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Van de voorzitter

Bestuursnieuws

Beste wijkgenoten,
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Er zijn heel wat politieke partijen die met een groot aantal
kandidaat-raadsleden meedoen en gráág uw stem krijgen.
Maar u kunt maar op één persoon op de kieslijst stemmen.
Daarom trekken kandidaat-raadsleden met de politieke partijen die zij vertegenwoordigen alles uit de kast om duidelijk
te maken waar zij voor staan en wat ze op lokaal niveau voor
u willen doen. Als uw wijkberaadvoorzitter zou ik u willen vragen om uw stem uit te brengen. Maar let goed op waarop u
stemt. Wil een politieke partij en haar kandidaten meer investeren in onderhoud
van parken en straten, of wil men liever investeren in grootse projecten in het centrum of in Scheveningen (op zich is dat niet erg, want als inwoner van Den Haag
kunt u daar ook van genieten!)? Wellicht wil een partij meer geld uittrekken voor
het ophalen en scheiden van uw huisvuil, of wil men juist de kosten van het verwerken van het huisvuil beperken, zodat de gemeentelijke belastingtarieven niet
omhoog gaan? Misschien bezuinigt men wel op het ophalen en het scheiden van
huisvuil, maar gaan de gemeentelijke uitgaven toch omhoog om andere redenen?
U begrijpt, nu wordt het maken van afwegingen al best wel ingewikkeld. En
wat te denken van plannen van de gemeente om coffeeshops over de stad te
spreiden voor minder overlast in gebieden waar nu teveel coffeeshops geconcentreerd zijn? Dat klinkt sympathiek, maar noemt het partijprogramma dan ook
Houtwijk als mogelijke locatie voor herplaatsing? Waarschijnlijk niet. De negatieve
verhalen over waar de lasten komen te liggen worden niet snel genoemd. Ook dit
is een element wat het lastig maakt om op de juiste kandidaat van de juiste partij
te stemmen. Bij elkaar is het erg ingewikkeld en tijdrovend om de juiste persoon
binnen de juiste partij door middel van eigen onderzoek te vinden. U moet partijprogramma's doorlezen, maar ook kijken wat kandidaten in het verleden voor u
hebben betekend. Als u regelmatig de krant leest dan zou u wellicht de voorkeur
hebben om te stemmen op die persoon, die verkondigt dat hij voor u opkomt en
die bij het behalen van 'resultaat' u dit ook weer via de krant laat weten. Maar
wellicht was het dat stille, bescheiden raadslid van een andere partij die de overige raadsleden zover wist te krijgen om het voorstel door een meerderheid aangenomen te krijgen? De werkelijkheid is toch misschien anders dan wat de
kranten en politici u vertellen.
Raadsleden worden gekozen, de winnende partijen gaan met elkaar in gesprek en komen tot een coalitieprogramma. Dat komt tot stand door het uitruilen
van wensenlijstjes. Uw belangrijkste punten om op iemand te stemmen worden
daardoor misschien wel verkwanseld? Wat is uw stem waard als hij één van de
vele duizenden is, en dat er bovendien een grote kans is, dat de persoon waarop
u stemt uw verwachtingen tóch niet waarmaakt? Ik zal u uitleggen, dat u wél moet
gaan stemmen. Uw stem, samen met die van al die andere duizenden stemmen
van stemgerechtigden die het ook niet zo precies weten, heeft bewezen wel te
werken in het systeem van democratie. Kijk om u heen en vergelijk onze situatie
met die van steden in dictaturen. Onze individuele onwetendheid over partijen en
kandidaten en onze stem heeft de magie van consensus in zich gebakken.

Azivo-schoonmaakactie
Zie pagina 4

OUD
OUD
OUD
OUD

Zie pagina 7

TV Loosduinen
Zie pagina 9

Samen zitten we in hetzelfde schuitje, samen moeten we het oplossen. Met
uw stem ondersteunen we het politieke systeem en de rechtsstaat die zorgen voor
gelijke behandeling. Het is niet een onfeilbaar systeem, maar wel eentje met de
beste bedoelingen voor ons allemaal. Ga dus stemmen!
Met vriendelijke groeten,
Ramon Meesters

Siena Kunstworkshops
Zie pagina 13
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Bestuursinformatie

Haagse Stadspenning

Geen supermarkten
De kans dat er twee supermarkten op het voormalige Connexxion-terrein aan de Laan van Vredestein komen is ‘zeer klein’. De eigenaar van
de grond wil op de locatie liever woningen bouwen, meldt de gemeente Den Haag. De omwonenden kwamen vorig jaar in opstand tegen een
verleende omgevingsvergunning. Waarom twee
supermarkten bouwen in een daarin al verzadigde buurt, terwijl er zoveel woningnood is? Bovendien: in diezelfde buurt zitten al drie supermarkten. Samen met de grondeigenaar gaat de
gemeente een woningbouwplan bekijken.

In december ontving Ramon
Meesters uit handen van stadsdeeldirecteur Mustapha El Boumeshouli de Haagse stadsspeld
voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Al ruim 12 jaar is Ramon
voorzitter van Wijkberaad Houtwijk. Daarnaast zit hij in de Commissie Loosduinen, was hij betrokken bij de oprichting van de
Stichting Erfgoedpark Loosduinen en was hij maandenlang
ook nog de secretaris van de
Haagse Honk- en softbalvereniging Storks.

Overleden

Rob Mori

Voormalig Connexxion-terrein

Azivo in de ‘schijnwerpers’
Over de voortgang van de renovatie (start in
2022) van het Azivo-gebouw is eigenlijk niets
te melden. Toch stond het gebouw, of liever
gezegd de vervuilde parkeerplaats ervan, eind
vorige maand volop in de schijnwerpers. Omwonenden waren die plek helemaal zat, hebben samen de boel opgeruimd en de volle
vuilniszakken voor de deur van de eigenaar
(Van Herkgroep) gezet. Meerdere keren hadden zij al aan de bel getrokken, maar er gebeurde niets. De bewoners hopen nu wel dat
de eigenaar het terrein vanaf nu zelf gaat
schoonhouden. Zie ook social media.

Burgerparticipatie
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties hebben samen met de gemeente
de Wijkagenda Houtwijk 2021-2025 opgesteld.
Zij kozen de drie thema’s: ‘Onderhoud groen en
straten’, ‘Schoon’ en ‘Aandacht voor jongeren en
kwetsbare personen’. Om van Houtwijk een nog
fijnere plek te maken heeft de gemeente een extra bedrag van € 30.000,- gereserveerd. Stem
vanaf 13 april 2022 op de plannen die al zijn ingediend en door zijn naar de volgende ronde:
www.houtwijkbegroot.denhaag.nl.

Zelfstandig adviseur, conceptmaker,
vormgever, tekstschrijver, bedrijfsjournalist

Aandacht voor jongeren

Houtwijk volop in beweging…
Wij hebben het droevige bericht
ontvangen dat Rob Mori is overleden. Rob heeft zich jarenlang
met hart en ziel ingezet voor ons
wijkberaad. Samen met zijn wijkgenoot Dick Kiers zette hij in het
jaar 1996 het Houtwijkblad op.
Helaas moest Dick voor zijn
werk Houtwijk verlaten en kon
Rob op een gegeven moment,
door een hersenbloeding, het
blad niet meer leiden. Moge hij
rusten in vrede!

In het kader van de opknapplannen gebeurt
er al heel veel in Houtwijk. Op pagina 10 geeft
Yvonne van Kessel, omgevingsmanager van de
gemeente Den Haag, een update. Onder meer
over een voor mindervaliden betere toegang tot
't Kleine Hout en een toegankelijke oversteek
aan het Vinkenlaantje. Over de opknapbeurt
van plantsoenen in de Kunstenaars- en Historicibuurt, over de nieuwe inrichting van de Hildo
Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan en over
het schetsontwerp Laan van de Mensenrechten.
Zie voor meer informatie de gemeentelijke
website: www.denhaag.nl/houtwijkknaptop.
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Algemene Ledenvergadering
Om een zo goed mogelijk contact te onderhouden met de Houtwijkers houden wij jaarlijks
een voorjaars- en najaarsledenvergadering. Ook al laat onze overheid de Coronateugels
steeds meer vieren, hebben wij als bestuur toch besloten om de voorjaarsvergadering niet
in maart te houden. Het spreek vanzelf dat wij u via onze website en het Houtwijkblad, maar
uiteraard ook via de social media (Facebook, Twitter, Nextdoor en Hoplr), zullen berichten
wanneer de voorjaarsbijeenkomst kan gaan plaatsvinden. We streven er dan naar om, met
verschillende sprekers, weer een interessant programma te gaan realiseren.

Verkiezingen
Normaal gesproken zouden wij op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen een politiek
debat hebben georganiseerd. In verband met de Coronaregels hebben wij besloten om dat
dit keer niet te laten doorgaan. We hopen wel dat iedereen gaat stemmen op de partij die
het beste bij hem of haar past! Of dat er in ieder geval neutraal gestemd gaat worden. Overigens, de Commissie Loosduinen (CL) heeft wel een een politiek debat gehouden. Hierover is meer te lezen in de column van voorzitter Pjer Wijsman op pagina 9.

Tussenstanden per maart 2022

1.Commissie Loosduinen
Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. In een manifest adviseren zij – gevraagd en ongevraagd - het college van B&W.

2.Opknappen Openbare ruimte
Langzaam wordt er steeds meer zichtbaar van de grote herinrichting van de wijk. Hopelijkt maakt straks de nieuwe gemeenteraad hiervoor ook weer extra geld vrij.

3.Inbraakpreventie
Er zijn weer veel inbraken in Houtwijk, ook scooters en fietsen moeten het ontgelden
(zie bericht pagina 6). Let goed op elkaar en op elkaars spullen. Bel bij onraad 1-1-2.

4.Buurtpreventie
De Buurtpreventie bestaat uit verantwoordelijke buurtbewoners, die meerdere avonden
per week lopen en fietsen voor een veiliger Houtwijk. Sluit u ook een keer aan…?

5.Aanpak ergernissen
Graag vragen wij iedereen om klachten over zwerfvuil en hondenpoep ZELF te melden
bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen. Zie ook pagina 19.

6.Groenvoorziening
Het gemeentelijk groot groenonderhoud is momenteel in volle gang, totdat het snoeien
wordt gestopt in verband met het broedseizoen (begin april).

7.Renovatieprojecten
Connexxion-terrein: geen nieuwe winkelcentra! Azivo-gebouw: Boze bewoners hebben
vervuild parkeerterrein opgeruimd en rotzooi gedumpt bij eigenaar van Herk - zie pag.4

8.Houtwijk Jong
Een van de aandachtspunten in de Wijkagenda: jongeren 12+. Er zijn ook voor deze
groep mooie plannen ingediend. Meer informatie zie: houtwijkbegroot.nl.

9.Houtwijk verbinden
Elke eerste woensdag van de maand organiseren Wijkberaad Houtwijk, sv Houtwijk en
Siena een ‘kunstworkshop om te verbinden’. Informatie: www.centrumsiena.nl. Pag.13

10.Duurzaam Houtwijk
Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Zie daarvoor het artikel ‘Verduurzaming woningen in Houtwijk/Tussenstand ‘Houtwijk in transitie” op pagina 11.
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Houtwijkse jongeren

Mounir El Omari

Zeventienplussers: behoefte aan
Ook Loosduinse jongeren hebben wensen..…ontmoetingsplekken…

Gemeenteraadsverkiezingen zijn ook voor veel jongeren van
belang, want de gemeenteraad gaat over budgetten en plannen die direct van invloed kunnen zijn op het wel en wee van
jongeren. Het is niet alleen belangrijk dat ook jongeren stemmen, maar ook dat zij hun zegje doen en aangeven wat zij belangrijk vinden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing
op 16 maart 2022 probeert de gemeente op allerlei manieren
jongeren te bereiken. Zo was er op 1 februari in het Hofstad
Lyceum een sessie met burgemeester Van Zanen. Boeiend,
een niet gekozen bestuurder die wel naar de jongeren luistert.
Insteken van de jongeren waren ‘mental health’, passie waar
maken en recreatiemogelijkheden voor jongeren. Dat laatste
thema was het onderwerp van Bokkefortjongeren. Ze pleitten
voor meer voorzieningen en uitbreiding van het team jongerenwerkers. De burgemeester kon natuurlijk geen pasklare
oplossingen bieden, maar gaat graag vervolggesprekken aan
met daarbij ook deskundige medewerkers. Kijk op website
www.tvloosduinen.nl voor een reportage van de bijeenkomst.

Buurtpreventie Houtwijk

Andreas Dijk

Geen vaste routes…
Rijden of lopen jullie altijd dezelfde route, is een vraag die we
soms krijgen. Nee, dat doen we dus niet. Sterker nog, zelfs als
we starten weten we nog niet precies waar we die avond komen. Maar het is niet zo dat we maar wat doen. Voordat we
op pad gaan heeft de coördinator van dienst al contact met de
politie Loosduinen gehad. Als we ons aanmelden krijgen we
ook te horen of er bepaalde plekken of situaties zijn om in de
ronde mee te nemen. Bijvoorbeeld, het winkelcentrum als daar
weer overlastmeldingen zijn geweest. Of een lachgas-hotspot.
Ook via andere kanalen bereiken ons aandachtspunten, al
was het maar dat een wijkgenoot ons op iets heeft geattendeerd. Na de ronde melden we ons met een rapportage af bij
de politie. Waar we zijn geweest is de volgende dag vaak op
Twitter te zien, want daar verschijnen onze routekaartjes.

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk

Kort politieverslag
December. Verloop Oud & Nieuw: politie bijzonder tevreden over eigen
inzet en hulp van WhatsApp-groepen en Buurtpreventieteams (BPTs).
Camerabeveiliging: burgers hebben beelden beschikbaar gesteld voor
de opsporing van strafbare feiten. Politie doet dringende oproep aan eenieder om bij verdachte situaties altijd beelden af te staan voor verder onderzoek. Woninginbraken: 26. Vooral benedenwoningen zijn doelwit.
Tips voor bewoners: kijk kritisch naar hang- en sluitwerk en zorg altijd
voor goede verlichting. Bedrijfsinbraken: 2 gevallen.Autodiefstal:1 geval. Diefstal uit voertuig: 20 gevallen, een verdachte aangehouden.
Bromfietsendiefstal: 2 gevallen. Fietsendiefstal: 21 gevallen (piek ligt
bij winkelcentrum Savornin Lohmanplein.).
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Veiligheid in Loosduinen

Andreas Dijk

Onze nieuwe wijkagent Judith Voois
Sinds vorig jaar zomer heeft Houtwijk twee nieuwe wijkagenten: Judith
Voois en Hans den Dulk. Voor Hans was het een transfer binnen Loosduinen, maar Judith betrad voor haar nieuw terrein.
Judith startte haar politieopleiding in 2008 en kwam als hoofdagent - via
Overbosch, Pijnacker-Nootdorp en Segbroek - in 2017 op De Yp, waar onder
andere de meldkamer is gevestigd. Daar werd zij centralist. Nuttig en boeiend
werk, maar toch keek zij na een tijdje weer om naar werk buiten. “Ik zocht
verdieping in het werk en wilde echt contact met mensen.” En zo kwam Judith
in onze wijk terecht. Houtwijk is in de ogen van Judith een afwisselende wijk
met de daarbij behorende problematiek, ook wat bewoners betreft. “Sommige
stukjes hebben net als sommige mensen meer aandacht dan andere delen
nodig. Dat geldt ook voor bepaalde jongeren.” Wat haar zorgen baart is dat
er veel achter de voordeur gebeurt wat je niet weet en ziet. “Ook onze netwerkpartners zien en weten niet alles. Dat is wel wat jammer, want dat
maakt soms noodzakelijke doorverwijzing naar hulp lastig.”

Volg Judith via:
Twitter (@WA_Houtwijk) en
Instagram (wijkagent_houtwijk).

Zichtbaarheid
Een bekende en niet geheel onterechte klacht is dat de politie zo weinig zichtbaar is. Judith herkent dat. “Voor zichtbaarheid moet je in de waan van de dag
echt tijd vrij maken. Het werk wordt met weinig mensen gedaan en ook het
draaien van nooddienst en administratieve werkzaamheden maken dat niet
gemakkelijk.” Om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn gaat zij het liefst op de
fiets door de wijk. “En je ziet ook veel meer dan vanuit een auto.” Judith is via
Twitter en Instagram te volgen. Zij is telefonisch bereikbaar via 0900-8844.

Ronald Albers: digitaal ambassadeur
Digitale veiligheid. Je ontkomt er niet aan door zaken als WhatsAppfraude of Phishingmail. Bewustwording is van groot belang en daarom heeft Loos-duinen drie vrijwilligers die actief zijn als digitaal ambassadeur. Ronald Albers is er een van.
Ronalds interesse voor het project werd gewekt tijdens het BIT-appel
(een maandelijks overleg van de politie Loosduinen en de buurtpreventiegroepen). “Alles gebeurt in samenwerking met de politie en de gemeente.
Voor ons is Robbert Louwersheimer de contactpersoon. Hij is wijkagent
voor de Kom Loosduinen en is ook de digitale wijkagent van Loosduinen.”
Bij de digitaal ambassadeurs kun je terecht met vragen als:
•Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van digitale fraude?
•Hoe kan ik veilig mijn bankzaken online of via een app regelen?
•Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over cybercrime of digitale fraude?
•Hoe herken ik online criminaliteit?
Op www.digitaalveiligindewijk.nl zijn tips en adviezen te vinden.
Contact
De YouTube-video ‘Ambassadeurs voor Digitaal Veilig in de Wijk’ geeft
een beeld van wat digitaal veilig in de wijk is en wat digitaal ambassadeurs
doen. Wilt u contact met onze digitaal ambassadeurs, stuur dan een
mailtje naar loosduinendigitaalveilig@gmail.com.
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Loosduinen/Houtwijk

Pjer Wijsman

Terugkijken politiek debat……
In de column hiernaast besteedt Pjer
Wijsman, voorzitter Commissie Loosduinen, aandacht aan het recente politieke debat in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor
de liefhebbers is dit allemaal terug te
kijken via de facebookpagina ‘Bij ons in
Loosduinen’, via het tv-kanaal van TV
Loosduinen (www.tvloosduinen.nl) en
via youtube: https://vimeo.com/670
602573. Dit wordt allemaal verzorgd
door de Stichting Media Platform Loosduinen die sinds 2020 actief bezig is
om met vrijwilligers lokaal nieuws en
informatie uit Loosduinen te brengen. De stichting leent ook cameraapparatuur uit en verzorgt korte cursussen om deelnemers zelf op een
laagdrempelige manieren beelden te laten produceren met smartphones.
Bestemd voor kleine en grote groepen, bijvoorbeeld, voor personeelsof buurtactiviteiten. Meer informatie: ikdoemee@tvloosduinen.nl

Politieke oren en ogen
U hebt mogelijk gehoord dat de Commissie
Loosduinen (CL) een politiek debat heeft georganiseerd, dat is terug te zien via TV Loosduinen (zie artikel hiernaast). Hiervoor hebben
wij de grootste partijen, gebaseerd op de vorige verkiezingsuitslag, uitgenodigd. Zeer verhelderend zo’n politieke bijeenkomst. Zeker
omdat er telkens gevraagd werd: “Wat kunt u

Supermarkt Houtwijk uit de brand…
In november moest Supermarkt Houtwijk in winkelcentrum Houtwijk onverwachts de deuren sluiten na een grote brand. Inmiddels is de winkel helemaal opgeknapt en zijn de deuren
weer opengegaan. Uit onderzoek van
de brandweer bleek het vuur te zijn
ontstaan in de meterkast, mogelijk
door kortsluiting. De schade, tussen
de anderhalve à twee ton, werd gegelukkig gedekt door de verzekering.
Oktay en Guvenc Aydogdu
“We hebben de afgelopen maanden
zoveel mooie reacties gehad van
onze klanten. Dat heeft ons heel veel goeds gedaan. Iedereen leefde
enorm met ons mee!”, aldus Oktay en Guvenc Aydogdu die samen
met hun ouders de supermarkt runnen.

voor de Loosduinse bewoners betekenen, wat
staat er in uw verkiezingsprogramma aangaande Loosduinen en wat weet u over de Commissie Loosduinen.“ Als u het beluistert, zult u
diverse antwoorden horen. De vraag hierbij is
meteen: “Zijn dit de beroemde verkiezingsbeloftes en wat gebeurt er daarna... of worden
beloftes ook gerealiseerd?”
Daarnaast weten de politici veel van de CL
af, maar goed samenwerken (communiceren)
en informatie uitwisselen, schijnt toch moeilijk.
Er wordt op dit punt direct gewezen naar de CL
en de wijkberaden, maar als je wijst, wijzen
nog steeds drie vingers naar jezelf, politici…..
Misschien moeten de partijen, ondanks al onze
brieven en mailtjes, deze belofte waarmaken.
Een andere belofte is, dat men ons stadsdeel

Nieuwe containertuintjes…

en de aparte wijken meer gaat bezoeken. Als

Er komen verspreid door de hele stad
25 nieuwe afvalcontainer- of ORACtuintjes. Dit is het resultaat van een
succesvolle pilot vorig jaar in de
stadsdelen Segbroek, Escamp en
Centrum. Een containertuintje zorgt
voor beplanting direct om een ondergrondse restafval container (ORAC)
en dit is zo bevestigd dat de container
nog steeds zonder problemen geleegd
kan worden door de gemeente. Uit de
pilot is gebleken dat de tuintjes zorgen
voor meer groen in de straat maar ook
Foto: Valerie Kuypers
voor minder afval dat op de stoep bij
en naast de ORAC wordt gezet. Voor deze nieuwe containertuintjes gaat
de gemeente voor het onderhoud ook op zoek naar ‘coaches’ of ‘ambassadeurs’. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en voor het
groot onderhoud, maar voor ieder tuintje wordt er een beroep gedaan op
omwonenden om de planten water te geven en te snoeien en af en toe
het zwerfvuil dat er mogelijk tussen komt te liggen op te ruimen.

ingelost wordt. Het wordt steeds beter en als je

dit waar is, dan is dit al de tweede belofte, die
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langskomt, zie je ook meer en als je echt in
gesprek gaat, hoor je ook meer! Luisteren is en
blijft een kunst; laat bewoners uitspreken en
neem ze serieus en niet alleen tot 16 maart.
Zoals u leest, wordt er dus veel beloofd,
maar duurt dit tot 17 maart, verkiezingsuitslag,
of gaat dit verder. Wij hebben in ieder geval de
partijen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
nodige wijkvergaderingen. De wijken kunnen
zich dan presenteren, laten zien wat er met het
extra geld gerealiseerd is, maar tevens laten
zien dat er nog veel geld bij moet. Vorige
bezuinigingen komen als een kanonskogel zo
hard terug en verbeteringen kosten vaak 2x
zoveel. Gemeenteraad: “Wat kunt u hiervan
leren?”
www.commissieloosduinen.nl

Openbare ruimte Houtwijk

Ron Boers / Gemeente Den Haag

Houtwijk volop in beweging…
Oversteek Vinkenlaantje

In het kader van de opknapplannen gebeurt er veel in Houtwijk.
Hieronder geeft Yvonne van
Kessel, omgevingsmanager
bij de gemeente, een update.
Betere toegang
“De toegang tot ’t Kleine Hout is
hersteld”, begint Yvonne. “De toegang is nu ook bereikbaar voor
mindervaliden; zo kan iedereen er
gebruik van maken. Ook aan het
Vinkenlaantje is de oversteek toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Het laantje is voor hen op enkele plaatsen nu slecht verbonden
met de omliggende buurten. Daarom voegen we daar ook hellingbanen toe. Zo wordt het veel toegankelijker en kun je er makkelijker
oversteken. Tijdens het werk is er
een alternatieve route. Half maart
hopen we hier klaar te zijn.”
Opknapbeurt plantsoenen
In de Kunstenaars- en Historicibuurt knapt de gemeente binnenkort drie plantsoenen/groenzones
op. Het gaat om de groene ‘driehoek’ in de Dr. J. Presserstraat,
het B. Thoenplantsoen en het Dr.
F.J. Fruinplantsoen. “In de groene
‘driehoek’ in de Presserstraat bevindt zich een stuk groen met bomen. Enkele bomen met een
slechtere conditie worden gekapt.
Zo bevorderen we de groei van
andere bomen. Onder de bomen
brengen we begroeiing aan met
een rustig en ingetogen karakter.
Zo wordt de groene driehoek een
aantrekkelijke entree van de wijk.
Ook in het B. Thoenplantsoen kappen we enkele bomen om andere
bomen meer ruimte te geven. Ook
vervangen we daar een deel van
de bodembedekkende beplanting.
Op sommige plekken herstellen we
het natuurstenen metselwerk rond
de bomen. In het Fruinplantsoen
tenslotte maken we de waterpartij
aantrekkelijker. Dat doen we door
grote delen van de begroeiing uit te
dunnen. Daarnaast leggen we een
hellingbaan aan”, aldus Yvonne.
De werkzaamheden aan de plant-

Opknapbeurt
Vinkenlaantje
in volle gang

NIEUW

NIEUW

Toegang ’t Kleine Hout

OUD

Oversteek Vinkenlaantje

OUD

soenen zijn gestart in de week van
14 februari en duren waarschijnlijk
tot half maart. De geluidsoverlast
zal naar verwachting beperkt blijven. Tijdens de uitvoering geldt op
enkele plekken een parkeerverbod.
Hildo Kroplaan
De openbare ruimte van de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der
Veenlaan wordt opnieuw ingericht.
Op 4 november 2021 konden bewoners reageren op het Voorontwerp. De opgehaalde ideeën zijn
verwerkt en het ontwerp werd gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Wanneer alle reacties (zienswijzen)
op het ontwerp zijn verwerkt, stelt
het college van burgemeester en
wethouders het ontwerp vast. Het
werk gaat dan in 2023 van start.
“Binnen het project worden meerdere zaken opgepakt”, licht Van
Kessel toe. “Om te beginnen
Toegang ’t Kleine Hout
wordt de kade groener. In de Hildo
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Kroplaan en de Gerrit van der
Veenlaan wordt het asfalt vervangen door stenen. Dat is vooral om
te hard rijden tegen te gaan. In het
winkelcentrum planten we meer
groen. In de middenberm van de
Gerrit van der Veenlaan vervangen
we het groen door gevarieerde
soorten planten en struiken. Tenslotte maken we een plan waarin
de bomen meer ruimte krijgen.”
Laan van de Mensenrechten
“Voor deze laan wordt de laatste
hand gelegd aan het Schetsontwerp. In maart of april willen we
dat klaar hebben en aan de buurt
presenteren”, aldus Yvonne. Alle
projecten zijn onderdeel van de
Opknapplannen. Daarin hebben
bewoners van Houtwijk, Mariahoeve en Nieuw-Waldeck zelf
de projecten gekozen.
www.denhaag.nl/houtwijkknaptop.

Duurzaam Houtwijk.

Henk Slijp

Verduurzaming woningen in Houtwijk

Tussenstand ‘Houtwijk in transitie’

Doelstellingen
Onze belangrijkste doelstellingen:
Bewustwording: onze woningen
zijn gasloos te maken. Binnen ieders budget met meerjarenplan.
Duurzame warmte: Waar mogelijk
wordt warmte opgewekt met zonnepanelen of -collectoren.
Energie delen: Door energieopslag
(buurtbatterij) rendement van door
buurt opgewekte energie vergroten.
Aanpak
Onze aanpak was gebaseerd op:
- Starten op de najaarsvergadering
van Wijkberaad Houtwijk;
- Organiseren van meerdere bijeenkomsten;
- Gesprekken met bewoners thuis
over wensen en mogelijkheden.

Onze woningen
worden gasloos…

www.hslijpadvies.nl

In augustus/september 2020
heeft wijkgenoot Henk Slijp
namens Wijkberaad Houtwijk
voor de ‘Energie uit de wijk
Challenge 2021’ een initiatief
ingediend: ‘Houtwijk in Transitie’. Een tussenstand.

ramen en roosters de woning binnenkomt en via keuken, toilet en
badkamer door een pijp op het dak
naar buiten wordt geduwd. Verder
hebben de woningen minstens geheel of grotendeels dubbelglas.
Van het gas afgaan betekent: niet
meer met gas verwarmen, maar
elektrisch. Gas wordt in onze woningen gebruikt voor: verwarmen,
warm water maken en koken.

om dit uit te voeren. U voert in die
tijd ook onderhoud uit aan uw woning. Door de opknapbeurt van uw
woon- of badkamer uit te breiden,
met de aanleg van, bijvoorbeeld,
vloerverwarming, maakt u een belangrijke stap in het verduurzamen,
die u nagenoeg geen extra overlast
geeft. De overstap naar gasloos
kan dan gemaakt worden als de cvketel echt vervangen moet worden.

Verwarmen

Kosten
De transitie kost zeker geld. Maar
levert u naast meer comfort, ook
besparingen op (zeker met de huidige ontwikkelingen van de gasprijs). De Gemeente Den Haag
vergoedt nu de rente op leningen
van het Nationaal Warmte Fonds,
waarbij u de aflossingen van de
lening kan afstemmen op de
besparingen die u realiseert.

Door de Coronamaatregelen werden alle groepsbijeenkomsten en
persoonlijk contacten niet of nauwelijks mogelijk waardoor de aanpak
in deze vorm niet uit de verf is gekomen. Wel is er inmiddels een
plan ontwikkeld voor het gasloos
maken van Houtwijk woningen.
Voor de buurtbatterij was het belangrijk dat de Energiewet (die de
Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet
moet vervangen) wordt aangenomen. Daarvan is het echter tot nu
toe ook nog niet gekomen.

De overstap van gas naar elektrisch
voor verwarmen is iets ingewikkelder. De meest rendabele optie voor
elektrisch verwarmen is een warmtepomp*, een toestel dat warmte uit
de ene omgeving haalt om die vervolgens toe te voegen aan een andere ruimte. Bijna iedereen heeft
een warmtepomp in huis; de koel/vrieskast die de warmte uit de kast
haalt en aan de achterzijde weer
aan de lucht afgeeft.

Gasloos gaan…
De eengezinswoningen in Houtwijk
zijn grotendeels gebouwd in de jaren 80. Dit betekent dat ze een redelijk isolatiepakket hebben. Met inmiddels een hr-ketel in plaats van
de oorspronkelijk cv-ketel halen de
meeste woningen een energielabel
C of B. De woningen zijn voorzien
van een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij verse lucht via

Warm water komt uit een boiler
(zon en/of elektrisch). Koken kan
ook prima op een elektrische, keramische of inductie kookplaat. Wij
raden u dan ook aan bij vervanging
voor één van deze mogelijkheden
te kiezen.

Warm water en koken

Planning
In 2050 komt er geen gas meer uit
de leiding. U heeft dus nog 28 jaar
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*Warmtepomp
Een warmtepomp maakt met 1 kilowattuur
elektriciteit 3 tot 7 kilowattuur warmte. Een
warmtepomp is echter niet meer efficiënt als
water boven de 55 graden verwarmd moet
worden. Daar onze ketels zijn ingesteld op 80
graden, kan met een warmtepomp niet
dezelfde verwarming worden gehaald als met
een gasketel. Hiervoor moet in sommige
ruimte de afgifte van warmte vergroot worden,
bijvoorbeeld, door vloer-, wand- of plafondverwarming met lagere temperaturen. Een
warmtepomp heeft een bron nodig waar de
warmte uit gewonnen kan worden. Met de
ventilatiesystemen, zoals in onze woningen,
heb je een bron in huis. Veel warme lucht gaat
via de ventilator naar buiten. Door een
ventilatiewarmtepomp te gebruiken wordt uit
deze lucht de warmte weer voor de
verwarming gebruikt.

Loosduinen/Houtwijk

Theo van Daalhoff

Uitgebloeide bollen? Lever ze in!
Bloembollen brengen het voorjaar al
een beetje in huis. Maar wat doe je met
bollen als ze uitgebloeid zijn? Weggooien is zonde, want deze bollen zijn vaak
goed te recyclen. De Haagse stadsboerderijen zijn er blij mee. Op alle tien
locaties kunnen de uitgebloeide bollen,
liefst zonder aarde, in een speciale bak
of mand worden gedaan. De ingeleverde bloembollen worden later dit jaar samen met kinderen herplant, op of rond
het terrein van de stadsboerderijen. Inleveren kan tot eind april. Onze Stadsboerderij De Nijkamphoeve doet ook
mee aan deze actie.

Fietsmaatjes gezocht…
'Fietsmaatjes Nederland' fietst samen
met mensen die er graag op uitgaan,
maar dat niet meer zelfstandig kunnen.
Dit prachtig initiatief zorgt ervoor dat
bewegen gestimuleerd wordt en eenzaamheid bestreden wordt.De mensen
trekken er samen op uit op een duofiets
met een elektrische trapondersteuning.
Dat is een e-bike waarbij je naast elkaar
zit. Op steeds meer plaatsen in Nederland rukt het fenomeen fietsmaatjes op.
Vrijwilligers gaan de fiets op met mensen met een beperking op het gebied
van bewegen, horen, zien, balans of
met mensen met dementie. Meer
informatie: www.fietsmaatjes.nl.

Duinbehoud

Houtwijk vroeger…
In de prehistorie waren hier oerbossen. Na de jaartelling en het toenemen
van de wereldbevolking werd ons gebied geleidelijk aan door mensenhanden veranderd. Ruim honderd jaar
geleden begon hier de tuinbouw.
Loosduinen kende veel armoede.
Het gebied was echter wel idyllisch.
Rijke lieden, vaak van adel, creëerden
hier hun ‘heerlijkheden’: grote villa’s.
De villa Ockenburgh getuigt daarvan.
Jacob Westerbaen liet deze villa bouwen om zich te onttrekken aan het Haagse stadsgewoel. Hij deed de min of
meer toevallige ontdekking dat het afgraven van duingrond prima teelgrond
voor gewassen opleverde: de zogeheten geestgrond.
Geleidelijk aan werden in en om
Loosduinen veel duingronden afgegraven. Nu zouden we dat zonde vinden,
maar grond was nodig voor woningen
en bleek ook nuttig voor het telen van
gewassen. In de eerste instantie voor
de eigen bevolking en toen gewassen
lucratief bleken, ook voor de handel/
export, ontstonden de vele tuinderijen.
In Loosduinen en Westland was dit een
belangrijke bron van werkgelegenheid
en inkomsten.
Bewoners van Houtwijk die de
voorgeschiedenis van onze wijk kennen, weten dat hier vroeger veel kassen
stonden. Houtwijk was nog landelijk. Je
kon de kerk van Poeldijk vanaf hier zien
totdat Kraayestein werd gebouwd. De
grote bevolkingsgroei heeft ertoe geleid
dat Loosduinen als tuinbouwgebied tot
het verleden behoort. Verdichting is het
gevolg. Het is niet anders.
Een snufje van het verleden is op te
halen in het Loosduins Museum, vlak
naast de molen. Een aanrader…!
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Houtwijk creatief

Cees Willemse

Verbinding en ontmoeting

Kunstworkshops voor Houtwijkers
Wijkberaad Houtwijk en sv Houtwijk hebben samen het initiatief
genomen voor een serie kunstworkshops, waarvoor men zich
gratis kan aanmelden. Het thema
is ‘Verbinding en ontmoeting’.
De kunstworkshops zijn ontwikkeld door Siena, een kunstzinnig
centrum uit Loosduinen. Ze zijn
vooral gericht op volwassenen,
jongvolwassenen en complete gezinnen. Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals verf, krijt en klei, waarmee de deelnemers op creatieve wijze in verbinding komen met zichzelf en hun omgeving. Er wordt in groepsverband gewerkt,
bijvoorbeeld, door samen te werken aan een groot kunstwerk, maar er is ook voldoende ruimte voor het individu. De meeste workshops zijn gericht op de toepassing van beeldende kunst in verschillende vormen, maar de workshop op woensdag 6 juli 2022 (voor jongvolwassenen) staat geheel in het teken van beweging en
drama. Volgens een van de initiatiefnemers, Femke Beeloo-Planken, hoef je niet
kunstzinnig te zijn om mee te doen aan deze workshops. ‘Het gaat vooral om het
creatieve proces, het plezier, de ontspanning en de verbinding met anderen!”
De gratis workshops zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds
1818 en vinden plaats in de kantine van sv Houtwijk, L. van Vuurdestraat 16, Den
Haag, telkens op een woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. De eerste workshop was op woensdag 2 maart en was gericht op het gezin. De andere workshops voor volwassen en jongvolwassenen vinden plaats in april, mei, juni en juli.
Voor het complete programma en voor aanmelding, ga naar www.centrumsiena.nl
Aanmelding is gratis voor mensen uit Houtwijk en omgeving, maar vol=vol.

Puzzelen voor jong en oud

Groen
Houtwijk…
Toen onze wijk werd gebouwd
rond 1980 wilde de gemeente het
allemaal zo groen mogelijk maken,
het streven was immers: Den Haag
als groene residentie... In het begin
lukte dat best wel, maar na verloop
van tijd bleek dat de verwachtingen
toch een beetje te hoog gespannen
waren geweest. Bomen groeiden namelijk tot aan de door de hele wijk
heen voor schots en scheefliggende tegels en overal hemel, wortelopdruk zorgde vierden allerlei soorten onkruid hoogtij.
Tijdens een van de ledenvergaderingen van Wijkberaad Houtwijk
verzuchtte een toen verantwoordelijk
raadslid ooit dat men met de kennis
van nu nooit zou hebben gekozen
voor de zo uit haar voegen gegroeide groenindeling. Gelukkig worden
er in het kader van de actie ‘Houtwijk
knapt op’ stap voor stap allerlei corrigerende maatregelen genomen. Toch
blijft het lastig om het daarbij iedereen naar de zin te maken. Zo zijn er
altijd bewoners die veel te hoge bomen willen laten weghalen, terwijl anderen het daar weer niet mee eens
zijn. Ook aan het welig tierend onkruid en aan het laten liggen van gesnoeide takken nemen veel mensen
aanstoot. Navraag bij de gemeente
leert ons echter dat men in bepaalde
situaties kiest voor milieuvriendelijke
en duurzame onkruidbestrijding ter
bescherming van vogels en insecten.
Onbekend maakt dus onbemind.
Daarom hebben wij aan Groenbeheer
Loosduinen gevraagd of zij ons in de
komende uitgaven van het Houtwijkblad wat meer over het groenbeheer
in onze wijk willen gaan vertellen.
Heeft u daarover nu al vragen of wilt
u dat bepaalde thema’s aan de orde
komen, laat het ons dan even weten:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.
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Markante wijkgenoten

Marjolein Minks

Interview met wijkgenoot Andreas Dijk

Meewerken aan een leefbare wijk…
Andreas is - net als degene
die ik de vorige keer interviewde
– zo bij toeval in Houtwijk terecht
gekomen: hij zocht een huis met
een tuin en zo kwam hij hier terecht. Toen had hij nog een fulltime baan en pakte hij veel van
zijn vrijwilligerswerk pas op toen
zijn pensioen in zich kwam: als
een ‘anti-geranium’-plan.
Tegen het einde van zijn carrière was Andreas trekker Social
media geworden, omdat hij dat
leuk vond en volgens zijn management ‘niemand zich meer achter zijn leeftijd zou kunnen verschuilen om niet mee te doen,
want jij bent de een-na-oudste
in ons bedrijf’. En hij is hier gewoon mee doorgegaan ná zijn
pensionering.
Andreas beweegt zich voornamelijk op LinkedIn en Twitter
en ook een beetje op YouTube,
maar met Facebook en Instagram heeft hij helemaal niks,
omdat die twee net teveel inbreuk maken op de privacy, net
als Nextdoor trouwens deed. Hij
beheert de twitteraccounts voor
wijkberaad Houtwijk, Villa Ockenburgh, een roeivereniging,
buurtpreventie Houtwijk, de
Nijkamphoeve en Erfgoedpark
Loosduinen. Maar Andreas twittert niet alleen: hij coördineert
de buurtpreventie, voor het Erfgoedpark Loosduinen zit hij in
de raad van toezicht en hij heeft
ook nog bemoeienis met het
Jongerenwerk op het Bokkefort. Het is best een hele waslijst. Andreas spendeert gemiddeld ruim een uur per dag aan
al deze bezigheden.

Buurtboerderij de Nijkamphoeve, net over de grens van
Houtwijk, heeft zijn hart gestolen. Mensen van alle leeftijden
komen er en vinden er een plek.
Hij is er vrijwilliger van de maand
geweest en heeft bovendien ook
een dwerggeitje geadopteerd.
Verder is daar natuurlijk nog de
Buurtpreventie, waarvoor hij
éénmaal per week een avond
surveilleert én samen met Marcel ten Brinck de groep coördineert. Andreas spreekt liefdevol
en bevlogen over al ‘zijn’ projecten, waarbij hij goed gebruik
maakt van zijn brede netwerk.
Zijn focus bij al dit vrijwilligerswerk is dat hij in een ‘leefbare
wijk’ wil wonen, waarbij voor
hem geldt: veilig, schoon, opgeruimd en gezellig.

Als vrijwilliger zet Andreas
Dijk zich met hart en ziel
in voor allerlei projecten in
maar ook buiten Houtwijk.
Door zijn twitteractiviteiten
noemen sommigen hem
ook wel 'De Twitteraar
van Loosduinen!'
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Op mijn vraag waarom hij
vrijwilligerswerk doet en blijft
doen, komt Andreas met een
heel methodisch antwoord:
“Het moet bevredigend zijn, je
moet er lol in hebben en het
moet resultaat opleveren. Zie
ik dat mijn activiteiten bijdragen
aan wat belangrijk is voor de
organisatie?“ Daarna geeft hij
toe dat zijn zichtbaarheid op al
die social media ook wel zijn
ijdelheid streelt én de organisaties waarvoor hij twittert ten
goede komt. Én tot slot: “Je
werkt meestal met ontzettend
leuke mensen samen”, waarop
ik direct aanhaak: “Hoe komt
het dat vrijwilligers meestal
leuke mensen zijn?” Andreas:
“Anders zouden ze er niet aan
beginnen!”

OUD
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Wijktuin Houtwijk

Christiaan Scheen

Corona na de winterslaap (2)
Vorig jaar maart schreef ik een stukje met de titel 'Corona na de winterslaap'. Nu in 2022 het vervolg. Gelukkig gaat Nederland langzamerhand weer open. Wij willen weer in de zon zitten en genieten van de
goede dingen van het leven. De lockdown werd in de afgelopen periode als zwaar ervaren. Zeker met de kerst misten wij de contacten en
de gezelligheid. De natuur leek in slaapstand, maar zo hier en daar
zag je de knoppen. Nu in februari/maart zijn de sneeuwklokjes en
andere len-tetekens te zien. Op het complex van de wijktuin nemen de
activiteiten weer toe. Het toilet in het gereedschapshok is aangesloten
op het riool in de Hovylaan. De vloer is vervangen en alles is weer
netjes. Er is een begin gemaakt met het maken van een compostbak
en de gemeente heeft voor herbeplanting van een strook gezorgd.
U bent op de dinsdagmiddag van harte welkom om een kopje koffie
of thee te komen drinken en als u 'groene vingers' heeft...er is
genoeg te doen!
www.wijktuinhoutwijk.nl
.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Herbeplanting na
graafwerkzaamheden

Andreas Dijk

Voeren ja, maar niet zomaar…!…
Foto: Andreas Dijk

Verantwoorde hap voor geit Sjonnie

Dat bezoekers het leuk vinden om de dieren te voeren is begrijpelijk
maar niet altijd goed voor de dieren. Zij kunnen van verkeerd of te veel
voer gezondheidsklachten krijgen. En dat wil natuurlijk niemand. De
dieren krijgen dagelijks voldoende voer om gezond en fit te blijven.
Daar zorgen de beheerder en onze andere vrijwilligers voor. Zij weten
ook welk dier wat mag hebben en wat niet. En ook hoeveel. Want ook
dat is per dier verschillend.
Toch is het wel mogelijk om op De Nijkamphoeve dieren te voeren.
Vraag dan aan de beheerder of er gevoerd mag worden en laat de
beheerder zien wat u aan voer hebt meegenomen. Ons team kan
dan vertellen welke dieren daarmee verwend kunnen worden. Ook
weten onze mensen of het tijdstip wel gunstig is, want het kan zijn
dat ze, bijvoorbeeld, net al gesnackt hebben of dat ze vlak daarna
hun echt noodzakelijke voer krijgen.
www.nijkamphoeve.nl

Sportvereniging Houtwijk

Ed Jacobs

Houtwijk jeugd timmert aan de weg
We zijn dit jaar fors gegroeid zijn in ledental en zien
nu ook de eerste resultaten van een goede jeugdopleiding. De 1e seizoenshelft wisten er maar liefst
3 jeugdteams af te sluiten als kampioen. JO10-1 en
JO11-1 promoveerden naar de Hoofdklasse en
JO13 ging naar de 3e klasse. Onze jeugdleden
hebben zich ook ingezet voor de Grote Clubactie.
Een jaarlijkse loterij voor en door sportverenigingen
waarbij 80% van de opbrengst direct in de clubkas
vloeit. Hierdoor konden we dit jaar onze jeugdtrainers en begeleiders voorzien van een representatief kledingpakket en loopt ook onze jeugd gekleed
in mooie Nike tenues. Wist u trouwens dat u onze
vereniging ook kunt steunen via de Vriendenloterij?
Dat kan door uw lot of loten te koppelen aan onze
club, eenvoudig te regelen via www.vriendenloterij.nl/clubs-stichtingen (vul dan als uw keuze ‘svhoutwijk’ in). Van
de lotprijs gaat 40% naar de club en u maakt zelf kans maakt op prijzen tot 1 miljoen.
www.svhoutwijk.nl
Clubhuis sv Houtwijk stemlocatie voor verkiezingen woensdag 16 maart 2022
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Speciaal voor jong en oud

Femke Beeloo-Planken

Kinderrechten
Kinderrechten gaan over onderwerpen waar alle jeugdigen mee te
maken kunnen krijgen. Met dit voorleesboekje voor 0- tot 6-jarigen
willen we de allerjongsten, maar ook hun ouders/ verzorgers en andere betrokkenen bewust maken dat er kinderrechten zijn. Welke
kinderrechten er allemaal zijn én hiernaar kunnen handelen.
Volwassenen kunnen hierbij helpen, omdat zij verantwoordelijk zijn
voor het naleven van het Kinderrechtenverdrag. De rijmpjes in dit
voorleesboekje zijn voorzien van tekeningen en zijn een uitstekend
middel om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over
Kinderrechten. Het is dan ook geschikt voor iedereen die direct of
indirect te maken heeft met jeugdigen. Te koop via bookspot.nl,
bruna.nl, bol.com, bravenewbooks.nl en primera.nl (prijs € 16,49).
.

Actief in Bokkefort

De zeven in Houtwijk (22)

D

e volgende dag kwamen de kinderen, met de wijkagenten en de jongerenwerkers, samen in wijkgebouw Bokkefort.
Shailesh deed alle rolgordijnen dicht, Mounir pakte zijn gereedschapskist. De Mega-Macht-Machine stond voor hen
op de tafel. Alle snoeren waren los, zowel aan de machine als aan de helm. “Okee, weten we nog hoe de Mega-MachtMachine oorspronkelijk in elkaar zat?”, vroeg Floortje aan de rest. “Het is al zo lang geleden
dat we bij de bunker waren…”, zuchtte Jaiden. “Ik weet het nog wel een beetje denk ik!”, zei
Yuna. Kaylee kon Yuna’s gedachten lezen en zei, voordat Yuna het kon zeggen: ”Er zijn vier
snoeren, de eerste is rood, de tweede is groen, de derde is blauw en de laatste is geel. Deze
gaan allemaal naar de helm toe.” Yuna keek haar geïrriteerd aan: ”Heel erg vervelend als je
dat doet!” “Maar waar zitten ze vast aan de helm?”, vroeg jongerenwerker Lotte. “Dat is een
hele goede!”, zei Kaj. “We moeten de juiste volgorde hebben, anders gaat het helemaal mis!”
De kinderen dachten diep na. “Volgens mij ging alles van links naar rechts beneden en in de
helm van beneden naar boven”, zei Kaj. “Dus dan wordt het onderaan rood, dan groen, dan
blauw en als laatste geel.” Mounir, Shailesh en Hans gingen aan de slag om de M-M-M weer op de juiste manier in elkaar
te zetten. “Okee… en nu?”, vroeg wijkagent Judith. “Goede vraag…”, zei Floortje. “We moeten nu de snoeren tegengesteld
vastmaken en Mordival hier in de buurt krijgen.” Yuna zuchtte: “Maar hoe…?”
Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo.
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Korte berichten

Colofon

Evenementen Agenda 2022
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij
proberen ook dit jaar diverse evenementen te organiseren om jong,
oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen.
April/mei: Algemene ledenvergadering (19.30-21.30 uur)
6 april
Siena workshop: Thema ‘Verbinding door collage’
4 mei
Siena workshop: Thema ‘Verbinding door boetseren’
1 juni
Siena workshop: Thema ‘Verbinding door wensstenen’‘
8 juni
Buitenspeeldag 2022 - Bokkefort
Juni
Midsummer party – sv Houtwijk
6 juli
Siena workshop: Thema ‘Verbinding door toneel’
Juli
Boottocht - nog niet definitief
Zomervakantie - kids driedaagse - Bokkefort
Siena inschrijven: www.centrumsiena.nl/workshop

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Adres:
Clubhuis sv Houtwijk
L. van Vuurdestraat 16
2552 JE Den Haag
Telefoon: +31 6 2220 1645
Alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur
op andere dagen is e-mail sneller

E-mailadres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Actuele stand:
www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

Uitgave 2/2022 - juni
Inleveren kopij: 04.05.1022
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren per
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag
Redactie/vormgeving
Cees Willemse
Belangrijke telefoonnummers
Medische hulp, Ouderenzorg en
steunpunt Mantelzorg zie onze
website > Contact

19

