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Beste Houtwijkers,

Het jaar 2014 staat 
voor de deur. Nu 

is het de tijd om terug 
te blikken op wat er in 

2013 allemaal heeft plaatsgevonden 
en om vooruit te zien naar wat we in 
2014 willen realiseren. Het afgelopen 
jaar heeft in het teken gestaan van 
de bestemmingsplannen Florence 
Nightingalepark  en Houtwijk. Bij 
beide plannen heeft ons wijkberaad 
volop aan de inspraakprocedures 
deelgenomen, onder meer door tot 
vier maal toe de gemeenteraad toe te 
spreken. De meerderheid heeft uitein-
delijk besloten de door het College 
van Burgemeester en Wethouders 
voorgestelde bestemmingsplan-
nen goed te keuren. Daarbij is geen 
rekening gehouden met de wens van 
Houtwijkers om voor voldoende 
parkeerplaatsen te  zorgen op het ter-
rein van het ziekenhuis Leyenburg. 
Ook onze inspanningen om de hoge 
bebouwing aan de Oude Haagweg 
42-46 te minimaliseren tot maximaal 
5 verdiepingen hebben niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Met name de 
manier waarop dat plan is doorgedrukt, 
heeft ons doen besluiten om in beroep 
te gaan bij de Raad van State. Deze 
procedure loopt nog. Een bescheiden 
succes hebben wij geboekt met het par-
keren op de Leyweg (zie pagina 15).

In 2013 hebben we als wijk wél 
weten te bereiken dat het stadsdeel-

kantoor onze zorgen over het achter-
stallige groenonderhoud serieus heeft 
genomen. Het groen is een prioriteit 
geworden. U zult vast wel gemerkt 
hebben dat her en der in de wijk groot-
schalig onderhoud wordt uitgevoerd. 
Heggen en struiken worden verwijderd 
of gesnoeid, waardoor er meer zicht 
ontstaat op de omgeving, hetgeen het 
gevoel van veiligheid vergroot. We 
keren daarmee gedeeltelijk terug naar 
de uitstraling van de wijk, zoals de 
architecten die destijds bij de bouw in 
de jaren  tachtig voor ogen hadden: 
een groene wijk met een verzorgde 
uitstraling. We zijn er nog niet, maar 
de eerste stappen zijn gezet. En dat 
alles ook dankzij u, want het zijn de 
Houtwijkbewoners geweest, die tijdens 
verschillende openbare wijkberaadver-

Van de voorzitter gaderingen hebben aangegeven, dat 
groenonderhoud de grootste prioriteit 
moest krijgen.

In 2013 is ook onze samenwerking 
met Zorgcentrum Houthaghe vrucht-

baar geweest. We hebben samen de 
Midsummer Party (juni 2013) geor-
ganiseerd en zullen in januari ook 
samen een nieuwjaarsfeest verzorgen. 
Houthaghe is niet zomaar een zorg-
centrum, maar is tevens het Buurthuis 
van de Toekomst en zal daarom een 
spilfunctie gaan vervullen in het bij-
eenbrengen van jong en oud, hulpbe-
hoevenden en vrijwilligers.

In 2014 gaan wij de kwaliteiten van 
ons wijkberaad verder uitbouwen. 

Wij willen het platform blijven waar-
van wijkbewoners gebruik kunnen 
maken om gehoord te worden bij het 

stadsdeelkantoor en de gemeente. De 
raadsverkiezingen komen er aan en 
daarom is het van belang om relaties 
op te bouwen met de gemeenteraads-
leden, die straks in de positie zitten 
om besluiten te nemen ook over onze 
omgeving. Wij zullen daarom actief 
deze mensen opzoeken om met hen 
gesprekken aan te knopen over onze 
wijk. Opdat wij - wanneer het er echt 
toe doet - gehoord zullen worden!

Wilt u meewerken om deze doel-
stelling te verwezenlijken, dan 

bent u van harte welkom. Verbreding 
en versterking van ons bestuur kan 
geen kwaad. Zet u uw kennis liever ad 
hoc in, ook dan komen wij graag met 
u in contact. Ik wens u, namens alle 
leden van het Wijkberaad Houtwijk, 
een gelukkig en voorspoedig 2014.

 Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Van de redactie
Ergernissen in Houtwijk
In het Houtwijkblad 3/2013 (artikel 
Houtwijkse ergernissen in beeld) werd 
op speelse manier geprobeerd om 
wijkgenoten in stelling te brengen voor 
zaken die in de wijk leven. De behan-
delde thema’s zullen in de maandelijkse 
bestuursvergaderingen regelmatig aan 
de orde komen. Zie ook pagina 15.

Radio-interview 
Op eerste en tweede kerstdag vindt er 
op internetradiozender Christmas24.nl 
tussen 12.00 uur en 13.00 een interview 
plaats met Ramon Meesters, voorzitter 

Wijkberaad Houtwijk. Er wordt terug-
geblikt op het afgelopen jaar en vooruit-
gekeken naar 2014. Het interview wordt 
afgewisseld met aangename muziek.

Nieuwjaarsfeest
Op zaterdag 18 januari 2014 (van 
14.00 tot 16.00 uur) verzorgen het 
Zorgcentrum Houthaghe, als Buurthuis 
van de Toekomst,  en het Wijkberaad 
Houtwijk in het restaurant ’t Trefpunt 
een nieuwjaarsfeest voor alle bewoners 
van Houthaghe én van Houtwijk. Zie 
voor meer informatie het artikel op 
pagina 7.
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Alle wijkbewoners zijn auto-
matisch gratis lid van de 

Vereniging Wijkberaad Houtwijk. 
Ruim vijftig belangstellenden woon-
den de geanimeerde bijeenkomst bij.

Bestuursmededelingen
Het bestuur bestaat uit voorzitter 
Ramon Meesters, secretaris Loes 
Gordijn, penningmeester Yvonne 
Hartman en de bestuursleden 

Anton Hakemulder (vice-voorzit-
ter), Andreas Dijk, Sharda Somer, 
Stephan Bergmans en Rini van 
Rooij. Ramon Meesters meldde 
dat hij volgend jaar zal aftreden. 
Ook maakte hij bekend dat Sharda 
Somer al per 1 januari 2014 
aftreedt en dat Loes Gordijn over-
weegt om zich uit het bestuur terug 
te trekken.

Houtwijk veilig
Mia Wardenier-Vleeming, brand-
beveiligingsadviseur bij de brand-
weer, gaf een presentatie over 
brandveiligheid in het algemeen en 
in woonhuizen in het bijzonder. De 
meeste slachtoffers blijken te vallen 
door branden in huis. In Nederland 
waren er in 2012 42 doden te 
betreuren, allemaal op één na in 
de eigen woning. Zie voor meer 
informatie pagina 6. De wijkagen-

Wijkberaad Houtwijk

Verslag halfjaarlijkse Algemene Leden
Op 20 november 2013 werd in het Zorgcentrum Houthaghe de open-
bare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wijkberaad 
Houtwijk gehouden. De (concept)notulen staan op de website www.
wijkberaadhoutwijk.nl. Enkele belangrijke thema’s komen in het arti-
kel hieronder al beknopt aan de orde. 
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Foto-impressie van de openbare 
najaarsvergadering. Zie voor meer in-
formatie de menubalk ‘Houtwijkblad’ 
op onze website.



ten Martin Taal en Ruben van den 
Driest deelden mee dat de misdaad 
op dit moment in Houtwijk op een 
historisch laag niveau ligt. Wel 
benadrukten zij dat er rekening mee 
moet worden gehouden dat dit in 
de winter kan gaan aantrekken. De 
bewoners werden dan ook gevraagd 
om voortdurend alert te blijven. Zie 
ook pagina 6.

Burenhulp
De burenhulpcentrale (BHC) 
Loosduinen is een digitale telefoon-
centrale die vraag naar en aanbod van 
burenhulp automatisch aan elkaar 
koppelt. Burenhulp is van alle tij-

den. Het is niets meer of minder dan 
iemand uit de eigen straat of buurt 
een handje helpen. Andrea Cornets 
de Groot (VÓÓR Welzijn) gaf uitleg 
over de bedoeling en de werkwijze 
van de BHC en deed een oproep 
aan alle bewoners om hieraan deel 
te nemen. Bij het kantoor van het 
wijkberaad zijn folders verkrijgbaar. 
Aanmelden kan via 070-2629999. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.burenhulpcentrale.nl.

Belangrijke
thema’s

Bestemmingsplannen
De gemeente Den Haag heeft het 
bestemmingsplan Houtwijk vastge-
steld. Hiertegen heeft het wijkberaad 
bezwaar aangetekend bij de Raad 
van State, die dit ontvankelijk heeft 
verklaard. Het wijkberaad heeft met 
name bezwaar gemaakt tegen de 
hoogbouw aan de Oude Haagweg 
42-46. Tegen het bestemmings-
plan Florence Nightingale heeft het 
wijkberaadbestuur geen bezwaar 
gemaakt. Het gaat hierbij vooral 
over de parkeeroverlast, voorname-
lijk veroorzaakt door het personeel 
van het HagaZiekenhuis. Omdat 
het wijkberaad niet over voldoende 
goed onderbouwde argumenten 
beschikte, maar ook uit financiële 
overwegingen, werd besloten om bij 
de Raad van State geen beroep aan te 
tekenen. Voor het bestemmingsplan 
Escamplaan, het terrein van het voor-
malig woonwagenkamp, zijn bij de 
gemeente aanvragen ingediend voor 
het bouwrijp maken van de grond en 
voor het bouwen van bruggen.

Parkeren
Per 1 juli 2013 is in de wijk 
Leyenburg als onderdeel van 
betaald parkeren een ‘kraagrege-
ling’ ingesteld. Houtwijkbewoners 
aan de Leyweg en de Volendamlaan 
hebben ook hiermee te maken 
gekregen. Wijkberaad Houtwijk was 
hierover niet geïnformeerd door de 
gemeente. De grens van Leyenburg 
loopt tot de voortuin van de betrok-
ken Houtwijkers. De parkeerplaat-
sen horen dus niet bij Houtwijk. Het 
bestuur heeft een brief gestuurd naar 

wethouder Smit die verantwoor-
delijk is voor het parkeerbeleid. 
Hierop is geen bevredigend ant-
woord ontvangen. Na invoering van 
de kraagregeling ontstonden op een 
deel van de Leyweg parkeerproble-
men. Inmiddels heeft de gemeente 
op aandringen van het wijkberaad 
parkeervakken aangebracht.

Jeugd in Houtwijk
Jongeren uit Houtwijk hebben 
samen met jongerenwerkers van 
Stichting VÓÓR Welzijn bij de 
gemeente plannen ingediend om 
in het Bokkefort het voetbalveld 
en basketbalveld op te knappen. 
Het veld wordt nu aangepast aan 
de wensen van de jongeren. Over 
zes weken moet het project klaar 
zijn. De jongeren gaan de velden 
zelf beheren. In Houtwijk is sinds 
kort ook een Jeugdraad opgericht. 
Bestuurslid Stephan Bergmans 
neemt hierin namens het wijkberaad 
zitting. Het eerste project dat zij 
willen realiseren is om auto’s lang-
zamer te laten rijden bij de scholen.

Festiviteiten
In juni 2013 heeft het wijk-
beraad in samenwerking met 
Zorgcentrum Houthaghe de succes-
volle Midsummerparty gehouden. 
Volgend jaar wordt dit feest gehou-
den op 21 juni 2014. Bestuurslid 
Sharda Somer doet een oproep 
aan vrijwilligers om de nodige 
hand- en spandiensten te leveren. 
De Commissie Loosduinen vierde 
dit jaar haar 90-jarig bestaan. Er 
waren allerlei festiviteiten met 
als afsluiting een politiek debat. 
In Loosduinen gebeurt heel veel, 
het thema voor 2014 is daarom 
‘Loosduinen Bruist’.

Volledig verslag
De notulen van deze najaarsverga-
dering zullen tijdens de voorjaars-
vergadering 2014 worden vastge-
steld. Alle wijkgenoten hebben nog 
de mogelijkheid om correcties en 
aanvullingen aan te brengen. Voor 
meer informatie zie de website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Klik 
eerst op ‘Wijkberaad Houtwijk’ en 
dan op ‘Verslaggeving’. 

nvergadering 
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Vreugdevuren zijn altijd verbo-
den, dus ook tijdens Oud en 

Nieuw. Toch komt het nog steeds 
voor dat er allerlei brandbaar mate-
riaal wordt verzameld en opgesla-
gen, waardoor er gevaarlijke situa-
ties kunnen ontstaan. De komende 
tijd zal de politie hier streng tegen 
optreden. “Mochten wij opgesla-
gen brandbaar materiaal vinden dat 
bestemd is voor zo’n vreugdevuur,  
dan zal dit direct in beslag worden 
genomen en kunnen de betrokkenen 
boetes tegemoet zien”, benadruk-
ken onze wijkagenten Martin Taal 
en Ruben van den Driest. “Weet u 
waar dergelijk materiaal ligt opge-
slagen? Meld dit dan bij ons of  

- als u liever anoniem wilt blijven – 
bel gratis 0800-7000 (de Meld mis-
daad anoniemlijn). Ook het gebruik 
van  vuurkorven of vuurtonnen op 
of aan de openbare weg is verboden 
is? Worden die ergens aangetrof-
fen, dan zal proces-verbaal worden 
opgemaakt!”

Feestelijke jaarwisseling.
Net als vorig jaar zal de politie van 
bureau Loosduinen weer maximaal 
samen werken met de buurtpreven-
tieteams, het handhavingsteam, de 
gemeente, woningbouwverenigin-
gen en het Jongerenwerk. Zo zal er 
regelmatig overleg plaatsvinden tus-
sen genoemde partijen en zal rele-

vante informatie met elkaar  worden 
gedeeld. “Zo doen wij er ook dit 
jaar weer alles aan om in Houtwijk 
de jaarwisseling feestelijk en vooral 
ook veilig te laten verlopen. U doet 
toch ook mee? Wij wensen u pret-
tige feestdagen en een veilig en 
gezond 2014 toe!”

Meer informatie
Op website www.wijkberaadhout-
wijk.nl zijn allerlei tips te vinden 
om zelf mee te helpen aan een 
veilige jaarwisseling in Loosduinen/
Houtwijk. Zie in dit verband het 
bericht  ‘Oud en Nieuw in Den 
Haag’, het bericht ‘Uw auto veilig 
in de parkeergarage’ en het bericht 
‘Inleverlocaties actie Opgeruimd 
St(r)aat netjes’. 

Ruben van den Driest en Martin Taal,

Politiebureau Loosduinen 0900-8844.

Houtwijk veilig
Oud en Nieuw 2013-2014

Samen werken aan veiligheid
Oud en Nieuw is een feest, dat ook in Houtwijk al jaren met jong en 
oud wordt gevierd. De voorbereidingen om de jaarwisseling weer zo 
veilig te laten verlopen zijn al in volle gang. Samen met de wijkbewo-
ners willen wij er opnieuw een feestelijke gebeurtenis van maken. 

Brandbeveiliging 
Mia Wardenier-Vleeming , 
brandbeveiligingsadviseur bij de 
brandweer, gaf tijdens onze 
najaarsvergadering (zie pagi-
na 4 en 5) een presentatie 
over brandveiligheid in het 
algemeen en in woonhuizen 
in het bijzonder. De meeste 
slachtoffers blijken te val-
len door branden in huis. In 
Nederland waren er in 2012 
42 doden te betreuren, alle-
maal op één na in de eigen 
woning. Meer informatie 
is te vinden in een gratis 
door Brandweer Haaglanden 
uitgegeven ‘reality’krant 
die vol staat met brandver-
halen. Centraal daarin staat 
de vraag: ‘Wat doe JIJ bij 
brand?’. Een exemplaar kan 
worden aangevraagd per 
e-mail brandveilgheidsad-
vies@vrh.nl. Meer informa-
tie is ook te vinden op hun website: 
www.brandweer.nl/haaglanden. 

Inbraakbeveiliging
Wijkagenten Martin Taal en 
Ruben van den Driest deel-

den mee dat de misdaad op dit 
moment in Houtwijk op een 

historisch laag niveau ligt. Wel 
benadrukten zij  dat er rekening 
mee moet worden gehouden 

dat dit in de winter 
kan gaan aantrekken. 
De bewoners werden 
dan ook gevraagd om 
voortdurend mee te 
helpen aan het terug-
dringen van het aantal 
inbraken in hun directe 
woonomgeving. Tips 
in dit verband: zorg 
tijdig voor deugdelijk 
hang- en sluitwerk en 
laat lijken alsof u thuis 
bent (gebruik tijdscha-
kelaars)  en sein bij 
afwezigheid buren in. 
Maak het inbrekers 
niet te gemakkelijk en 
bel direct 112 als u iets 
verdachts ziet. Meer 
informatie: http://www.
denhaag.nl/home/

bewoners/to/Tips-tegen-wonin-
ginbraak.htm
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De nauwe samenwerking tussen 
het Zorgcentrum Houthaghe 

en het Wijkberaad Houtwijk werpt 
steeds meer haar vruchten af. Zo 
werd in juni 2013 gezamenlijk 
de succesvolle Midsummer Party 
georganiseerd en werd recent ook 
het initiatief genomen om samen 
een nieuwjaarsfeest te organiseren, 
waarvoor alle Houthaghers en alle 
Houtwijkers worden uitgenodigd. 
Houthaghe is namelijk niet zomaar 
een zorgcentrum, maar is tevens 
het ‘Buurthuis van de Toekomst’ 
waarin het een spilfunctie vervult in 
het bijeenbrengen van jong en oud, 
hulpbehoevenden en vrijwilligers. 

Feest voor iedereen
Voor deze bijeenkomst zullen alle 
Houtwijkers (huis-aan-huis bezorgd) 
een uitnodiging (‘flyer’) ontvangen. 
Ook de winkeliers in het winkelcen-
trum Houtwijk zal worden gevraagd 
om mee te doen. “Het feest zal 
voor iedereen wat te bieden heb-
ben!”, meldt Loes Gordijn, secretaris 
Wijkberaad Houtwijk. “Zo komt 
er een rad van fortuin met tal van 
prijzen en een proeverij met allerlei 
speciale hapjes. Ook zal er mogelijk 
een aantal winkeliers met kraam-
pjes aanwezig zijn in de gangen van 
Houthaghe. Een belangrijk onderdeel 
zal ook zijn dat bewoners op ‘flip-
overs’ hun wensen voor de wijk voor 
2014 kenbaar kunnen maken. Op 
basis van de binnengekomen wensen 
zal het wijkberaad in overleg met 
het stadsdeelkantoor proberen tot 
uitvoering over te gaan. De leukste 
of origineelste wens krijgt een prijs!”  

Voor jong en oud…
Houthaghe is een woonzorgcentrum 
dat gastvrijheid en toegankelijk-
heid hoog in het vaandel heeft 
staan. De honderdvijftig bewoners, 

Zorgcentrum Houthaghe

Op zaterdag 18 januari 2014 (van 14.00 tot 16.00 uur) verzorgen het 
Zorgcentrum Houthaghe en het Wijkberaad Houtwijk in het restau-
rant ’t Trefpunt een nieuwjaarsfeest voor alle bewoners van Houthaghe 
én van Houtwijk. Niet alleen om het nieuwe jaar in te wijden, maar 
ook ter introductie van twee speciale apparaten die muzikale ontmoe-
tingsplekken voor jong en oud mogelijk maken.

de bewoners van de aanleunwo-
ningen en andere wijkbewoners 
maken dagelijks gebruik van de 
voorzieningen en activiteiten die 
het centrum te bieden. De belofte 
‘Bij ons krijgt iedereen uit de 
wijk een plek’, is terug te vinden 
in het predicaat Buurthuis van de 
Toekomst. Houthaghe wil dit verder 
versterken door een sfeer te creëren, 
waardoor ook jongeren zich op hun 
gemak voelen! Het zorgcentrum 
wil dan ook een fysieke muziekplek 
maken voor de bewoners van het 
zorgcentrum en alle wijkbewoners, 
mantelzorgers, jongeren en andere 
bezoekers. Het eerste geslaagde 
voorbeeld van een soort ontmoe-
tingsplek voor jong en oud is de 
Olga Commandeurtuin vlak bij de 
hoofdingang. Deze voorziening is 
bedoeld om ouderen te stimule-

ren tot meer lichaamsbeweging en 
werd eind september geopend door 
oud-topsportster en tv-presentatrice 
Olga Commandeur van het pro-
gramma Nederland in Beweging. 
De Houtwijkse jeugd heeft deze tuin 
inmiddels ook ontdekt en maakt 
al druk gebruik van de sportieve 
mogelijkheden.

Magische kracht van muziek
Inmiddels heeft het Zorgcentrum 
Houthaghe ook besloten om twee 
speciale apparaten aan te schaffen 
die meerdere muzikale ontmoetings-
plekken voor jong en oud mogelijk 
maken. Het ene apparaat is de inter-
actieve SONA, een geluidsspeel-
toestel speciaal ontworpen voor de 
buitenruimte. Het andere apparaat is 
de FONO, een interactieve dj-tafel 
waarmee binnen of buiten ‘voor-
elk-wat-wils’ muziek kan worden 
gedraaid. Zo ontstaat een ontmoe-
tingsplek waar hele groepen samen 
op de dansvloer staan! Tijdens de 
nieuwjaarsfeest in Houthaghe kan 
iedereen kennis maken met deze 
muzikale aanwinsten.

‘Deuren open voor Houtwijk….’
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In dat document werd een beeld 
geschetst van hoe een aantal loca-
ties - die op termijn beschikbaar 
zouden gaan komen voor nieuwe 
bebouwing -  kunnen worden inge-
vuld, rekening houdend met de 
wensen van de Loosduiners. Het 
gaat om locaties die gelegen zijn 
aan het traject Loosduinseweg en 
Oude Haagweg, startend vanaf de 
Thorbeckelaan en eindigend bij de 
katholieke kerk aan de splitsing 
met de Lisztstraat. Dit traject komt 
grotendeels overeen met het tra-
ject waar vroeger de Loosduinse 
Vaart liep, die in de jaren ’70 werd 
gedempt en sindsdien dienst doet als 
tramlijn voor de Randstadrail.  

Integraal beleidsdocument
“In de afgelopen twee jaar zijn er 
een aantal van deze locaties inge-

vuld met door de gemeenteraad 
goedgekeurde bouwplannen. Dit 
maakt het noodzakelijk om de 
Visie Loosduinse Vaart te actuali-
seren en opnieuw bij de gemeente 
Den Haag aan te bieden”, aldus 
Pjer Wijsman, voorzitter van de 
Commissie Loosduinen. “Waar we 
de vorige keer de Visie aan de wet-
houder hebben overhandigd in het 
bijzijn van enige raadsleden, willen 
we het document deze keer aan alle 
politieke partijen aanbieden en per 
partij een toelichting geven op onze 
voorstellen. Ook willen we van 
iedere partij weten of ze de visie 
zullen omarmen, waarna het als een 
besluitstuk voor stemming aan de 
Raad zal worden voorgelegd. Dán 
wordt het een integraal beleidsdocu-
ment, waaraan toekomstige bouw-
plannen zullen worden getoetst.” 

Loosduinen

De Commissie Loosduinen heeft besloten om de Visie Loosduinse Vaart 
te actualiseren. Het eerste document ‘Visie Loosduinse Vaart’ werd in 
februari 2011 aan wethouder Norder aangeboden.

Kleinschaligheid
De Visie Loosduinse Vaart gaat uit 
van kleinschaligheid en het behoud 
van het dorpse karakter. Voor het 
opstellen van de aangepaste visie 
zoekt de Commissie Loosduinen 
hulp van vrijwilligers uit het stads-
deel Loosduinen, die met ondersteu-
ning van ervaren stedenbouwkun-
digen het plan een extra dimensie 
zullen geven. 

er twee mooie speelvelden van te 
maken. De jongeren zijn erg enthou-
siast over de gang van zaken en zijn 
heel blij dat de realisatie van hun 

doelstelling zich inmiddels 
in een vergevorderd stadium 
bevindt. Voor hen betekent 
dat veel meer dan alleen maar 
een voetbal- en basketbalveld. 
Het is heel belangrijk voor 
de jongeren om hiermee een 
positieve bijdrage te leveren 
aan de wijk. “Op deze manier 
willen wij als jongeren laten 
zien dat wij graag meewer-
ken aan het verbeteren van 

een leefbare wijk”, zeggen Moad 
Quedach en Ilvas El Mansouri,

Playgroundcommissie
Beiden zijn lid van de ‘playground-
commissie’  die meehelpt om de 
velden mooi, schoon en leefbaar te 
houden. Hun belangrijkste taken zijn 
het onderhouden van het plein, het 
signaleren en melden van schade bij 
de gemeente en het samenwerken met 
andere partners in de wijk. “We zijn 
er trots op dat we wethouder Klein 
hebben kunnen overtuigen dat wij 
daarvoor ook verantwoordelijkheid 
willen dragen. Met spanning wach-
ten wij op het moment dat de velden 
gereed zijn en natuurlijk ook op de 
dag van de officiële ingebruikname!” 

Commissie Loosduinen

Visie Loosduinse Vaart in de revisie…

Het vernieuwen van de beide 
velden is op het moment van 

schrijven van dit bericht in volle 
gang. Er wordt hard gewerkt om 

Houtwijkse jongeren in actie

‘Playgroundcommisie’ zit in spanning…
Begin oktober was het eindelijk zo ver: er werd begonnen met het rea-
liseren van de droomwens van de jongeren van Houtwijk: een verbe-
terd voetbal- en basketbalveld in het Bokkefort. 
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‘Ik woon op de Architect Krophollerkade…’

In deze aflevering laten we het 
licht schijnen op Alexander die 

op 26 juli 1881 in Amsterdam werd 
geboren en zijn carrière begon als 
timmermansleerling op de Eerste 
Ambachtsschool. Vanaf 1896 werk-
te hij bij een aannemersbedrijf en 
later bij architect J.Beirer. Tot 1902 
studeerde hij voor architect waarna 
hij met Jan Frederik Staal een 
bureau begon. Ze ontwierpen een 
groot aantal gebouwen die in stijl 
sterk tegen de Jugendstil aanleun-
den, waaronder een paar gebouwen 
voor de verzekeringsmaatschappij 
‘De Utrecht’.  De relatie tussen de 

partners werd in de tijd slechter tot 
het in 1910 tot een definitieve breuk 
kwam. 

Geleidelijk raakte Kropholler 
onder de invloed van Berlage 

en ontwikkelde een stijl waarbij 
eenvoud en baksteen centraal ston-
den en steunberen en trapgevels 
groot werden uitgevoerd. Deze 
bouwstijl werd grotendeels overge-
nomen door de Delftseschool.
In 1908 werd Kropholler katholiek  
en begon zich te interesseren voor 
kerkenbouw. Hij ontwierp veel 
katholieke kerken met bijhorende 

gebouwen. Daarnaast staan er in 
Nederland zeker tien stadhuizen 
waarvoor hij het ontwerp tekende. 
Hoewel hij als architect gewaar-
deerd werd, was hij geen geliefd 
persoon. Zijn extreme gedachten 
brachten hem  in de richting van 
het fascisme en hij werd lid van 
het ‘Zwart Front’. Tijdens de oor-
log werkte hij gewoon door. Na de 
oorlog greep een groep collega’s de 
kans om hem te laten veroordelen 
voor collaboratie. Na het uitzitten 
van de schorsing pakte hij zijn werk 
weer op.  Alexander Kropholler 
overleed in Wassenaar op 17 mei 
1973. In de volgende editie laten 
we het licht schijnen op zijn zuster 
Margaret, de eerste vrouwelijke 
architect.

Dries Weber

Straten, lanen, pleinen, wegen 

Van kazerne naar abigro

KMAR-kazerne weer bewoond

Het bleek echter om een geheel 
andere vorm van opvang te 

gaan: een doorstroomvoorziening 
voor kwetsbare mensen die tijde-
lijk een plek in maatschappelijke 
opvang nodig hebben. Op 1 novem-
ber 2013 werd - vooruitlopend op 
de officiële opening in het voorjaar 

van 2014 - het gerenoveerde en ver-
bouwde pand met de twee nieuwe 
appartementenblokjes in gebruik 
genomen. De bewoners waren al 
snel gesetteld. De medewerkers van 
LIMOR (Landelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Ondersteuning en 
Rehabilitatie) waren trots op hun 

nieuwe werkomgeving, maar zijn 
nog niet helemaal gewend. 

Monitoring
De bewoners blijven in principe 
maximaal een half jaar. Die tijd is 
nodig om hun problemen te inventa-
riseren, de hulpverlening aan te pak-
ken, samenwerking te coördineren en 
- onder begeleiding - aan herstel en 
zelfredzaamheid te werken. Hierna 
verhuizen deze bewoners naar een 
andere, meestal meer zelfstandige 
woonvorm. Zeven dagen in de week 
is er tot tien uur ’s avonds begeleiding 
van LIMOR aanwezig. Deze bege-
leiders zijn ook voor buurtbewoners 
aanspreekbaar, als er onverhoopt pro-
blemen zouden zijn (telefoon: 
070-3051490). Voor het monito-
ren van eventuele gevolgen van de 
nieuwe bestemming voor de omge-
ving wordt een beheergroep inge-
steld, waarin ook het Wijkberaad 
Houtwijk is vertegenwoordigd. 
Kijk voor meer informatie over de 
doorstroomvoorziening en LIMOR 
op http://www.limor.nl/content-I49/
Doorstroomvoorziening_Leyweg_
Den_Haag.html.

Andreas Dijk

Bijna vier jaar geleden was er grote schrik aan het begin van de 
Leyweg en omgeving. De voormalige marechausseekazerne zou een 
opvang voor daklozen worden. Het NIMBY-effect (Not In My Back 
Yard) trad meteen op. Voor Houtwijkers overigens meer ‘niet in mijn 
voortuin’. Sommigen zagen de zwervers, de drugsverslaafden, de alco-
holisten al door de buurt zwermen. 

Jacobus Kropholler was makelaar in roerende goederen en trouwde 
met Margaret Bisset. Uit dat huwelijk werden vijf kinderen geboren. 
Jacobus en Cornelis werden musici, Julie tekenlerares en Alexander en 
Margaret werden architecten.

Doorstroomvoorziening voor kwetsbare mensen
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Gerard die van de werkloosheid een 
fanatiek beroep had gemaakt, kwam 
snuivend binnen en vroeg gelijk en 
enthousiast om een kop soep. Hij 
wachtte geduldig tot Bram die inge-
schonken had en liep de zaak verder 
in. Hij zag een lege plek naast het 
tafeltje van Lange Jan en liet zich 
met enig welbehagen op een stoel 
vallen. Jan keek geïrriteerd op:
“Mot jij met dat spul uitgerekend 
naast mij komen zitten. Ik ben aller-
gisch voor alles dat met erwten te 
maken heeft. Ik word er gewoon 
gek van. Pak die rotzooi en ga 
ergens anders zitten.”
Gerard nam een hevige hap van de 
soep en reageerde treiterig:
“Jij heb geen soep nodig om gek 
te worden. Dat heb je van nature al 
mee gekregen. Jij zal ook wel gauw 
dement worden.”
Jan verkrampte en kwam langzaam 
omhoog. Bram had het bijtijds in 
de gaten, stond ineens naast Jan en 

Hij draaide zich om en liep naar 
de grote pan met pruttelende 

erwtensoep die op de warmhouder 
stond. Bram roerde door de dikke 
brei en snoof. Tevreden trok-ie de 
lepel uit de soep en schepte zich-
zelf een kop in. Met kleine teugjes 
werkte hij lepel voor lepel naar bin-
nen. Hij schraapte het laatste beetje 
van de bodem en veegde met de rug 
van zijn hand zijn mond af.
De deur piepte open en twee man-
nen stampten hun schoenen af op de 
kokosmat achter de deur. Ze snoven 
even en bestelden onmiddellijk de 
erwtensoep. Geleidelijk liep de zaak 
vol en Bram moest een tweede pan 
uit de koeling halen.
Lange Jan stapte op zijn favoriete 
tijdstip binnen en haalde zijn neus 
op: “Geef mij om te beginnen maar 
koffie en die koeiendiarree kan je 
voor mij naar de voedselbank bren-
gen.” Bram haalde zijn schouders 
op en schonk de koffie in.

drukte hem weer terug in zijn stoel. 
Hij pakte de soepkom van Gerard 
en zette die in het raamkozijn: “Ga 
jij maar even ergens anders zitten.”
Uit de hoek klonk de stem van 
Bella: “Ik heb een buurvrouw met 
opkomende dementie en daar spot je 
niet mee. Bovendien heeft dat mens 
nog wat andere kwalen. Ze slikt 
zo’n acht pillen per dag. Ik vind dat 
treurig en jullie drijven de spot er 
mee.” Gerard gaf zich niet zo gauw 
gewonnen:”Ik slik er elke dag ook 
zo’n stuk of zes.”
Het werd even stil en een jonge 
kerel die zijn koffie en gehaktbal 
verwerkt had, kwam naar de bar om 
af te rekenen. Voor hij de zaak uit 
liep, zei hij overluid tegen Bram:
“Kan je die twee zeikerds daar in de 
hoek geen spreekverbod geven. Ze 
verpesten hier elke dag de sfeer.”
De deur klapte dicht en Bram keek 
even naar de hoek waar de twee 
kemphanen zaten. Ze zaten nu 
samen aan hetzelfde tafeltje met elk 
een blonde Spa en waren druk bezig 
om hun wederzijdse kwalen met 
veel overtuiging uit te beelden.
Bram glimlachte en dacht:”Ze zijn 
eenzaam en horen er hier ook bij.”

Dries Weber

Koffiehuis Bram (13)

‘Pruttelende erwtensoep…’
Het sneeuwde. Trage vlokken bouwden een glinsterend tapijt op de 
stoep voor het koffiehuis. Bram stapte even naar buiten en wreef met 
zijn voet door de sneeuw. Het was er vroeg voor de tijd van het jaar. 
Hij had nog geen zin om zijn tent aan de kerstsfeer aan te passen.

11

Even voorstellen

Patty Dullaart-van der Ende 

Creativiteit in Houtwijk 
In Houtwijk viert creativiteit hoogtij. 

Tijdens de Loosduinse Kunstroute 
(mei 2013) werd dat - met allerlei 
kunstzinnige uitingen - overtuigend 

aangetoond door de negen deelne-
mende kunstenaars uit onze wijk. 
Er lopen hier echter nog veel meer 
creatievelingen rond. Een daarvan is 

Patty Dullaart-van der Ende. Patty is 
altijd al creatief bezig geweest met 
tekenen, schilderen, fotograferen en 
keramieken. In 2004 ontdekte zij het 
mozaïeken en vond dat zo leuk dat 
zij zich in de diverse technieken en 
materialen is gaan specialiseren. Glas 
en glasmozaïekstenen hebben daarbij 
haar voorkeur. In 2008 maakte zij van 
haar hobby haar werk en sinds die 
tijd verkoopt zij via haar eigen web-
winkel een uitgebreid assortiment aan 
hobby- en mozaïekartikelen en eigen-
gemaakte kunstwerken. Ook verzorgt 
zij allerlei workshops.  

Meer informatie
Op www.endofdullart.nl is meer 
informatie te vinden over Patty’s 
webwinkel ‘End of Dull Art’. Een 
interessante inspiratiebron voor de 
komende feestdagen… 
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De leden hebben het afgelopen 
jaar weer heel creatief gewerkt 

en tal van zaken aangepast. Op dit 
moment worden de latten van de 
banken grondig geverfd,  zodat ze 
volgend  jaar weer plaats kunnen 

bieden aan de bezoekers. Van de 
gemeente hebben wij subsidie ont-
vangen voor de aanschaf van onder 
meer een accu-heggenschaar, waar-
van inmiddels al goed gebruik is 
gemaakt. Ook de ladder die als stei-

ger kan worden omgebouwd, heeft 
zijn diensten al veelvuldig bewezen. 

Bijna elke dinsdagmiddag heb-
ben de cliënten van Nieuw 

Berkendael (het aantal breidt zich 
uit) zich heerlijk kunnen uitleven in 
het tuinieren. De komende maanden 
zal het er echter rustiger aan toe 
gaan. Deze periode zal ook worden 
gebruikt om - in overleg met de 
vrijwilligers -  plannen te maken 
voor het komende jaar. Bij vorst kan 
er buiten niet worden gewerkt, maar 
dan kan wel in de beide gebouwtjes 
in de wijktuin onderhoud worden 
gepleegd. Ook kunnen de leden op 
het terrein van de nabijgelegen hob-
bytuintjes reparatiewerkzaamheden 
verrichten. 

Er is nog steeds een wachtlijst 
voor de hobbytuintjes, maar 

die is niet zo lang meer. Wanneer u 
enthousiast bent om zelf te tuinieren, 
laat het ons dan weten (wijktuinhout-
wijk@live.nl)”, meldt Riet van der 
Laan, secretaris. “ Vanzelfsprekend 
ben u ook van harte welkom om op 
de dinsdagmiddagen in de Wijktuin 
te komen helpen.“

Wijktuin Houtwijk

Op 4 november 2013 zijn de 
mensen van Omnigroen met 

stagiaires van het Johan de Witt 
begonnen met het leeghalen van de 
knuffelweide. Door deze opknap-
beurt wordt de weide mooier, maar 
vooral ook beter toegankelijk voor 
mensen met een beperking. Hiermee 
is voor hen een grote wens in ver-
vulling gegaan. De financiering van 
dit project is rond, maar wij zoeken 
nog steun voor een  bedrag van 
€ 3.000 voor nieuwe banken. In een 
ander project zijn vijf mensen van 
Middin, in het kader van werker-
varing, en vijf mensen van Reakt, 

in het kader van reïntegratie, werk-
zaam op de boerderij. 

Besognes
Onze dieren hebben zo hun eigen 
besognes. De ezels Maaike en 
Sanne lopen sinds kort op schoen-
tjes vanwege pijnlijke hoefjes. 
Samen met de liefdevolle (gespon-
sorde) verzorging door onze nieuwe 
hoefsmid Thijs van Rossum, moet 
dit bijdragen aan een voorspoedig 
herstel. Onze gans Jozefien is al 
langer het alleen zijn moe en ver-
trok daarom zaterdag 9 november 
2013 op liefdesvakantie naar Akka’s 

‘De winter komt eraan…’
De herfst is gelukkig achter de rug: de wijktuin heeft de stormen door-
staan. In november kon het grootste deel van de afgevallen bladeren en 
snoeihout worden opgeruimd. Ook verrichtte de gemeente snoeiwerk 
aan de slootkant. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Gans Jozefien op liefdesvakantie….
Nu de blaadjes vallen en de dagen korter worden, is het duidelijk rus-
tiger op De Nijkamphoeve. Het koffie- en theehuisje is gesloten tot 2 
april 2014 . De boerderij sluit tot 1 april 2014 dagelijks om 16.00 uur. 
Natuurlijk is iedereen altijd welkom voor een kopje koffie of thee op 
de boerderij.

Ganzenparadijs. In het Drentse 
wordt ook bekeken of er  wat aan 
haar pijnlijke pootje kan worden 
gedaan. Gelukkig bleek Jozefien al 
snel na aankomst zielsgelukkig met 
haar nieuwe ganzenvriendjes. Via 
onze Facebookpagina houden we u 
op de hoogte van haar ervaringen 
en terugkeer met hopelijk een leuke 
nieuwe partner.  Zie ook: www.nij-
kamphoeve.nl.

Irene Castenmiller-Broer

Jolanda Smit knuffelt gans Jozefi en.



Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie

Dry needling
Sport fysiotherapie

Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging

Gezondheidsproducten

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

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
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Korte berichten

Parkeren op Leyweg
Opeens mocht er - sinds de invoe-
ring van de parkeerkraagregeling 
Leyenburg - op een deel van de 
Houtwijkse kant van de Leyweg 
niet meer worden geparkeerd zoals 
al achttien jaar werd gedaan: met 
twee wielen op straat en met twee 
wielen op de strook tussen rijbaan 
en fietspad. In het vorige nummer 
van het Houtwijkblad werd daar-
over al bericht. En bij het ontbreken 
van parkeervakken meenden som-
mige parkeercontroleurs ook bon-
nen te mogen uitdelen als een auto 
gewoon met vier wielen op straat 
stond. Een brief van het Wijkberaad 
Houtwijk aan het gemeentebestuur 
leidde tot een snelle gemeentelijke 
actie. Binnen enkele weken waren 
parkeervakken op het asfalt geschil-
derd. “Wat dat betreft tevredenheid 
bij de bewoners en het bestuur van 
uw wijkberaad. Maar die kraagrege-
ling blijft jammer!”, aldus bestuurs-
lid Andreas Dijk. 

Winteropvang daklozen 
De Stichting Dr. Schroeder van 
der Kolk Bedrijven), het Leger des 
Heils, de Kessler Stichting en de 
gemeente Den Haag zijn klaar voor 
de winteropvang van daklozen. Tot 
1 april 2014 kunnen Haagse dak-
lozen gratis terecht in de bestaande 
nachtopvangvoorzieningen en in 
de extra winteropvang.  Zodra de 
temperatuur stijgt, stopt de regeling 

weer. Meer infor-
matie hierover is 
te vinden op
de website van 
de gemeente Den 
Haag: http://www.
denhaag.nl

De JIP-Gids
De nieuwe 
JIP-gids is uit.
Jongeren heb-
ben vragen over 
simpelweg van 
alles. Vragen zoals 
‘Ik wil op mezelf 
wonen, hoe doe ik dat?’, Ik denk 
dat ik  zwanger ben, wat nu?’ of 
‘Welke opleiding past bij mij?’ wor-
den elke dag gesteld aan de jonge-
renadviseurs van het JIP (Jongeren 
Informatie Punt). Antwoorden 
op deze vragen en meer zijn ook 
gewoon in hun gratis nieuwe JIP-
Gids 2013-2014 te vinden. De gids 
is er voor alle jongeren tussen de 12 
en de 25 jaar uit Den Haag, Delft en 
Zoetermeer. Meer informatie 
info@jipdenhaag.nl 

Verkeerde e-mailadressen
Na het verzenden van de digitale 
Houtwijknieuwsbrief vorige maand 
(Houtwijkse ergernissen in beeld) 
zijn er bij de redactie ruim zeventig 
foutmeldingen binnengekomen. In 
dit verband het dringende verzoek 
aan alle lezers om tijdig wijzigingen 

in e-mailadressen door te geven 
aan het secretariaat Wijkberaad 
Houtwijk: info@wijkberaadhout-
wijk.nl, als u deze digitale versie 
regelmatig wilt blijven ontvangen.
Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking. 

‘Rails in Loosduinen’
In het Loosduins Museum de 
Korenschuur is tot en met 
22 februari 2014 de tentoonstelling 
‘Rails in Loosduinen’ te zien. Een 
stukje geschiedenis van de WSM 
(Westlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij). Hoofdthema’s: 
geschiedenis, personeel, jubilea, 
oorlog, materieel, voorwerpen en 
documenten. Digitale presentaties. 
Meer informatie: http://www.loos-
duinsmuseum.nl

In het Houtwijkblad 3/2013 (artikel 
‘Houtwijkse ergernissen in beeld’) 
werd op speelse manier geprobeerd 
om wijkgenoten in stelling te bren-
gen voor zaken die in de wijk leven. 
Zwerfvuil, hondenpoep, graffiti en 
parkeerproblemen, dat zijn de top 
vier grote ergernissen ook in onze 
wijk. In de praktijk blijkt dat tal 
van wijkgenoten zich aangesproken 
voelen en sowieso al iets aan de 
oplossing van deze problemen doen. 
Echter, er zijn ook mensen die zich 
er helemaal niets van aantrekken en 

er is een grote middengroep 
die hier tot nu toe ‘neutraal’ 
tegenover staat. Het wijkbe-
raadbestuur zal deze thema’s, 
maar uiteraard ook andere,   
regelmatig bespreken tijdens de 
maandelijkse bestuursvergade-
ringen waarbij ook steeds een 
ambtenaar van de gemeente 
Den Haag aanwezig is. Wilt u 
hierover meer informatie, dan 
kunt u altijd contact opnemen 
met het wijkberaad (zie voor 
contactgegevens pagina 19). 

Ergernissen in Houtwijk
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PROFITEER NU VAN 15% KORTING OP
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN!

TURFSCHIPPER 21
2292JC  WATERINGEN

Tel.  0174-270529
Fax. 0174-295477

• GEVELREINIGING
Het zandstralen van uw gevel is een zeer effectieve manier om uw 
gevel grondig te reinigen. Het optisch resultaat van zandstralen is 
100 procent. Er is wel een klein nadeel, de oppervlakte van de 
steen wordt licht aangetast. Daarom is het essentieel om na afloop 
de gevel te impregneren. De meest innovatieve manier om uw 
gevel te zandstralen is door Torbo-reiniging. 

• VOEGEN
Voegwerken begint met het verwijderen van de oude voegen. Dat 
gebeurt met slijpschijven.   Bij een harde voeg slijpen we zowel de 
onderzijde als de bovenzijde in. Vervolgens hakken we de voegen 
uit. Daarvoor gebruiken we hakhamers op lucht. Voor de nieuwe 
voeg bestaan verschillende opties, mede afhankelijk van uw gevel 
natuurlijk. 

• IMPREGNEREN/HYDROFOBEREN                           
Door slijtage of beschadigingen kan er vocht in het steen van uw 
muur binnendringen. Het water kan daar voor (vorst)schade zorgen. 
Vocht in de buitenmuur verlaagt ook de warmte-isolerende 
eigenschappen en is een voedingsbodem voor algen, schimmels en 
mossen.  De oplossing is impregneren, ook wel hydrofoberen 
genoemd. 

• STOOMREINIGING
Ons bedrijf is in het bezit van 7 stoom units. Deze machines 
reinigen d.m.v. een traploos instelbare druk van 60 tot 500 bar
en een temperatuur van 10 C° tot 150 C° waardoor elk oppervlak
op een veilige manier grondig gereinigd wordt. 

www.froling-totaalonderhoud.nl
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Vrijwilligers in  Houtwijk

Belangeloze inzet voor Houtwijk

Houtwijkse vrijwilligers gehuldigd
Meer dan een kwart van de Hagenaars, maar liefst 158.000 mensen, 
doet vrijwilligerswerk. Een aantal dat in 2009 nog op 13% lag. De stij-
ging komt door allerlei initiatieven in de stad. De Haagse vrijwilligers 
besteden gemiddeld 3,7 uur per week aan hun belangeloze activiteiten. 
Ook in Houtwijk zijn tal van vrijwilligers actief. De gemeente Den 
Haag onderkent hun belang en zette een aantal daarvan onlangs even 
in het zonnetje.

Uitreiking Stadsspeld
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de Stadsspeld 
toegekend aan Seltina de Vin. Zij 
heeft deze onderscheiding gekregen, 
omdat zij zich al zestien jaar belan-
geloos inzet voor de speel-o-theek in 
het stadsdeel Loosduinen/Houtwijk. 
Wethouder Karsten Klein overhan-
digde haar deze blijk van waarde-
ring op donderdag 17 oktober 2013 
in buurtcentrum Bokkefort. Niet 
alleen assisteert ze met het innemen 
en uitlenen van speelgoed, maar 
ook helpt ze met de jaarlijkse beurs 
van de speel-o-theek. Bovendien 
werkt ze geregeld nieuwe vrijwil-
ligsters in. Daarnaast zet ze zich in 
voor gezinnen met kinderen die een 

verstandelijke of lichamelijke beper-
king hebben. 

Houtwijkse helden gehuldigd
De gemeente Den Haag organiseert 
in elk stadsdeel een feest voor vrij-
willigers, dit als teken van waarde-
ring voor de Haagse Helden. Op 14 
september 2013 was Loosduinen 
aan de buurt. Ruim 500 mensen 
kwamen naar Gotcha Beachlounge 
en zagen hoe wethouder Karsten 
Klein vier van hen speciaal in het 
zonnetje zette. Van die vier zijn er 
drie in Houtwijk actief! Het zijn 
Sagar Koerban (een van de initia-
tiefnemers voor het nieuwe basket-
bal- en voetbalveld in Bokkefort, 
tevens lid van de playgroundcom-

missie Bokkefort) en het echtpaar 
Kuyper (o.a. actief in woonzorgcen-
trum Houthaghe).

De 17-jarige Sagar Koerban, vrij-
williger van VÓÓR Welzijn, draagt 
op een mooie manier bij aan het 
welzijn van jongeren in Loosduinen. 
Hij heeft zich hard gemaakt  voor 
een nieuw voetbal/basketbalveld 
in het Bokkefortpark dat dit najaar 
wordt aangelegd. Bovendien heeft 
hij er voor gezorgd dat er een 
eigen ruimte komt voor jongeren in 
het ‘Buurthuis van de Toekomst’ 
Houthage. 

Het echtpaar Joop (72) en Yvonne 
(67) Kuiper is al jaren actief 
als vrijwilliger in zorgcentrum 
Houthaghe. Zo zijn zij de organisa-
toren van een wandelclub, organise-
ren een wensenmiddag en zijn actief 
bij het serveren van maaltijden in 
het restaurant. Ook kan Houthaghe 
altijd een beroep op beiden doen als 
de nood hoog is, zoals het flyeren in 
de buurt bij een activiteit. Eigenlijk 
staan Joop en Yvonne altijd voor 
hun bewoners klaar!

Foto boven: vrijwilligster Selina de Vin 
gefl ankeerd door haar ouders links en 
wethouder Karsten Klein rechts tijdens 
de feestelijke uitreiking van de Haagse 
Stadsspeld.

Foto boven: het echtpaar Kuiper, dat al jaren actief is 
als vrijwilliger in Zorgcentrum Houthaghe.

Foto links: vrijwilliger Sagar Koerban die zijn bij-
drage levert aan het welzijn van Loosduinse jongeren.
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

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

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

Zorg en diensten
met de  hoogste
kwaliteit binnen
handbereik!

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

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

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

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

Werken in de zorg?
Zie onze website:
www.humanitaswoonzorgplus.nl
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Wijkberaad Houtwijk
Postadres: 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag
Bezoekadres: 
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, BG
Openingstijden kantoor: 
woensdag 10.00-12.00 uur 
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Loes Gordijn, secretaris
Yvonne Hartman-van der 
Ark, penning meester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

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

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

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het vol-
gende nummer: 3 februari 2014. 
Teksten en artikelen, illustraties 
(digitale foto’s, minimaal 300 
dpi, en tekeningen) bij voorkeur 
per e-mail:  redactie@wijk-
beraadhoutwijk.nl. Papieren kopij 
naar postadres wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

Het Houtwijkblad wordt in een 
oplage van 6.500 exemplaren 
huis-aan-huis verspreid. 
Interesse in het plaatsen van een 
advertentie? Neem dan contact op 
met het Wijkberaad Houtwijk: e-
mail info@wijkberaadhoutwijk.nl
telefoon 070-4400913 

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apotheek Pillen en Praten:
Telefoon: 070-323 1176 
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken 
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur. 
Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openings-
tijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944

Dokterstelefoon: 
Telefoon: 070-346 9669
Gezondheidscentrum: 
Telefoon: 070-397 1101,
Receptenlijn: 
Telefoon: 070-397 2162
Spoed: 
Telefoon: 070-397 1634,
Tandarts (spoed): 
Telefoon: 070-311 0305
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg 
Burenhulp:
Telefoon: 070-262 9999
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt 
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001

Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001
Meldpunt Sociale 
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen, 
Monique Krommenhoek en 
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon; 
070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer: 
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw 
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

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

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

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@denhaag.nl
Storingen Openbare 
Verlichting:
Telefoon: 14 070 (24 uur 
per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 2000
Gemeentelijk 
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke 
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

Politie 
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (08.00 tot 
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-8844

Twitter

Website

VOLG ONS VIA

Facebook

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

@



Laan van Meerdervoort 708a  |  Postbus 64733  |  2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  Fax: (070) 325 40 70

Internet: www.belderbos.nl  |  E-mail: info@belderbos.nl
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