 september 2018 bezocht mevrouw Krikke ons in Houtwijk, om 
zich te laten informeren over het project '12-min-of-meer'. Het project is 
een voorbeeld van hoe intensieve samenwerking tussen de wijkpartners 
als wijkagenten, jongerenwerkers, 
scholen en ouders heeft geleid tot 
een afname van de instroom van 
nieuwe 'crimineeltjes'. De aanpak 
van 'voorkomen is beter dan gene-
zen' heeft zijn vruchten afgewor-
pen.Tijdens de presentatie viel het 
me op, dat niet alleen wij als wijk 
trots mogen zijn op dit succesvolle 
initiatief, maar dat ook de jóngeren 
uit de doelgroep dankbaar blijken te zijn voor alle op hen gerichte inspan-
ningen. Ze zijn blij, nu ze wat groter zijn, dat ze goed zijn terecht geko-
men, door huiswerk te maken en een baan te vinden. Voor de burge-
meester is het duidelijk dat de inzet van 'de gemeente' door in de 
haarvaten van de wijk te opereren, van onschatbare waarde is. 
 
     We mogen echter nooit op onze lauweren rusten, want in een wijk als 
Houtwijk is er altijd werk aan de winkel. Via bewoners is ons ter ore geko-
men, dat er afgelopen zomer her en der sprake was van overlast door 
hangjongeren, door zwervers met een psychische stoornis en door rond-
hangende Oost-Europeanen. Deze informatie is besproken met politie en 
wijkpreventieteam die deze situatie inmiddels speciale aandacht geven. 
 
     Wij zijn dus geïnteresseerd in alle informatie over zaken die spelen bij 
u in de straat, want dan kunnen wij de gemeente vragen hier iets mee te 

doen. Andersom is het onze taak ook 
om ú goed op de hoogte te houden 
van wat er speelt op gemeentelijk 
niveau, wat van invloed kan zijn op 
onze wijk. Alleen met een goede 
communicatie kunnen we langdurig 
succesvol blijven. In deze uitgave 
van het wijkblad (zie pagina’s 4 en 5) 
vragen we u daarom om uw mede-
werking aan een Houtwijkenquête 

om inzichtelijk te krijgen of en in hoeverre wij hierin slagen. We waarderen 
uw input en uw suggesties. Mag ik erop rekenen dat u meedoet?  
 
Met vriendelijke groeten, 
Ramon Meesters 

 
Burgemeestersbezoek  

Op vrijdag 7 september 2018 bracht 
burgemeester Krikke een werkbezoek 
aan Houtwijk. In Zorgcentrum Hout-
haghe werd zij onder meer ontvangen 
door vertegenwoordigers van Zorg-
centrum Houthaghe en Wijkberaad 
Houtwijk. Hierbij waren ook leden van 
het stadsdeelkantoor, politie Haaglan-
den en wijkpreventie Houtwijk aanwe-
zig. Meerdere thema's kwamen aan  
de orde, zoals leefbaarheid en veilig-
heid, jeugd en onderwijs, buurtbetrok-
kenheid. Tijdens onze najaarsleden-
vergadering (pagina 6) volgt hierover 
meer informatie. 
 
Commissie Loosduinen 
De Commissie Loosduinen vierde  
in juli haar 95-jarig bestaan. In deze 
commissie zijn de zeven wijkberaden 
vertegenwoordigd, het bedrijfsleven, 
welzijnsorganisaties, politie Haag-
landen en het stadsdeelkantoor.  
Er werd afscheid genomen van en- 
kele oud-leden, waaronder onze oud-
secretaris Loes Gordijn, en er wer- 
den nieuwe leden verwelkomd.  
Twee daarvan zijn bestuursleden  
van ons Wijkberaad Houtwijk: voor-
zitter Ramon Meesters en bestuurs- 
lid Femke Beeloo-Planken. 
 
Eerbetoon voor Joke Breedijk 

Op 6 juni 2018 
ontving Joke 
Breedijk uit han-
den van Ramon 
Meesters de 

Houtwijkse Zilveren Wichelroede.  
Dit kleinood is bedoeld als eerbetoon 
aan die Houtwijkers die de bijzondere 
gave hebben om medewijkbewoners te 
inspireren. Zij is initiatiefneemster en 
organisator van 'Gouwe Ouwen op 
volle toeren' en treedt vaak op met 
ouderen met playback/imitaties onder 
meer van André Rieu. Wilt ook u hier-
aan uw steentje bijdragen? Neem dan 
contact op via een mailtje aan: 
gouweouwenopvolletoeren@gmail.com 
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Speciale enquête Wijkberaad Houtwijk      

Hoe kunnen wij Houtwijkers het best bereiken...? 
 
De bewoners van Houtwijk 
ontvangen een keer per kwar-
taal thuis het Houtwijkblad en 
kunnen voor allerlei informatie 
over de wijk ook terecht op: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
Via een speciale enquête wil-
len wij nagaan of en hoe deze 
media worden gewaardeerd. 
 
Wijkberaad Houtwijk streeft er 
naar om zo actueel mogelijk 
wijkinformatie te verspreiden. In 
dit verband wordt het Houtwijk-
blad al meer dan zesendertig 
jaar huis-aan-huis verspreid. 
Meer dan tien jaar geleden werd 
onze website operationeel. Via 
deze site wordt sinds kort ook 
regelmatig een digitale nieuws-
brief  uitgebracht. Ook op social 
media zijn wij actief, zoals op 
Facebook (Houtwijkinfo) en Twit-
ter en via de regionale media, 
zoals Posthoorn, Loosduinse 
krant en Zuidwesterkrant. Met  
 

de betrokken redacties zullen  
wij veel nauwer gaan samenwer-
ken. Dankzij de inzet van ons 
kleine team redactievrijwilligers 
kunnen wij best wel wat doen, 
maar is het niet echt mogelijk 
steeds ‘up-to-date’ te zijn. On-
dersteuning door de regionale 
media is dan zeker de moeite 
waard. Met dit artikel hopen we 
ook te bereiken dat er meer  

 

Wij willen met uw hulp 
nagaan of onze huidige 

communicatie nog up-to-
date is of niet... 

 
wijkgenoten zullen komen die 
ons een handje gaan helpen...  
 
Doe mee en help ons… 
Uiteraard zijn wij benieuwd of al 
onze communicatie-activiteiten 
zoden aan de dijk zetten of dat 
er bijsturing nodig zal zijn. In dit 

verband stellen wij het bijzonder 
op prijs als jong en oud hun 
mening kenbaar willen maken 
via het enquêteformulier hier-
naast op pagina 5. Ook is het 
mogelijk om daar aanvullende 
op- en/of aanmerkingen of 
suggesties te plaatsen.  
 
Inzenden enquêteformulier 
U kunt dit formulier ingevuld en 
wel per post sturen naar Wijk-
beraad Houtwijk, Postbus 
52009, 2505 CA Den Haag.  
Of scannen en mailen naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 
Graag vóór 1 november 2018.  
 
 
Onze doelstellingen: Het bevorderen 
van het woon- en leefmilieu in Houtwijk 
en het behartigen van de belangen van 
de bewoners, jong en oud. Met deze 
speciale enquête proberen wij na te 
gaan of wij met de huidige communi-
catie nog up-to-date zijn of dat bijstel-
ling noodzakelijk is. 
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Woensdag 17 oktober 2018 

Uitnodiging voor 
najaarsledenvergadering 

 
Op woensdag 17 oktober 2018 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere 

belangstellenden van harte welkom op de Algemene Voorjaarsledenvergadering van 
Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt gehouden in  Zorgcentrum 

Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur). 
 
Belangrijke agendapunten 
• Opening/mededelingen 
• Verslag maart 2018. 
 
Wijkgebonden thema’s 
• Houtwijk Residentiekwaliteit 
• Update wijkagenten 
• Update Wijkpreventie 
•Openbaar groen in Houtwijk 
•Parkeerproblematiek 
•Overlast daklozen 
•Parnassia Loosduinen 
•Snippergroenbeleid 
•Weerbaarheid bij babbeltrucs 
 
Rondvraag/sluiting  
Met hapje en drankje. 
 
Documentatie 
De definitieve agenda is te 
vinden op onze website. De 
vergaderstukken zijn voor de 
vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal of op aanvraag bij 
het secretariaat (zie colofon op 
pagina 15 Houtwijkblad). Op 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. zijn 
via het menu Wijkberaad Hout-
wijk > Verslaggeving de jaar-
verslagen vanaf 2008 en de 
notulen van alle ledenverga-
deringen vanaf 2007 tot nu toe 
digitaal opgeslagen. 

 
Iedereen is van harte welkom 
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Jongeren Bokkefort                                                                                                              Mounir El Omari                                
 

Is Bokkefort te populair…? 
Het is druk in het Bokkefortpark overdag en ook ’s avonds, 
zeker in de zomermaanden. Ouders met kinderen die volop 
gebruik maken van de speelvoorzieningen, picknickers op 
het veld en natuurlijk sportende jeugd. Het is een beperkte 
ruimte waar ook nog eens honden tussendoor rennen. 
Vaste gebruikers, zoals de playgroundcommissie, vragen 
zich af en toe af of er niet duidelijke regels moeten komen 
voor het gebruik van het hele park. Ambtenaren van het 
stadsdeel buigen zich ook over die vraag. De playground-
commissie heeft nagedacht over regels en hoe die het 
beste kunnen worden vormgegeven. Zij hebben advies 
gegeven aan het stadsdeel over de beste pictogrammen. 
Speciale aandacht vroegen zij voor hondenpoepoverlast  
en voor het tijdstip waarop nog gebasketbald zou mogen 
worden. Het gesprek is ook benut om inrichtingswensen  
te uiten, zoals de mogelijkheid van kunstgras, een  
Dunea-watertap en fitnesstoestellen.

 
Wijkpreventie                                                                           Michael Delneij                          
 

Buurtpreventie op de fiets… 
"Waarom fietsen jullie altijd, moeten jullie niet lopen? Dat 
krijgen we soms te horen. Of we zien jullie nooit (of zo 
weinig). Om met dat laatste te beginnen, we zijn niet altijd 
zichtbaar aanwezig. Want we gaan ook wel zonder geel 
hesje of jack op pad. Maar het klopt dat we er niet altijd 
zijn. Helaas is 24/7 niet mogelijk en ook dan kun je niet 
overal tegelijk zijn. Het fietsen heeft een praktische reden. 
Houtwijk is groot en op een avond kun je te voet maar een 
klein deel bestrijken. De fiets maakt het bereik een stuk 
groter. Als we op een avond met meer dan één koppel op 
pad zijn, gebeurt het wel dat er een fiets- en een loopploeg 
zijn. Maar er kunnen goede redenen zijn om dan niet te 
lopen. Met meer mensen zouden we meer kunnen! “ Gaat 
u meedoen? Mail dan naar info@wijkpreventiehoutwijk.nl 
	

 
WhatsApp Buurtpreventie                                                 Martin Taal/Ruben van den Driest   
 

Deze zomer extra werk voor politie... 
 
Kort verslag van het WhatsApp Appel Loosduinen in 
augustus 2018. Er werden 10 woninginbraken gemeld 
(Waldeck en Bohemen). Het aantal fietsdiefstallen 
(fietsen/mountainbikes) nam in de maand juli fors toe 
(25). Het aantal autodiefstallen was laag. In totaal wer-
den drie auto’s gestolen, qua merk en type heel divers. 
In tegenstelling tot voorgaande maanden waren er geen 
kleine Toyota’s en Citroëns bij. Het goede weer heeft de 
politie veel extra werk opgeleverd, zoals het optreden bij 
geluidoverlast en overmatig drankgebruik. Ook op het 
strand werden mensen aangehouden die niet wilden 
betalen. Op het industrieterrein Zichtenburg werden 
personen aangehouden in verband met diefstal van 
diesel uit vrachtwagens. De politie werkt momenteel  
aan verbetering van de berichtgeving aan de WhatsApp-
beheerders Buurtpreventie om de achterban sneller en 
duidelijker te kunnen informeren over 'heterdaadjes'. 
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Markante wijkgenoten                                                                                                           Marjolein Minks    
 

Houtwijk-Halloween:  
carnaval met snoep in plaats van bier! 

Dit jaar wordt Halloween voor het 
zevende jaar georganiseerd in de 
raadsledenbuurt van Houtwijk, 
maar pas op, noem Rinus Jong-
mans niet ‘de organisator’, want 
dan tekent hij protest aan. Dus bij 
deze: hij is de inspirator en de 
aanstichter. En hoe kwam dat?  
In deze nieuwe rubriek richten wij 
voortaan de spotlight op een 
markante wijkgenoot. 

     Toen Rinus nog maar kort in 
Houtwijk woonde, stonden er op 
een avond twee meisjes aan de 
deur met de vraag ‘Trick or Treat’. 
Hij had wel gehoord van Halloween, 
maar dat was dan ook alles. Het 
jaar daarop dacht ‘ie ‘laat ik mijn 
tuintje een beetje aankleden, zodat 
het wat leuker voor ze wordt’… en 
zo is het gekomen. De buurt rea-

geerde enthousiast en haakte aan 
en dit effect waaierde steeds verder 
uit. Wat begon op het B. Thoen-
plantsoen rond Rinus’ huis trekt nu 
zelfs Amerikanen uit Amsterdam en 
Utrecht die het échte Halloween-
gevoel van thuis hier in Nederland 
willen beleven. 

     Rinus heeft zich na dit begin ver-
diept in de wortels van het feest, die 
liggen in het oude Ierland van de 
Kelten, het vieren van het einde van 
het jaar en van de oogst. Hier zijn 
langzaamaan andere zaken aan 
vastgekoppeld. Zo komt het verkle-
den als griezel of ziek persoon van 
het geloof dat op die manier de 
geesten aan het einde van het jaar 
niet geïnteresseerd zouden zijn om 
jouw lichaam in bezit te nemen. Het 
gebruik van pompoenen komt door-

dat de kalebassen die oorspronke-
lijk in Ierland gebruikt werden, niet 
beschikbaar waren in Amerika, 
waar de Ieren het feest mee naar 
toe hebben genomen. “Maar in 
Houtwijk vieren we gewoon een gek 
feestje waarop we snoep uitdelen; 
het is een soort carnaval met snoep 
in plaats van bier...” 

     Rinus wil de mensen die niets 
hebben met Halloween absoluut 
niet lastig vallen; vandaar dat hij 
rond begin oktober in de raads-
ledenbuurt huis-aan-huis een flyer 
rondbrengt, waarmee je op je raam 
of deur duidelijk maakt dat je mee-
doet. Als er geen flyer hangt, zul je 
als bewoner niet worden lastig ge-
vallen door verklede griezels! Op 
die manier houdt Rinus de héle 
buurt te vriend en niet alleen de 
griezelaars.  

     Rinus houdt zich eigenlijk het 
hele jaar in zijn achterhoofd met het 
feest bezig. In pret- en dierenpar-
ken kijkt hij minder naar de attrac-
ties of de dieren, maar wel naar 
constructies en doet zo ideeën op.  
Met die instelling kun je gerust zeg-
gen dat hij het hart van het feest is. 
Hij verzorgt de website, de face-
bookpagina en het flyeren. Én geeft 
hulp als erom gevraagd wordt.  
Vanaf begin oktober begint Rinus 
zijn tuin al te vergriezelen en brengt 
dan ook de flyers rond, waardoor de 
Halloweensfeer langzamerhand 
wordt opgebouwd.  

     Kortom: Houtwijk-Halloween is 
een feest voor allen die wensen 
deel te nemen met de instelling van 
leven en laten leven, écht een 
aanwinst voor onze mooie wijk! 
Bezoek de website www.houtwijk-
halloween.nl voor alle informatie 
over het komende Halloweenfeest. 

Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Koffiehuis Bram (31)                                                                                                                Dries Weber . 
  
Een felle bliksemflits zette de 
omgeving in een spookachtige 
verlichting. Bijna tegelijkertijd 
klonk een zware slag. Het leek 
alsof de koffietent even werd 
opgetild en Bram week terug van 
het raam waardoor hij naar de 
hoosbui stond te kijken. Het glas 
trilde lichtjes na in de sponning. 
 
     Vanachter uit de zaak rolde een 
volwassen vloek op vol volume. 
Bram draaide zich om: “Ja Jan, je 
bent bijtijds binnen.” Jan gromde 
wat: “Ik haat onweer. Ik had een 
oom die in de oorlog in Zeeland in 
dienst lag. Hij kreeg daar verkering 
met een mooie boerendochter.  
Ze lagen een keer in de hooiberg  
te vrijen toen er een noodweer 
losbrak. De meid rende naar de 
boerderij maar m’n oom bleef in  
het hooi. Mooi dat daar de bliksem 
in sloeg. Hij heeft het er levend 
afgebracht, maar in de brand  
heeft-ie de nodige beschadigingen 
opgelopen. De verkering is wel 
aangebleven, maar hij droeg daar-
na altijd overhemden met lange 
mouwen.” 

     Een tweede sterk verhaal volgde 
uit de andere hoek, maar kwam niet 
tot een eind, want een nieuwe flits 
en een enorme klap deden alle 
andere geluiden verstommen. Weer 
trilde het pandje en rammelden de 
ruiten. Bij het wegrommelen van de 
donder ging de deur open en stapte 
Gerrit binnen. Bram was hoogst 
verbaasd: “Kom jij door dat pokke- 

 
Gelukkig voldoende ruimte 

tussen idealisme en praktijk… 
 

weer?” “Neen, ik sta al een kwartier 
te schuilen bij die bushalte hier 
verderop en heb het nu maar ge-
gokt, want je wordt gek in zo’n klein 
hok. En ik heb goed gegokt want ik 
leef nog.” Jan kon het niet laten: 
”Had effe gebeld, dan had ik een 
bakkie koffie gebracht.” 
 
     De twee explosies hadden de 
krachten van de weergoden ken-
nelijk uitgeput en geleidelijk dreven 
de wolken naar andere oorden en 
namen de nattigheid mee. Het ge-
ratel op het dak stierf en het werd  

even stil in de zaak. Plots viel het 
woord ADO en de reacties waren 
veelvuldig en zeer gevarieerd. 
Uiteraard kwamen ook Feyenoord, 
Ajax en PSV aan bod en bij Gerrit 
viel de klemtoon op de royale wijze 
waarop al die Champions League-
gangers in de spaarpot van de 
UEFA mogen grabbelen. Zijn oude 
communistische bloed was anders 
rood en nog steeds allergisch voor 
‘Das Kapital’ in welke vorm dan 
ook. Gelukkig wist de vrouw van 
Gerrit voldoende ruimte te houden 
tussen idealisme en praktijk.  
 
     Jan die zich graag een plekje 
tussen de Quote 500 had gegund, 
had er een hobby van gemaakt 
deuken te slaan in de fanatieke 
bescheidenheid van Gerrit . Af en 
toe vergeleek hij nadrukkelijk de 
kostprijs van de eerste levens-
behoeften in sommige delen van  
de wereld met de financiële in-
spanningen van Gerrit om ’s lands 
grootste brouwerij in stand te 
houden. Het waren de momenten 
waarop Bram het betreurde geen 
ander vak gekozen te hebben. 
 

 
 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel 
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Wijktuin Houtwijk                                                                                                Riet van der Laan, secretaris  
 

Heel droge zomer is voorbij... 
Deze droge zomer moest er bijna dagelijkse worden 
gesproeid in de wijktuin en in de hobbytuinen. De 
buitenkant van de gereedschapsruimte werd geschil-
derd en een groot deel van de vloer werd vervangen. 
Nu kan het gebouw er weer jaren tegen. Op beide in-
gangshekjes werden nieuwe sloten aangebracht. Op 
zaterdag 8 september 2018 werd een middag georga-
niseerd voor leden/hobbytuinders. Gelukkig waren de 
weergoden ons goed gezind. Tijdens de kennisma-
kingsgesprekken tussen (nieuwe) huurders werden 
ideeën en adviezen uitgewisseld. De aanwezigen ho-
pen dat er volgend jaar weer een dergelijke bijeen-
komst kan worden georganiseerd. De frambozen- en 
wijnstruiken zitten vol met vruchten; aan het eind van 
de middag werd er (een beetje) geplukt en ging een 
aantal deelnemers met een zakje druiven (ze zijn 
klein maar smaken heerlijk) naar huis. Meer 
informatie: www.wijktuinhoutwijk.wordpress.com 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                   Ed Vols 
 

Fancy Fair en startsein nieuwbouw groot succes 
Het was zondag 26 augustus 2018 een drukte van 
belang op onze BuurtBoerderij. Er werden ruim vier-
honderd bezoekers verwelkomd. 'Ambassadeur' Bas 
Muijs vervulde met verve zijn rol als presentator en 
samen met voorzitter Joop van der Waart zorgde hij 
voor de nodig swing bij het Rad van Fortuin. De start 
van de bouw van het nieuwe theehuis werd gesym-
boliseerd door het laten zakken van een 'gordijn' voor 
het bouwbord dat op de hoek Escamplaan/Dedems-
vaartweg staat. De weergoden waren ons gelukkig 
goed gezind en de verse pannenkoeken vonden gretig 
aftrek. Ook financieel was het geslaagde middag. On-
ze stichtingskas is verrijkt met ruim € 1800. De onder-
nemers en bedrijven die onze Fancy Fair sponsorden 
zijn we zeer erkentelijk. Haagse Dingen maakte een 
prachtig filmpje (zie www.www.nijkamphoeve.nl) 

 
Zorgcentrum Houthaghe                                                                                                       Yvonne Jansen 
 

Tal van activiteiten op stapel.... 
Voor de rest van dit jaar heeft Zorgcentrum Houthaghe 
weer leuke activiteiten op het programma staan waarbij 
wijkbewoners van harte welkom zijn. In juni 2018 ging 
het Grijze Koppen Orkest van start en na een vakantie-
onderbreking werd de draad in september weer opge-
pakt. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur is iedereen 
van harte welkom om muziek te maken tijdens deze 
gratis activiteit. In september trad de Florence Swingt 
Band gratis op en werd de Burendag gehouden, met in 
de middag een geweldig optreden van het Gouwe 
Ouwe Koor. Op 18 oktober is er weer een gezellige 
beauty dag in samenwerking met de Gemeente Den 
Haag en het Mondriaan College, waarvan senioren uit 
de wijk gebruik kunnen maken van schoonheidsbehan-
delingen en massages. Zie ook onze flyers, ons mede-
delingenbord en onze website www.florence.nl. 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                              Femke Beeloo-Planken 
 

Buurtparticipatie helpt! 
 
De gemeente Den Haag is begin dit jaar samen met VÓÓR Welzijn een project gestart om het wijkpark 
Bokkefort aan te pakken. In meerdere bijeenkomsten werd goed geluisterd naar wijkbewoners die 
regelmatig gebruik maken van het park.  
 
Zo werd enkele maanden geleden 
op verzoek van de hondenbezit-
ters het hondenveld weer in oude 
staat hersteld. Daarna was er 
groot onderhoud en werden alle 
bosjes uitgedund, zodat het park 
weer overzichtelijk en veiliger is 
geworden en nu is net de 
volgende fase gestart: de 
speeltuin!  
 
Veel bezoekers van de speeltuin 
misten een hoekje voor de 
kleinere kinderen. In een grote 
bijeenkomst voor de zomer-
vakantie werd iedereen uitge-
nodigd in wijkgebouw Bokkefort. 
Ook onze eigen kinderraad was 
hierbij, aangevuld door vele 
kinderen uit de buurt! Er werd 
meegedacht en er kon gestemd worden op diverse plannen. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dat de ijzeren glij-
baan verwijderd wordt. Gekeken wordt of de giraf-glijbaan en het speeltoestel waar je rondjes op loopt, verplaatst 
kunnen worden. Verder komen er diverse speeltoestellen voor kleine kinderen bij. Er komen, onder andere, een 
multiwip, babyschommels, een speelhuisje en spelpanelen. Kortom, er is door de gemeente Den Haag goed ge-
luisterd naar wat de wensen en behoeften zijn en waarschijnlijk hebben we in oktober of november een leuke 
opening van het nieuwe gedeelte van de speeltuin! 
 

 

De zeven in Houtwijk (8) 
Al snel stonden alle kinderen in hun pyama bij het voetbalveld van sv 
Houtwijk. Alleen Kaylee zag er netjes uit. Die was nu natuurlijk zo snel, dat ze 
zich rustig aan kon kleden en nog als eerste aankwam! Floortje mopperde: 
“Niet eerlijk, ik zie er niet uit!” “Het maakt niets uit!” zei Kaj streng: “We moeten 
Mordival tegenhouden!” Ando knikte: “ En jij hebt een plan begrijp ik! Goed 
plan!” Roos zuchtte: “Ik haat het wanneer je dat doet, Ando! Dat gedachten-
lezen van jou is soms echt TE vervelend!” Kaj en Ando grinnikten. “Ik zal het 
uitleggen”, zei Kaj. ”Floortje, jij maakt een barricade van takken over het 
fietspad, zodat Mordival stopt. Kaylee, jij rent richting Mordival om hem te 
lokken. Yuna, jij maakt je onzichtbaar en schuilt. Roos en Ando, jullie schuilen 
ook! Ik ga iets nieuws proberen!” “Iets nieuws?” De kinderen keken Kaj vra-
gend aan. Behalve Ando, die wist het natuurlijk al. “Ik heb geoefend met mijn 
krachtveld en ik kan nu mijn krachtveld om dingen heen maken. Dan zit dat-
gene dus gevangen in het krachtveld!” “Maar hoe komt hij er dan ooit weer 
uit?”, vroeg Roos. “Als ik het krachtveld kapot maak. En dat doe ik alleen als 

de politie er is. Dus zodra ik Mordival heb, bel jij het alarmnummer en als de politie er is, zal ik vanuit de bosjes het 
krachtveld laten verdwijnen!” Floortje begon aan het maken van de barricade. Alsof het luciferhoutjes waren, tilde 
ze grote boomstronken op en legde ze over het fietspad. “Klaar! Kaylee, jouw beurt!” Kaylee rende er vandoor en 
al snel begon het harder te waaien! “Daar komt hij! Zoek dekking!”, riep Kaj en hij ging klaar staat om het kracht-
veld om Mordival heen te maken. Zodra Mordival de bocht om kwam en afremde voor de grote stukken hout, 
maakte Kaj het krachtveld om hem heen. Eenmaal klaar, keek hij eens goed naar Mordival en schrok! Roos stond 
klaar om het alarmnummer te bellen toen ze een hand op haar schouder voelde. Ook Ando draaide zich om. Daar 
stond zijn vriend Cristiano: “Hij heeft mijn zusje!” 
 
 
                                                                  Wordt vervolgd in de volgende editie. Zie ook Facebooksite Houtwijk 
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Korte berichten 
 
Kaarsrestanten voor nieuwe kaarsen... 
De Haeghe Groep aan de Kerketuinenweg 24 heeft een kaarsenmakerij 
waar ambachtelijke kaarsen worden gemaakt voor de horeca en het 
bedrijfsleven. Bij de productie daarvan worden kaarsrestanten herge-
bruikt. De medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar ze zijn specialisten, onvermoeibaar, zeer gemotiveerd en 
enthousiast. Iedereen die dat wil kan voortaan kaarsresten inleveren bij 
de receptie. Meer informatie: www.haeghegroep.nl/kaarsenmakerij 

 

Nieuwe EHBO-cursus 
In januari 2019 start EHBO Loosduinen (met gecertificeerde instructeurs) 
een nieuwe cursus voor het diploma EHBO. De lessen gaan over hoe te 
handelen bij ongelukken met gebruik van reanimatie en AED. Er zijn 14 
lessen inclusief het examen. Kosten: € 260,00. Houders Ooievaarspas 
50% korting. Ook gedeeltelijke vergoeding door sommige zorgverzeke-
raars. Aanmelden: ehboloosduinen@gmail.com of bel Yvonne Hartman 
tel 070-3971890. Meer informatie: www.ehboloosduinen.nl.  

 

Vrijwilligerstelefooncirkel  
Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
bereid zijn een dagdeel per week vrij te maken voor de telefooncirkels 
Loosduinen. Vanuit Wijkcentrum de Henneberg start de telefooncirkel 
iedere dag om 9 uur. Als één van de betreffende ouderen de telefoon niet 
opneemt, wordt er direct actie ondernomen. De cirkels draaien 365 dagen 
in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Informatie: 070-2052590. 

 

Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek  
VÓÓR Welzijn, Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers voor Vriendschappelijk huisbezoek te voldoen.  Als vrijwilliger be-
zoekt u wekelijks een oudere die behoefte heeft aan gezelschap, dit kan 
gaan om ouderen die bijvoorbeeld niet meer zelfstandig de deur uit 
kunnen. In overleg met de cliënt bepaalt de vrijwilliger welke middag of 
ochtend het beste uitkomt voor een bezoek. Voor meer informatie: bel 
070-2052590, mail j.hoogeveen@voorwelzijn.nl. 

 
U bent welkom bij ons op 
maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, 
Tramstraat 15, Wijk-
centrum De Henneberg. 
Als u zeker wilt zijn dat 
we tijd voor u hebben 
kunt u bellen voor het 
maken van een afspraak. 
U kunt ook alvast zelf 
kijken en/of aan de slag 
via onze websitelink: 
www.voorwelzijn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: elke woensdag van 
09.00-11.00 uur: 070-4400913 

E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Corry du Burck (06-22926438) 
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact		
	

	
	




