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2 Zorg is meer dan medicijnen

SCHOENMAKERIJ
HOUTWIJK

• Repareren van schoenen en tassen
• Dupliceren van sleutels
• Stomerij service
• Graveerservice
• Schoenen verkoop

Voor vragen kunt u terecht in onze
winkel aan de Hildo Kroplaan 101-103    
Tel.: 070-391 19 34

OPROEP VAN DE REDACTIE
BESTEMD VOOR ALLE INWONERS VAN HOUTWIJK

De redactie van het HOUTWIJKBLAD nodigt alle inwoners van Houtwijk uit om een stukje te schrijven voor het blad 
over bijvoorbeeld, wat zij van de wijk vinden, wat zij in de wijk missen, vakantie-ervaringen of zo maar leuke ervarin-
gen over of in de wijk opgedaan. De stukjes moeten wel een relatie hebben met Houtwijk, vanuit of  over de mensen 
die er wonen. Foto’s (duidelijke) zijn ook heel welkom. De kopij uitgetypt of in leesbaar handschrift geschreven kunt u 
aanleveren op het Redactieadres. Of per E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl

Redactieadres: Wijkberaad Houtwijk, Toon Dupuisstraat 10, K117, onder vermelding van “kopij 
HOUTWIJKBLAD”.

HartmanArk
Administratie
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      Van de voorzitter 
P. Wijsman

WIJKBERAADINFO INFO

WIJKBERAADINFO INFO

Beste wijkbewoners,

Het is weer zover; het laatste nummer 
van dit jaar, het Kerstnummer 2009 en 
dat betekent naast elkaar goede dingen 
toewensen ook eventjes terugblikken op 
het bijna voorbije jaar.
Wat is er allemaal gebeurd? 

Voor onze wijk stonden er geen grote 
activiteiten op stapel, maar als je zo 
terugblikt, zijn er toch wel de nodige 
dingen gebeurd:
Een bijna volledige ontruiming van het 
woonwagenkamp aan de Escamplaan en 
alle ludieke acties, die als ‘tegenacties’ 
georganiseerd zijn om dit tegen te gaan.
Ons bedrijventerrein ZKD heeft een 
grote financiële injectie gekregen om de 
infrastructuur en de openbare ruimtes 
op te knappen. Dit is weer een deel van 
een nog groter plan. Ons bedrijventer-
rein staat op de 7e plaats van alle ter-
reinen in Nederland. Zowaar een gewel-
dige prestatie!
Het verbeteren van onze website; een 
website, die professioneler is geworden 
en velen van u reageren op een posi-
tieve manier hierover en weten ons te 
vinden.
We zijn hotspot-gebied af; dit betrof 
bepaalde straten rondom Bokkefort. 
Van de ene kant gelukkig, omdat het 
betekent dat er vooruitgang is geboekt 
in de straten. Aan de andere kant bete-
kent dit een verlies van extra geld en 
veel helpende handjes.
De zendmast, waarvoor we naar het 
Europese hof van de Mensenrechten 
zijn gegaan en waar de strijd tegen deze 
enorme mast verder wordt gevoerd. Een 
uitspraak is nog niet bekend, maar voor 
velen, die bezwaar hebben aangetekend 
tegen hun WOZ, is het argument van 
de straling niet geaccepteerd door de 
gemeente.
Onze zorgen over het winkelcentrum. 
Een mogelijke leegloop, terwijl we ook 
weer zien, dat er nieuwe ondernemers 
komen om het toch weer te proberen.
Diverse organisaties in onze wijk, die 
25 jaar en 50 jaar bestonden. Feest is 
er gevierd en natuurlijk zijn wij er trots 
op om deze ‘bedrijven’ in de wijk te 
hebben.
Het betaald parkeren, dat we nog steeds 
buiten de deur kunnen houden en de 
projecten waar wij als aanpalende wijk 
bij betrokken zijn:

Het Haga-project dat enorm veel 
omvattend is, maar zo als het er nu naar 
uitziet enigszins in een vertraging is 
geraakt. Er is wel een project opgestart 
betreffende het winnen en gebruiken 
van aardwarmte.
Het gebouw, dat moet verschijnen op 
de Haagweg, de Gamma-lokatie. Dit 
project is weer terug verwezen naar de 
tekentafel.

Zo ziet u; er gebeurt van alles en veel 
gaat min of meer aan ons voorbij, tenzij 
je erbij betrokken bent, dan merk je het 
des temeer.
Soms denk je waar maakt iemand zich 
druk om, maar als je bijv. slecht ter 
been bent, of tot een rolstoel bent ver-
oordeeld, dan kan ik goed begrijpen, dat 
het vervelend is, als auto’s op de stoep 
staan en dat er veel tegels losliggen. 
Dit loopt niet prettig en zo’n ‘sluip-
door, kruip-door  route is een onnodige 
uitdaging!
.
Bewoners met kleine kinderen klagen 
terecht over het harde rijden in bepaalde 
straten, terwijl daar een 30 km –zone is 
afgesproken. Dit wordt duidelijk aange-
geven middels borden en verkeersdrem-
pels, maar toch............. 
Prettig winkelen lukt alleen als je niet 
plotseling van de sokken wordt gereden 
en als je er iets van zegt, kun je ook 
nog een ‘grote mond’ krijgen.
Hetzelfde geldt voor groepjes jonge-
ren, bekend als hangjongeren en ‘per 
definitie’ vervelend of is de klacht van 
deze groepjes, dat er voor hen niets te 
doen is en daarom hangen ze rond, een 
terechte klacht!
Zo zie je: je leeft in een wijk met heel 
veel mensen met veel wensen betreffen-
de hoe je plezierig wilt en kan wonen!
Een enorme diversiteit, van jong en oud 
met veel voorzieningen, als scholen, 

bedrijven, sociale woonprojecten en 
verzorgings- en verpleeghuizen, aan-
leunwoningen en winkels. Kortom veel 
mensen met veel vragen en voorzienin-
gen, die niet altijd voldoende zijn.

Het lukt ook alleen maar om met elkaar 
gezellig en prettig te leven als we alle-
maal een beetje inschikkelijk zijn. Soms 
lastig, maar zeker zo rond de Kersttijd, 
wenselijk om erover te praten en zaken 
te regelen.

Dit geldt ook voor uw bestuur. 
We proberen al uw vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden, we probe-
ren uw wensen zoveel mogelijk om te 
zetten in daden en soms lukt dit, maar 
toch...............we kunnen het niet alleen. 
Met uw steun, inzet en motivatie om te 
willen aanpakken en veranderen, lukt 
veel!
Een mooie Kerstgedachte, die ik naar u 
wil uitspreken en waarvan ik hoop, dat 
deze in uw straat, buurtje of wijkje mag 
uitkomen.
  
Ik wens u namens het bestuur een 
mooie Kerst toe met een goed en 
gezond begin voor 2010.
Namens mijn bestuur,
P. Wijsman
Voorzitter Houtwijk

Een kleine nabrander: Er wordt n u 
gewerkt aan lijn 2 omdat bepaalde stuk-
ken ‘versleten’ zijn, maar binnenkort 
wordt u geïnformeerd en de eerste stuk-
ken hebben al in de krant gestaan, over 
het feit, dat Haaglanden lijn 2 tot een 
soort randstadrail wil ombouwen en dat 
heeft gevolgen voor het spoor tot aan de 
‘zevensprong’!

Meer hierover verderop in het blad.

Het bestuur van
Wijkberaad Houtwijk,

wenst de 
bewoners van Houtwijk

en in het bijzonder
de adverteerders van het Wijkblad

prettige feestdagen en een geweldig 2010
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WAT EEN TUINLIEFHEBBER IN DE 
WIJKTUIN HOUTWIJK DOET

Een gesprek met mevrouw Tonny 
van Meerkerk, zelf inwoonster van 
Kijkduin.

Hoe ben je achter het bestaan van de 
Wijktuin gekomen, je woont immers in 
Kijkduin?
Tijdens een bezoek aan de bibliotheek 
in Loosduinen zag ik een folder lig-
gen van ‘De Parels van Loosduinen’. 
Bij het doorbladeren ervan viel mij de 
Wijktuin op. Ik was helemaal niet op de 
hoogte van een Wijktuin. Nieuwsgierig 
gemaakt heb ik op de Pareldag 2008 de 
Wijktuin bezocht. Tot mijn grote ver-
rassing zag ik een mooi ingerichte tuin 
met bloeiende asters, pampasgras  met 
hoge en grote pluimen, mooie bloeiende 
struiken en planten.
‘Ik was gelijk verkocht’ en heb me aan-
gemeld als vrijwilliger. Na 19 jaar een 
volkstuin te hebben gehad, was dit de 
gelegenheid voor mij om weer heerlijk 
in de buitenlucht te kunnen ‘werken’. 
Wat vind jij dat de Wijktuin voor de 
buurt kan betekenen?

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? 

Bel voor nabezorging 

0174-631748

Eigenlijk zou ik willen zeggen: een 
oase. Maar de wijk is al zo mooi groen. 
Het moet zeker een ontmoetingsplek 
worden waar men gezellig met elkaar 
op een bankje een praatje kan maken, 
een wandelingetje maken en – als je 
dat wilt – een handje kan helpen bij de 
werkzaamheden in de tuin.

Welke werkzaamheden worden er alle-
maal verricht en wat wordt er verder op 
de Wijktuin gedaan?
Eigenlijk is de Wijktuin qua inrichting 
helemaal ‘af’. Het meeste werk gaat 
zitten in het onderhoud ervan, zoals het 
snoeien en natuurlijk de eeuwig duren-
de strijd tegen het onkruid. Er is overleg 
om bepaalde planten en struiken in een 
perk bij elkaar te zetten. Ook wordt er 
gezaaid in bakken (zomergoed), gestekt 
en gekweekt. 
Vooral de fruitstruiken hebben een spe-
ciale behandeling nodig: goed opbin-
den, het leiden van de druiventakken, 
juiste tijd van het jaar snoeien. En het 
leukste hiervan is: het plukken! Dit jaar 

hebben we veel trossen druiven, aal-
bessen, frambozen en bramen kunnen 
oogsten.

Heb je voor jezelf voorkeur welke werk-
zaamheden je wilt doen?
Voor mij is het belangrijkste in de bui-
tenlucht fijn bezig te zijn met een leuke 
groep vrijwilligers; dan doet een voor-
keur hebben niet ter zake.

Zelf ben je heel creatief, kun je je crea-
tiviteit ook kwijt in de Wijktuin?
Wat ik noem de ‘schepping’ van de 
tuin, die is al voltooid. Zelf hoef ik mij 
nu alleen maar bezig te houden met 
dit te behouden. Een keer heb ik een 
bloeiende artisjok mee naar huis geno-
men en daarvan een schilderij gemaakt; 
daar kon ik mijn creativiteit goed in uit 
leven. Ook andere objecten in de tuin 
geven mij inspiratie er iets mee te doen, 
bijv. Uitgebloeide planten en bloemen.

Op welke manier kun je meer mensen 
enthousiast maken mee te helpen of 
juist alleen maar te genieten van de 
Wijktuin?
Een moeilijke vraag. Nu ik ruim een 
jaar in de Wijktuin werk, zie ik niet 
veel meer mensen erin lopen.
Er wordt al veel publiciteit gezocht 
en gemaakt door het bestuur; de 
bekendheid in de wijken Houtwijk en 
Loosduinen is toch wel groot. Wellicht 
kan de bekendheid nog worden uitge-
breid door een kraampje op een bra-
derie; het geven van voorlichting aan 
bezoekers van de Wijktuin op bepaalde 
middagen. Ik weet dat het in de bedoe-
ling van het bestuur ligt vanaf komend 
voorjaar bezoekers de gelegenheid te 
bieden een kopje koffie of thee te kun-
nen drinken. En natuurlijk een ‘Parel 
van Loosduinen’ blijven. 
Wie weet dat dan ‘de loop er in komt’. 

Dank je wel voor dit gesprek.

Riet van der Laan, november 2009.
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Geachte redactie,
In de laatste uitgave van het Houtwijk 
Blad stond op pagina 9 een artikeltje over 
de werkgroep Hondenbeleid. Ik las dat 
mevrouw De Graaf namens deze werk-
groep een inventarisatie maakt van klach-
ten en wensen van hondeneigenaren die 
hun hond uitlaten op de hondenuitlaatroute 
in Bokkefort.
Ik wil de goede initiatieven van deze 
mevrouw niet teniet doen maar ik ver-
baaste me wel dat er geen inventarisatie 
gemaakt wordt van klachten en wensen 
van niet-hondeneigenaren en waarom 
richt men zich op de hondenuitlaatroute 
in Bokkefort terwijl in Houtwijk zoveel 
meer hondenuitlaatgebieden zijn? Er wordt 
in het artikel melding gemaakt waar men 
zich als potentieel vrijwilliger van deze 
werkgroep zou kunnen aanmelden maar bij 
welk loket zou een niet-hondeneigenaar, 
zoals ik, wonend in Houtwijk zijn of haar 
beklag kunnen doen over bijvoorbeeld 
hondenpoep?
Ik kijk uit op het hondenuitlaatgebied aan 
de Van der Goeslaan. Een mooie groene 
groenstrook/fietspad tussen twee sloten, 
één van die andere hondenuitlaatgebieden 
in Houtwijk. 
Argwanend kijk ik naar onze vierpotige 
vrienden zodra zij hun ruggen krommen, 
maar feitelijk kan ik beter op hun tweebe-
nige baasjes letten. Lichaamstaal zegt alles, 
want lijken de baasjes opeens zeer geïnte-

Beste briefschrijver,

Met alle begrip voor uw fustraties het volgende:
U heeft helemaal gelijk met uw hondepoepklachten!
U kunt, zodra de werkgroep hondenbeleid weer actief is(de werkgroep is nu in oprich-
ting) uw bezwaren via het wijkberaad ook aan de werkgroep richten. Wij vinden name-
lijk net als u hondenpoep vies .En we vinden ook, dat de hondenbezitter de produkten 
van zijn hond ook altijd dient op te ruimen. Helaas gebeurt dit niet altijd en daar zijn 
wij net als u niet blij mee. En kinderspeelplaatsen zijn vanzelfsprekend taboe voor hon-
den!

Een goed hondenbeleid, voorlichting en goede voorzieningen zijn zaken waarmee 
we niet alleen de hondeneigenaar, maar ook de niet-hondeneigenaar willen tegemoet 
komen. Daarom verzoeken we ook aan niet -hondeneigenaren om mee te doen met 
de aanstaande werkgroep, omdat zij juist vanuit hun eigen invalshoek mogelijk goede 
ideeën kunnen aandragen om de situatie te verbeteren. Dus hondenmensen en hondloze 
mensen: meldt u bij het wijkberaad, en praat of doe mee!

Ik heb inmiddels de geïnventariseerde klachten omgezet in een plan van aanpak dat via 
het wijkberaad is ingediend om het achterstallig onderhoud van de hondenvelden en de 
hondenroute weg te werken, de vijvers in het park schoon te maken en de verlichting 
te verbeteren. Ook denken we aan een opknapbeurt voor de hangplek bij de vijver. 
Verbeteringen op andere plaatsen zullen we, zodra de werkgroep daadwerkelijk is 
opgericht, ook onder de loep nemen.
En daar hoort de uitlaatstrook op de Van der Goeslaan zeker ook bij!

Ellen de Graaf

resseerd in dat vogeltje dat overvliegt of 
dat mooie blaadje aan de boom dan is het 
duidelijk; deze hondeneigenaar zal niet de 
poep van zijn of haar hond opruimen. 
De baasjes die wél hondenpoep opruimen 
herken je overigens ook duidelijk. Hun 
aandacht is voor de hond en met een zakje 
om de hand wachten zij rustig tot hun 
hond zijn behoefte heeft gedaan en rapen 
dit vervolgens netjes op. Kijk, dat zie ik 
graag.... toch?
Mijn kinderen spelen met buurtkinderen 
veel in de groenstrook aan de Van der 
Goeslaan. Ze beleven daar hun avonturen, 
bouwen een hut, struinen door de struiken 
zoekend naar torretjes, zaadjes, takken en 
andere schatten. Heerlijk buiten zijn gun 
je niet alleen de honden maar toch ook de 
kinderen? Misschien geldt dat toch niet 
voor alle hondeneigenaren....
Helaas belandt menig hondendrol in 
de profielen van de kinderschoenen. 
Getverdemme, het stinkt niet alleen ontzet-
tend maar het is ook een enorm goor klusje 
om de poep weer uit de profielen te peute-
ren. Maar daar blijft het niet bij want een 
aantal van die ‘nette’ hondeneigenaren die 
de poep van hun hond in het hondenpoep-
zakje doen, gooien vervolgens die poep-
zakjes in de bosjes. De kinderen vinden die 
zakjes vervolgens en, niet weten wat er in 
zit, gaan er mee spelen. Je kan er natuurlijk 
hartstikke goed en ver mee gooien; “bom-
metjes zijn het!”. Ja, bommetjes inderdaad! 

Bommetjes met ziektekiemen. Wist u, 
meneer en mevrouw hondeneigenaar, dat 
mensen -mijn kinderen- ziek kunnen wor-
den van de eitjes van spoelwormen die in 
hondenontlasting zitten en een besmetting 
ook het risico op astma verhoogd? 
Wat kan ik als ouder en niet-hondeneige-
naar doen om de situatie te verbeteren? De 
kinderen weten inmiddels dat ze niet aan 
die hondenpoepzakjes mogen komen en 
dat ze hun schoenen bij de deur uit moeten 
doen, dat lost voor mij in ieder geval een 
deel van het probleem op. Daarnaast heb 
ik de gemeente gevraagd om hondenpoep-
bakken aan de groenstrook van de Van der 
Goeslaan te plaatsen (www.denhaag.nl/
honden), plaatsing zou een ander deel van 
het probleem oplossen. Verder zullen de 
kinderen toch goed moeten uitkijken waar 
ze gaan staan. 
Ik ben geen wereldverbeteraar. Sommige 
hondeneigenaren zullen nooit hun hon-
denpoep opruimen en ik ga ze daar niet 
persoonlijk op aanspreken. Ik heb dat 
ooit eens gedaan en ik heb mijn lesje 
wel geleerd. In mijn vorige woonwijk 
heb ik een hondeneigenaar die zijn hond 
op de stoep voor mijn huis liet poepen, 
hier op aangesproken. Hij ontkende dat 
het de poep van zijn hond was, terwijl ik 
zelf het dier zijn behoefte had zien doen. 
Verbouwereerd om zijn reactie heb ik de 
poep zelf opgeruimd. Vervolgens ben ik 
achter de computer gaan zitten en heb een 
stukje geschreven voor het wijkkrantje, in 
de strekking van; Let op waar je gaat staan 
als je achter een meneer loopt met zus-en-
zo-hond, want het kan zijn dat je dan in de 
poep staat. Vervolgens kwamen er via de 
redactie van dat krantje brieven van een 
advocaat met aanklachten tot smaad en 
eiste men excuses. Ik was ordinair en werd 
zwart gemaakt terwijl ik niets had gedaan 
(anders dan hondenpoep opruimen). 
Achteraf bleek de correspondentie niet van 
een echte advocaat te komen en was het 
een zaak van pure intimidatie. Nou, ik was 
geïntimideerd!
De hondeneigenaren die de ontlasting van 
hun hond netjes in een zakje thuis in de 
container deponeren wil ik hiervoor harte-
lijk bedanken. De overige hondeneigenaren 
wil ik vriendelijk vragen aan de kinderen 
en andere gebruikers van de groenstroken 
te denken en de poep van hun honden op 
te ruimen. Hopelijk staan er binnenkort 
hondenpoepbakken op de groenstrook aan 
de Van der Goeslaan.
Ik wens mevrouw De Graaf veel suc-
ces met de werkgroep Hondenbeleid en 
vraag haar bij deze om naast de honden-
uitlaatroute Bokkefort ook de overige 
hondenuitlaatgebieden van Houtwijk onder 
de loep te nemen. Informeer ook bij niet-
hondeigenaren en de kinderen die in de 
natuur willen spelen.

ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor 

om die te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.
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EEN MOMENT VAN GELUK ♥ IN ONS GEMEENTEMUSEUM

Alle bewoners van Loosduinen vanaf februari 2010 
gratis naar het museum
Het Gemeentemuseum ligt dichtbij, met een beetje trots mag je zeggen dat 
Piet Mondriaan uw buurman is! 
Het Gemeentemuseum nodigt daarom alle bewoners 
van Loosduinen uit om tussen februari en augustus 2010 
– gratis – op bezoek te komen. U ontvangt in januari een 
mooie kunstkalender in uw brievenbus met daarin gratis 
toegangskaarten en een bon voor koffie met taart. 

En er is nog veel meer mogelijk voor Loosduiners. Als u 
een bijzonder uitje zoekt: kom dan samen met uw buren, 
uw familie of als vriendengroepje! U kunt dan een ëeigení 
gratis rondleiding in het museum afspreken met taart en 
koffie toe. Of u gaat samen aan de slag in een workshop 
mode, fotograferen, modeltekenen of landschappen 
schilderen. 
Dagje uit met collega’s? Een cultureel feestje of een vergade-
ring van uw organisatie kan ook! Overdag te druk? 
Het museum is straks eens per maand ë s avonds speciaal 
open voor bezoekers uit Loosduinen! Dan staan er ook bus-
sen klaar in Loosduinen voor vervoer. De data vindt u in de 
kalender. 

We hebben al een aantal ideeën voor Loosduiners, 
maar nog belangrijker is wat u zelf graag wilt doen in het 
museum.We horen graag van u, liefst voor februari 2010. 
Dan kunnen we onderstaand programma nog met uw 
ideeën aanvullen! 

- Bij de prachtige modetentoonstelling ‘Haute Couture’
mag u niet alleen kijken, maar ook zelf in workshops aan 
uw kleding sleutelen! U ziet ondermeer een op maat 
gemaakte avondjapon van meters tule, met het label van 
de meester zelf: Christian Dior. Een sprookje voor velen, 
een onbereikbare droom voor anderen, maar u ziet ook 
de harde realiteit voor de makers van de japonnen. 

- Voor kunstliefhebbers is er de tentoonstelling over 
Wassily Kandinsky en Franz Marc , grondleggers van de 
beweging ‘Der Blaue Reiter’. In het begin van de 20ste 
eeuw zette een groep kunstenaars de kunstwereld in 
München volledig op zijn kop. Met hun expressieve, lyrische 
schilderijen vol felle kleuren stond Der Blaue Reiter 
aan de bron van het ontstaan van het expressionisme in 
Duitsland. 

- Jongeren uit Loosduinen mogen met de bekende 
installatiekunstenaar David Bade een groot kunstwerk 
bouwen en tentoonstellen! En ze kunnen een levende 
Cluedo spelen in het museum (met een hamburger toe), 
hun eigen muziek componeren of computeren in de 
Wonderkamers. 

- ’Eten en drinken in de Stijlkamersí , met een romantisch 
dinertje toe? 
Neem je geliefde mee naar de smaakvolle tentoonstelling 
over eten en drinken. In een stijlvolle omgeving serveert 
het museum kunstwerken die te maken hebben met 
snoepen, picknicken, high tea of een feest aan tafel. Na 
de gratis rondleiding kunt u een etentje in stijl reserveren 
(voor een zacht prijsje) in het naast het museum gelegen 
restaurant Gember. 

- Tupperware in het museum? Jawel! 
Natuurlijk organiseren we voor u een Tupperware party 
als u de tentoonstelling over Tupperware heeft bekeken. 

- Gevoel voor vorm(geving)? Kom naar de tentonstelling 
‘Vorm = Norm’. 
Onze schoenen, onze kleding, onze fiets, ons koffie-
bekertje, ons computerprogramma en de blaadjes papier 
uit de printer: ze zijn allemaal gestandaardiseerd. Alle 
keuzen in ons leven lijken individueel, maar nog nooit zijn 
zoveel producten om ons heen overal hetzelfde geweest. 
En dat is maar goed ook. Een spijkerbroek zou onbetaalbaar 
zijn als hij telkens weer op maat gemaakt moet 
worden. Door allerlei onderlinge afspraken past een bout 
op een moer, een afwasmachine in het keukenblok. 

Al die voordelen hebben ontwerpers als Dieter Rams en Piet 
Zwart, fabrikanten als Braun en Thonet en scholen als het 
Bauhaus geïnspireerd om zich voor standaardisatie in te zet-
ten. Kom kijken! 

-Ook een internationale avond met rondleidingen in 
allerlei talen is mogelijk! 

Even opwarmen.... 

Voordat het museumproject in Loosduinen losbrandt, 
kunt u alvast kennis maken met het museum in uw 
eigen stadsdeel! Op zaterdag 28 november kunt u na 
een rondleiding een workshop cartoon tekenen volgen 
in het museum. Op zaterdag 12 december kunt u zelf 
werken aan een groot schilderij met hierop een werk 
van Mondriaan in buurtcentrum Tandem. Uiteraard onder 
begeleiding van museumdocenten. 

Voor meer informatie neem contact op 
met Barbara Berger tel 06 22994015 of mail naar 
barbaraberger@x-borders.nl 
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Onlangs stond er in het Houtwijkblad 
een artikel van de voorzitter van het 
Wijkberaad, waarin werd aangegeven 
dat het bestuur in haar huidige orga-
nisatievorm beperkt is in het aantal 
projecten dat goed te managen valt. 
Deze situatie leidde ertoe dat niet alle 
–vaak goede-  suggesties van wijkbe-
woners konden worden opgepakt. Dat 
is natuurlijk jammer, want we willen 
natuurlijk wel de leefbaarheid van 
Houtwijk en de saamhorigheid van 
haar bewoners blijvend verbeteren. 
Goede initiatieven verdienen daarom 
alleen al een goede opvolging.
Het voorstel van de voorzitter bestond 
er daarom uit om initiatieven binnen de 
wijk te laten uitvoeren door wijkbewo-
ners zelf, binnen een projectstructuur, 
waarbij het Wijkberaad ondersteuning 
biedt aan de projectteams d.m.v. het 
aanbieden van nuttige contacten en 

adviezen om snel tot een goed resultaat 
te komen.
De voordelen zijn duidelijk:
• Veel meer projecten kunnen worden 

gerealiseerd dan voorheen.
• Door de directe betrokkenheid van 

de bewoners zal er een toevloed 
komen van telkens meer goede initi-
atieven.

Ik ben Ramon Meesters en ik woon al 
enige jaren met vrouw en 2 kinderen 
naar volle tevredenheid in Houtwijk. 
Van beroep ben ik zelfstandig makelaar 
in Den Haag. Voorheen heb ik jaren-
lang gewerkt als projectmanager bij 
een groot internationaal telecom bedrijf 
en reisde daarvoor vaak naar London 
en Parijs.
Ik heb me naar aanleiding van de 
oproep bij de voorzitter van het 
Wijkberaad gemeld, om me op te 
werpen als “project coördinator”.  De 

inhoud van de functie komt er kortweg 
op neer dat ik bewoners help met het 
opzetten van projectteams en het aan-
reiken van nuttige contacten om initia-
tieven om te kunnen zetten in positieve 
resultaten. Tevens volg ik de voortgang 
en onderhoud ik de informatiestroom 
op gang tussen Wijkberaad en de pro-
jectteams, zodat het Wijkberaad kan 
bijspringen wanneer dat wenselijk is 
voor de voortgang van het project. 
Het  gaat hier om een ondersteunende 
rol die mij de mogelijkheid biedt om in 
contact te komen met wijkbewoners die 
óók, net als ik, van hun wijk houden en 
dat willen tonen door zich in te zetten 
voor hun buurt. Heeft u initiatieven, 
dan is het nu wellicht het moment om 
er iets mee te doen...
Met vriendelijke groet,

Ramon Meesters

Ramón Meesters, projectcoördinator in het Wijkberaad

Computerinloop in de Wiekslag
Elke donderdagmiddag organiseert het volwassenenwerk 
van VÓÓR Welzijn een computerinloop in buurtcentrum 
de Wiekslag. Tussen 12.30 en 13.30 uur is iedereen wel-
kom om achter de computer plaats te nemen.
Tijdens deze uren is er tevens een begeleider aanwezig 
om u te helpen wanneer u vragen heeft op computerge-
bied. De kosten van de inloop bedragen € 0,50 per keer. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het volwas-
senenwerk op telefoonnummer 070 3976001 of via marc.
vanbergen@voorwelzijn.nl. Bent u bekend met de com-
puter en wilt u mensen tijdens deze inloop op vrijwillige 
basis helpen? Neem dan contact op met Marc van Bergen 
van het volwassenenwerk in Loosduinen.
Wat: Computerinloop
Waar: Buurtcentrum de Wiekslag, 

Molenbrink 68a, Den Haag
Dag en tijd: Donderdag van 12.30 – 13.30 uur
Kosten: € 0,50 per keer
Informatie:Marc van Bergen, 070 3976001 of via 

marc.vanbergen@voorwelzijn.nl

Doe mee en win!
De gemeente Den Haag, verschillende 
bedrijven én vele inwoners werken 
rond de jaarwisseling weer samen 
om de straten snel schoon te krijgen. 
Iedereen die meehelpt om kerstbomen 
en vuurwerkresten in Den Haag op te 
ruimen krijgt een beloning. Wie een 
kerstboom of een zak met vuurwer-
kresten inlevert bij een van de 21 inle-
verpunten in de stad, krijgt een kaartje 
met een unieke code. Die code moet 

ingevuld worden op een persoonlijke 
spaarpagina op de webpagina’s van de 
actie. Met de gespaarde punten kunnen 
deelnemers allerlei beloningen krijgen. 
Een zogenaamde ‘gouden code’ geeft 
recht op één van de hoofdprijzen. Die 
worden uitgereikt door wethouder 
Baldewsingh tijdens een feestelijke bij-
eenkomst op woensdag 13 januari.

De actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes 
wordt dit jaar gehouden van 28 t/m 30 

december 2009 én van 2 t/m 6 januari 
2010. Dit jaar wordt voor het eerst 
samengewerkt met de Crownies, een 
ander Haags initiatief waarbij jongeren 
beloond worden als ze zich inzetten 
voor een schone en mooie stad. 

Wie meer wil weten over 
‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’, de 
beloningen die te verdienen zijn of de 
inleverpunten, kan terecht op 
www.opgeruimdstraatnetjes.nl.

Vuurwerk en Kerstbomen Opgeruimd? 
St(r)aat Netjes!
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Het was al meer dan zes jaar gele-
den dat ze haar kleine, knusse huisje 
ingeruild had voor een aanleunwo-
ning die niet meer dan één kamer 
groot was. Veel dierbaars was naar 
de Kringloopwinkel gegaan en het 
vertrouwde grote bed was omgeruild 
voor een één-persoons-seniorenbed. Ze 
miste de vele schilderijen aan de muur 
die haar man op rommelmarkten bij 
elkaar had gescharreld. Er had nooit 
een Rembrandt tussen gezeten maar 
het waren allemaal natuurtaferelen in 
uitbundige kleuren. Het waren vensters 
op een onbekende wereld. Van de oude 
buurtjes zag ze er niet veel meer. Die 
woonden te ver weg en sommigen 
waren al door Magere Hein opgehaald.
Haar schoot was wel gretig geweest 
maar niet beloond met een groot gezin. 
Ze had maar één kind, een zoon. Het 
was best een aardige jongen en over 
z’n vrouw mocht ze ook niet klagen. 
Ze kwamen regelmatig op bezoek 
en brachten altijd iets leuks mee. Ze 
werkten op hetzelfde kantoor en zelfs 
op dezelfde afdeling. Ze hadden twee 
dochters. Toen die nog klein waren, 
hadden de grootouders ze in deeltijd 
verzorgd totdat het door naschoolse 
opvang en overblijven niet meer 
nodig was. Van de meiden was er één 
getrouwd en de ander woonde met de 
beste bedoelingen samen. Ze hadden 
ook een druk leven maar af en toe kwa-
men ze toch even bij oma langs.
Ze mocht niet mopperen met die aan-
dacht, zeker niet als je dat vergeleek 
met andere bewoners van de huisjes 
die ze wel eens in de koffiekamer zag. 
Vaak hoorde ze daar klachten dat er 
nooit bezoek kwam en de oudjes altijd 
alleen zaten. Zij mocht dus niet klagen 
maar toch miste ze vaak haar man, haar 
huisje en het harmonische leventje. 
De dagen dobberden voort op de een-
tonigheid van een nutteloos bestaan. 
Van ontbijt naar koffie, van koffie 
naar lunch en zo verder waarbij het 
ritme bepaald werd door de radio-tv-
gids. Een jaar heeft 365 dagen die snel 

voorbij kunnen gaan tenzij de dagen 
inhoudloos blijven.
Met de Kerstdagen werd ze altijd door 
haar zoon uitgenodigd en het was dan 
leuk en gezellig. De kleinkinderen 
kwamen langs en ze keek telkens weer 
naar die dagen uit. Maar haar zoon was 
gisteren gekomen met een boodschap 
die haar als een mokerslag had getrof-
fen:
‘Sorry Ma, maar dit jaar kan je met 
de Kerst niet bij ons zijn. We gaan 
met Piet en Marijke naar Wenen. Ze 
hebben het al zo vaak gevraagd en je 
weet... Piet kan op de zaak veel voor 
ons  betekenen. En dan...Wenen met de 
Kerst lijkt me hartstikke gaaf.” 
Dat woord “gaaf” heeft-ie gepikt van 
zijn dochters, dacht ze en zei: “Jongen 
dat moeten jullie doen. Jullie werken 
het hele jaar hard en jullie moeten 
ook je ontspanning hebben.” Hij was 
weggegaan en had een uitbundig 
Kerstpakket achtergelaten. 
Ze huilde en keek rond in haar kamer-
tje waarin nog nauwelijks een echo van 
gezelligheid was. Ze scharrelde wat 
aan het keukenblok, niet wetend wat te 
doen. Ze huilde weer zachtjes voor zich 

uit en keek hulpeloos naar de foto van 
haar man. 
De telefoon rinkelde en ze schrok op 
als uit een boze droom. 
Ze wilde hem laten gaan, had geen 
behoefte aan een gesprek maar iets 
dwong haar om hem toch op te nemen. 
Het was de stem van haar oudste 
kleindochter en ze kreeg het weer even 
moeilijk. Ze luisterde half maar ineens 
drong het tot haar door wat het kind 
zei:
“Oma, papa en mama gaan met de 
Kerst naar Wenen. Wil je dan dit jaar 
bij ons komen, we zouden het heel 
gezellig vinden.”
Ze viel stil, als geblokkeerd en zei 
niets. Aan de andere kant van de lijn 
klonk het heel doordringend:
”Oma, ben je er nog, wat is er?”
Ze kreeg haar stem weer terug en sta-
melde: “Kind, ik kom graag bij jullie.”
Toen ze de telefoon had neergelegd, 
bleef ze even stil in haar zakdoekje 
knijpen, keek weer naar de foto van 
haar man en mompelde: “Jan, wat fijn 
dat we ook kleinkinderen hebben.”

Dries Weber

KLEINKINDEREN
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VERZETSHELDENBUURT
De vorige keer heb ik de rechterkant 
van de Lippe Biesterfeldweg beschre-
ven. Nu wil ik het licht laten schijnen 
op de andere kant. 
Het is een stuk van Loosduinen 
waar ooit een groenteveiling en het 
veld van GDA lagen. Daar zijn een 
aantal straten vernoemd naar verzet-
strijders, t.w. Anton de Kom, Bram 
Frost, Engering, Jan le Griep, Marius 
Godtwaldt, Ru Paré, Siem Leene, 
Tjerk Kloostra en Wim Gerrese. 
Elders in Houtwijk is nog een laan die 
de naam draagt van Gerrit van Veen 
die niet alleen bekendheid verwierf als 
verzetstrijder maar ook als beeldend 
kunstenaar. Van sommige van hen is 
niet meer bekend dan een paar data en 
wat persoonlijke informatie maar allen 
hebben ze op de een of andere manier 
een relatie met Den Haag.
Cornelis Gerhard Anton de 
Kom werd op 22 februari 1898 in 
Paramaribo geboren en volgde een 
MULO-opleiding wat heel bijzon-
der was voor een volksjongen in 
Suriname. Zijn grootouders hadden 
de slavernij nog meegemaakt en dat 
bepaalde zijn afkeer van kolonialisme 
en racisme. Hij werd in de richting 
van het communisme gedreven en 
ontwikkelde zich geleidelijk tot een 
links-radicale politieke activist. Hij 
trad na zijn overtocht in 1920 naar 
Nederland in dienst bij het Derde 
Regiment Huzaren in Den Haag. 
Daarna werkte hij als boekhouder bij 
bekende zaken zoals de Hanze Bank, 
Reuser en Smulders en Dorlas. Hij 
keerde in 1932 terug naar Suriname 
waar hij met de nodige argwaan werd 
ontvangen. Zijn faam als actievoerder 
was hem vooruit gesneld. 
De Kom begon een goed lopend 
adviesbureau maar werd in 1933 
gedwongen terug te gaan naar 
Nederland. Hij schreef het boek WIJ 
SLAVEN VAN SURINAME dat voor 
veel ophef zou zorgen. De schrijver 
Jef Last trad op als tekstredacteur en 
eiste het auteurschap op. 
De Kom kwam moeilijk aan werk 
door zijn politieke stellingname. Hij 
geraakte zwaar overspannen wat hem 
kort voor W.O.II zelfs in een inrich-
ting deed belanden. Tijdens die oorlog 
schreef hij voor de illegale communis-
tische pers. 
Op 7 augustus 1944 werd hij gear-
resteerd en overleed uiteindelijk in het 
kamp Sandbostel.
Zijn lichaam werd later in een massa-
graf geïdentificeerd en bijgezet op de 
erebegraafplaats in Loenen.

Abraham Fros werd geboren op 
11 juli 1905 in Den Haag. Hij was 
boekhouder en werkte tijdens W.O.II 
in het verzet als lid van de (illegale) 
Ordedienst. In 1942 werd hij door 
de Duitsers gearresteerd. Hij bleef in 
gevangenschap tot hij in 1944 wegens 
ziekte vrijkwam.
Fros pakte zijn verzetsactiviteiten 
weer op maar werd in januari 1945 
bij Zwolle weer aangehouden, ernstig 
mishandeld en op 10 april 1945 bij 
Katerveer gefusilleerd. 
Hermanus Carolus Marie Engering
werd geboren op 5 mei 1914 in Den 
Haag. Tijdens W.O.II diende hij als 
sergeant bij het Regiment Jagers. Na 
de demobilisatie nam hij zijn werk 
als bedrijfsleider bij het familiebedrijf 
Engering weer op. Zijn jongere broer 
Louis was betrokken bij het georgani-
seerde verzet in Den Haag en wel bij 
de Landelijke Organisatie voor Hulp 
aan Onderduikers (LO). In 1943 werd 
Louis gearresteerd in een ijssalon in 
de Reinkenstraat en vastgezet in het 
Oranjehotel in Scheveningen.
Herman nam het verzetswerk van 
Louis over en werd plaatsvervangend 
leider van de LO in Den Haag. Hij 
richtte in 1944 de groep Natura op 
die onderduikers aan bonnen, geld en 
goederen hielp en ook de achtergeble-
venen van gevangen verzetsstrijders. 
Op 13 juli 1944 is hij bij een ver-
gadering van de LO in de Haagse 
Trompstraat gearresteerd. Op 5 sep-
tember 1944 werd hij bij het kamp 
Vught gefusilleerd. 
Pieter Engering, de oudste broer, 
werd ook opgepakt toen hij een vals 
persoonsbewijs dat bestemd was voor 
een onderduiker, wilde bezorgen. Hij 
werd gevangen gezet in Sieburg en 
zag kans om te vluchten als hij bij 
het oprukken van de Amerikanen op 

verder transport wordt gesteld. Hij 
werd echter op 13 maart 1945 door en 
granaat gedood. 
De straat is naar beide broers ver-
noemd. De jongste Engering heeft de 
oorlog overleefd.
Johannes Frans le Griep werd gebo-
ren op 15 juni 1913 in Den Haag. 
Hij huwde Jacoba Tettroo en had een 
café op het Spui 171 (het huidige café 
SPUI). Jan le Griep was leider van de 
verzetsgroep “Nederland voor Oranje” 
die inlichtingen verzamelde voor 
de geallieerden Na verraad door de 
beruchte Anton van der Waals werd 
hij op 21 maart 1942 gearresteerd. 
Onder de grootste geheimhouding is 
een proces gevoerd waarbij op 9 sep-
tember 1942 een doodsvonnis werd 
uitgesproken dat op 26 oktober 1942 
in het Fort Rijnauwen is voltrokken.
Marius Johannes Antonius Godwaldt 
werd geboren op 6 april 1912 en 
was werkzaam als ambtenaar bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau in Den 
Haag. Hij heeft daar honderden men-
sen uit de Arbeitseinsatz gehouden. 
Hij gaf ook leiding aan een verzets-
groep. Op 8 maart 1945 werd de 
groep gearresteerd (Godwaldt voor 
de 4e maal) en bij vervoer door het 
Bezuidenhout werd een bewaker door 
een incident afgeleid en Godwaldt 
sprong de andere op diens nek. De 
leden van de groep wisten te ontko-
men maar Godwaldt werd later in een 
portiek gevonden waar hij bleek te 
zijn doodgeschoten.
Henrica Maria (Ru) Paré werd 
geboren in 1896 in Druten. In 1919 
kwam ze naar Den Haag en leerde 
daar Theodora (Do) Versteegh (gebo-
ren in 1889 in Tiel) kennen. Ru was 
beeldend kunstenares en Do altzange-
res. De vrouwen hadden een lesbische 
relatie. Tijdens de oorlog weigerden 
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zij zich aan te sluiten bij de door de 
nazi’s ingesteld “Kulturkammer”. De 
vriendinnen redde samen met Ru’s 
verzetsgroep meer dan vijftig joodse 
kinderen. Ru’s aandeel bestond uit het 
zoeken naar onderduikadressen en con-
tactpersonen. De kinderen werden als 
“pleegkind” overal in het land onderge-
bracht. Ru zorgde ook voor valse papie-
ren en persoonsbewijzen. Do vergaarde 
met concerten het benodigde geld voor 
de acties.
Een van de kinderen was Hanneke 
Gelderblom-Lankhout die er voor zorg-
de dat er in Den Haag en straat naar Ru 
Paré werd genoemd.
Do Versteegh overleed in 1970 en Ru 
Paré stierf twee jaar later.
Simon Leene is geboren in 1894 en 
overleden in 1967. Hij was vanaf het 
begin van de Duitse bezetting betrok-
ken bij het verzet. Via contacten met 
het Gewestelijk Arbeidsbureau bereikte 
hij dat veel jonge mannen konden ont-
komen aan gedwongen tewerkstelling 
in Duitsland maar ook zorgde hij voor 
onderduikadressen voor Joden en was 
hij betrokken bij de hulp aan gestrande 
piloten. In de tweede helft van 1943 
sloot hij zijn handel in vis en conserven 
en wijdde zich fulltime aan het verzet.
Tjerk Kloostra werd geboren op 18 
juni 1910 in Nieuw Lekkerland, was 
van beroep stoffeerder en kwam later 
in Den Haag wonen. Tjerk was lid van 
de communistische verzetsgroep DE 
VONK. Het wrange is dat in de strijd 
tegen het communisme zoals dat voor  
W.O.II ook in Den Haag al gaande 
was, de  jacht op communisten door 
de Haagse Politie Inlichtingendienst 
(later genoemd Documentatiedienst) 
ook tijdens de oorlog gewoon doorging 
met nu de Duitse bezetter als lachende 
derde. Door de penetratie van infiltran-
ten wordt de VONK-groep regelmatig 
uitgemoord. Tjerk Kloostra is vanaf het 
begin lid van de groep en weet een aan-
tal malen te ontsnappen aan arrestatie. 
Totdat hij op 24 februari 1943 in de val 
loopt. Hij komt nog even weg door een 
Sicherheitsdienstman dood te schieten 
maar wordt opgeacht door vier poli-
tieagenten waarvan een hem door het 
hoofd schiet waarna Tjerk ter plekke 
overlijdt.
Het optreden van de Haagse politie-
diensten ten opzichte van de toenmalige 
verzetsgroep en andere communisten, 
is een zwarte bladzijde in de geschiede-
nis van W.O.II mede omdat een aantal 
van die functionarissen na de oorlog bij 
diensten als de BVD terecht is geko-
men.
Willem Gerrese werd geboren op 
14 januari 1910 in Den Haag. Hij 

groeide op als pleegkind bij zijn tante, 
mevrouw W.F.Kock, eigenares van 
een drukkerij en kantoorboekhandel 
in de Weimarstraat 402.  Willem werd 
typograaf en uiteindelijk compagnon 
van zijn tante. Samen met A.J. van 
Leeuwen, eveneens een pleegkind van 
zijn tante begon hij vanaf 1 september 
1941 in de drukkerij het illegale blad 
VRIJHEID te produceren als kopblad 
van het PAROOL.
Het gebeurde in een oplage van zo’n 
duizend exemplaren per dag. Op 5 
februari 1942 werd de zaak over-
vallen door Poos en Slagter, twee 
Nederlanders die voor de Sicherheits 
Polizei werkten en als zodanig berucht 
werden. Gerrese, van Leeuwen en 
mevrouw Kockx werden gearresteerd. 
Mevrouw Kockx werd in augustus 
1942 vrijgelaten maar de beide man-
nen kwamen via het Oranjehotel 
in Scheveningen en de kampen in 
Amersfoort en Vught uiteindelijk voor 
het vuurpeloton en werden op 5 februari 
1943 op de Leusderheide gefusilleerd. 
Gerrit Jan van der Veen werd geboren 
op 26 november 1902 in Amsterdam en 
was bekend als beeldhouwer. Hij trouwde 
met Louise Adriana van de Chijs. In 
W.O.II weigert Gerrit lid te worden van 
de Kulturkammer. Hij voerde Aktie tegen 
dit door de Duitsers ingestelde instituut. 
Hij werd gearresteerd maar na zijn vrij-
lating, dook hij onder en zwierf door 
Amsterdam van het ene onderduikadres 
naar het andere. Hij organiseerde een 
Persoonsbewijzencentrale waar ongeveer 
80.000 valse documenten zijn gemaakt. 
Op 27 maart 1943 organiseerde hij 
een overval op het Amsterdamse 
Bevolkingsregister aan de Plantage 
Middenlaan. 15 % van de administratie 
werd vernietigd maar het had weinig 
nut want in Den Haag werden kopieën 
bewaard. De aanslagplegers werden 
gearresteerd en alleen Gerrit wist te 
ontsnappen. Tijdens een overval op 
de gevangenis aan de Weteringschans 
met de bedoeling een aantal vrien-
den te bevrijden, werd Gerrit in zijn 
benen geschoten. Hij wist weer weg 
te komen maar werd twee weken later 
toch gevonden op een adres aan de 
Prinsengracht.  Op 10 juni 1944 is hij in 
de duinen van Overveen gefusilleerd.

In deze beknopte beschrijving is een 
magere hommage gebracht aan enkele 
mannen die in W.O.II de bezetting door 
de Duitsers niet accepteerden en zich 
tegen het nieuwe regime verzetten. In 
de naamgeving van de straten kunnen 
ze niet vergeten worden.

Dries Weber

Den Haag denkt vooruit 
Het licht valt uit. Dagenlang. De 
ijskast valt uit, winkels sluiten de 
deuren omdat de kassa het niet 
meer doet, de tram rijdt niet. Bent 
u voorbereid op een noodsituatie? 
Met spullen waarmee u zich een 
paar dagen kunt redden? Een zak-
lantaarn, fles water en wat te eten 
in huis is dan wel prettig. Allemaal 
alledaagse spullen. Die handige 
spullen staan op het boodschap-
penlijstje van  de voorlichtingscam-
pagne Den Haag denkt vooruit. Hou 
de spullen van die lijst op voorraad. 
Want een ramp kun je niet plannen. 
Je erop voorbereiden wél!

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag doet er 
alles aan om een noodsituatie te 
voorkomen. Maar er kan natuurlijk 
iets gebeuren. Een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Extreem slecht 
weer of langdurige uitval van gas, 
water en stroom. De gemeente 
bereidt zich voor op allerlei cala-
miteiten. De plannen voor de 
bestrijding van een noodsituatie 
liggen klaar. De hulpdiensten en de 
gemeente oefenen regelmatig. 

U ook?
Hoe kunt u zich voorbereiden op een 
calamiteit? Dat kunt u zien op het 
boodschappenlijstje van Den Haag 
denkt vooruit. Daar staan spullen op 
die handig zijn om tijdens een cala-
miteit in huis te hebben. Een warme 
deken, drinken en kant en klaar eten. 
En natuurlijk een draagbare radio, 
opwindbaar of op batterijen. Want 
als er een calamiteit plaatsvindt, 
hoort u op calamiteitenzender Radio 
West 89.3 FM  wat er is gebeurd, 
wat er van u verwacht wordt en wat 
veilig en onveilig is.

Den Haag denkt vooruit
Den Haag denkt vooruit start op 23 
november 2009 en loopt tot eind 
januari 2010. Studenten van het 
ROC Mondriaan college delen het 
Den Haag denkt vooruit boodschap-
penlijstje uit. In en rond alle stads-
deelkantoren.

Regiogemeenten
Niet alleen Den Haag denkt vooruit. 
In andere gemeenten in de regio 
kunt u het boodschappenlijstje ook 
tegenkomen. Op Radio West 89.3 
FM hoort u meer over Denk vooruit 
in de regio. 

Meer informatie op denhaag.nl/veilig
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Misschien iets om aandacht aan te 
besteden voor alle bewoners van 
Houtwijk

Geachte redactie,
Het volgende zou ik onder de aan-
dacht willen brengen.
Kort geleden werd een van onze 
gezinsleden met zijn familie onaan-
genaam verrast door het gedrag van 
de bewoner boven hem.
Door het jaren niet dichtdraaien van 
de kraan van de wasmachine is een 
scheur ontstaan in de slang, waar-
door er zo’n 3000 liter water weg-
gestroomd is via de woningen en het 
trappenhuis.
De brandweer was er snel bij en de 
hulpverlening kwam heel snel op 
gang en met man en macht werden 
er spullen in veiligheid gebracht en 
weggevoerd naar droogkamers.
Het gevolg van dit alles was wel: 3 
weken niet naar huis, maar in een 
hotel en huisje op een park, zoveel 
te regelen en weer aan te schaffen, 
niet alles wordt door de verzekering 
vergoed, het kost je dus altijd geld, 
vloeren nat, weer behangen, nieuwe 
plafonds erin, deuren die niet meer 
sluiten, meubilair gedeeltelijk afge-
schreven, weken op de spullen moe-
ten wachten, kortom een drama, wat 
eenvoudig te voorkomen is nl.:
DRAAI ALTIJD NA HET 
WASSEN DE KRAAN VAN DE 
WASMACHINE DICHT, ook al 
is er een waterslot aanwezig. Deze 
geeft namelijk geen garantie op vei-
ligheid, er kan alsnog tot ong. 17 
liter water wegstromen.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.C. Reibestein- v.d. Does
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Opa, straks is het Sinterklaas en daarna 
komen de Kerstdagen. Was dat vroeger 
net zo leuk als tegenwoordig?
Jongen, dat is moeilijk te zeggen. Elke 
tijd heeft zijn eigen manier om die fees-
ten te beleven.
Sinterklaas werd nadrukkelijker gevierd 
dan nu. Hij had geen concurrentie van 
de Kerstman want die was nog niet 
tot in Nederland doorgedrongen. Er 
was geen TV dus waren er ook geen 
intochtbeelden. Sinterklaas kwam wel 
op school met Zwarte Pieten die speu-
rend rondliepen en de kinderen bang 
maakten met zogenaamde roeden. Dat 
waren kleine takkenbossen die veel 
leken op straatvegers. Ze liepen met 
linnen zakken en dreigden je mee te 
nemen naar Spanje. Nu ga je er op 
vakantie met je vader en moeder naar 
toe maar toen had het iets demonisch. 
Voor de laagste klassen van de lagere 
school was er in het gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen aan de 
Zwarteweg jaarlijks een programma 
waarin Sinterklaas centraal stond. Als 
je geluk had, zat je op de voorste rijen 
maar het kon ook zijn dat je hoog op 
de tribunes belandde. Het gebouw is in 
1964 afgebrand maar toen werden die 
uitjes al niet meer georganiseerd. 

Onuitwisbaar zijn mijn herinnerin-
gen aan de Sinterklaasetalages in 
de Binnenstad. Het waren vooral de 
Bijenkorf en V&D die hun uiterste best 
deden om er iets moois van te maken. 
Meestal was de Bijenkorf winnaar met 
op de hoek van de Wagenstraat en de 
Grote Marktstraat prachtige tableaus 
met kunstzinnig geconstrueerde bewe-
gende figuren. Als je
 ’s avonds mee naar de stad mocht, 
ging je helemaal ten onder in de vele 
lampen en lichtjes die overal schitter-
den. Had je vader een goede bui dan 
ging je nog ergens een drankje drinken. 
Bijvoorbeeld bij Heck op het Spui. Er 
speelde in de avonduren een muziek-
band met ook een Sinterklaas op het 
toneel. Zwarte Pieten liepen door de 
zaal en gaven je een handje snoepgoed. 
Die Pieten waren wel vriendelijk want 
de directie van Heck zat niet te wachten 
op huilende kinderen.
Een oude traditie was strooiavond. Dan 
kwam Zwarte Piet langs om pepernoten 
en ander snoepgoed door de kamer te 
gooien. Meestal ging dat gepaard met 
lichtuitval zodat je niet kon zien van 
wie de zwarte hand was die net om de 
deur stak. Later begreep ik dat het een 
meewerkende buurman was die een 

zwarte handschoen van 
zijn vrouw had aan-
getrokken. Mijn vader 
deed dat weer voor de 
buurkinderen.
Voor het naar bed gaan, 
mocht je je schoen neer-
zetten. Meestal met een 
peen voor het paard. 
De andere morgen pro-
beerde je stiekem heel 
vroeg uit bed te komen 
om te kijken wat er bij 
je schoen was gezet. Je 
geduld werd op de proef 
gesteld omdat het net 
leek of je ouders expres 
lang in bed bleven.
Er waren natuurlijk 
dure kadootjes voor de 
rijke kinderen en goed-
kope voor de kinderen 
van de arbeiders want 
Sinterklaas was niet 
voor iedereen gelijk en 
verschil moest er zijn.

Het Kerstfeest was niet 
zo uitbundig als nu. 
Het was meer ingeto-
gen en sterk gericht op 
de geboorte van het 
Kerstkind. In mijn jeugd 

moest je naar de zogenaamde Nachtmis 
die heel laat begon en behoorlijk uit-
gerekt werd door drie missen achter 
elkaar te doen. De tijd werd gevuld met 
een veelvoud aan bekende maar ook 
stichtende kerstliederen. Bij thuiskomst 
stond er een uitgebreid ontbijt klaar en 
ging je heel laat naar bed. De volgende 
morgen mocht je uitslapen om je daarna 
voor de rest van de dag dood te verve-
len omdat er niets te beleven was. Soms 
werd je meegesleurd op familiebezoek 
waar je dan rustig op een stoel moest 
blijven zitten. Ik ben wel eens in slaap 
gevallen en lag ineens op de grond. 
Ik mocht daarna in het bed van mijn 
grootouders. Ik sliep niet maar keek 
m’n ogen uit aan de prullaria en heilige 
beeldjes die mijn oma in haar slaapka-
mer had verzameld.
’s Avonds was het meestal uitgebreid 
eten. Zeer populair was toen het konijn. 
Menig kind heeft een jaar lang een 
konijntje verzorgd dat vlak voor de 
Kerst was ontsnapt. Terwijl het kind 
voor het lege hok zat, stond moeder in 
de keuken Flappie te bakken. 
Na de Kerstdagen liepen er door de 
straat opkopers met de kreet: “Wie 
heeft er nog hazen- en konijnenvellen.” 
Daar werden dan imitatie-bontjassen 
van gemaakt.
Met Kerstmis waren er geen kadootjes 
daar was de Sint voor.
Wel was er veelal in de kamer een 
kerstboom met glimmende ballen, enge-
lenhaar en een piek. Heel lang stonden 
er echte kaarsjes in. Dat betekende dat 
er een natte spons bij de hand was en 
een emmer water want de droge naal-
den wilden nog wel eens een vlammetje 
meepakken. Na een paar dagen begon-
nen de bomen uit te vallen en tikten de 
naalden met eentonige regelmaat op de 
grond. Het was dan ook een devies om 
uit de buurt van de boom te blijven. Als 
de boom zo goed als leeg was, werden 
de ballen en dergelijke er uit gehaald 
en ging-ie de straat op. De jeugd zag 
altijd wel mogelijkheden om er nog een 
fikkie mee te stoken en legendarisch 
waren de gevechten tussen de verschil-
lende straten waarbij de jongens elkaar 
de buit betwistten.

Tegenwoordig bepaalt de commer-
cie het beeld van onze feestdagen. 
Sinterklaas mag nog even optreden 
maar wordt vol ongeduld voorbij 
gestreefd door Kerstmis en Santa Claus 
want daar is meer mee te verdienen.

Dries Weber

OPA VERTEL NOG EENS VAN VROEGER 4
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Je ziet ze fietsen na schooltijd. Jongens 
op weg naar het voetbalveld, soms met 
z’n drieën naast elkaar – best wel link 
– en luid kakelend na een intensieve 
schooldag. Ze gaan trainen. Voetbaltas 
hangend op de rug. Trainen, dat doen ze 
bij voetbalverenigingen in en óm onze 
wijk, Houtwijk. 

Daaraan besteedt het wijkblad regel-
matig aandacht. Mijn voetbalvriend 
Dries Weber, “Mr RAVA Houtwijk”, is 
daarvan een boegbeeld. Decennialang 
een drijvende kracht achter het ama-
teurvoetbalgebeuren in onze wijk. Eén 
van de steunpilaren, die, zonder “bobo-
gedrag”, “zijn” club op de kaart heeft 
gezet in Houtwijk, getuige de grote aan-
was van jonge jongens en – nogmaals 
– getuige de kwaliteit van de beide 
velden, die wij in Houtwijk als bewo-
ners waarderen. RAVA heet ook de 
niet clubgebonden leden welkom. Een 

goede zaak voor een wijk, die voor een 
deel nog uit een jonge populatie bestaat.

Hetzelfde geldt voor GDA. Zéker 300 
leden van GDA – mijn vereniging sinds 
mijn geboorte – wonen in Houtwijk. En 
dan gaat het om een uiteenlopend spec-
trum van leden: van selectiespelers tot 
“mini F-jes”, kleine jongens, die “met 
de grote droom in het hoofd” grassprie-
ten komen bewerken. 

GDA ontstond feitelijk in Houtwijk. 
Achter de R.K. kerk, in onze wijk, lag 
het hoofdveld. De spelers kwamen uit 
het dorp, maar ook uit onze wijk, die 
toen nog tuindersgebied was. GDA was 
een vereniging, die ontstond vanuit de 
kerk. Eén van de geestelijke verzorgers 
die de vereniging heeft gekend, was 
Kapelaan De Roode. Een man van de 
wereld, die gewoon op bezoek kwam 
bij de families en goede banden onder-
hield met deze families en de vereni-
ging. Bij de afsluiting van de dag was 
het niet buitengewoon, dat je ouders de 
kapelaan voorzag van een “Jevenertje”. 
Het Rijke Roomse leven bestond niet 
louter uit dogma’s.

Als Loosduiner en – nu -  “Houtwijk- 
bewoner” -  was het logisch, dat je bij 
GDA ging voetballen. De halve familie 
voetbalde er en pa zat in het bestuur. 
Maar, voetballen had thuis óók een 

Voetbalvereniging GDA en Houtwijk
kritische kant. Je kreeg het bij ma niet 
zó maar voor elkaar om lid te worden 
van GDA. “Voetballen, dat is een ruwe 
sport. Daar word je niet beter van”. 
Maar toch, na aandrang, was het op 
11-jarige leeftijd tóch raak. Lid worden 
van GDA was een “inauguratie”: een 
inwijdingsritueel, dat beslecht werd met 
het aanschaffen van kleding bij de firma 
Duyvestein in de Weimarstraat.

En zo geschiedde en blijft geschieden. 
Nú voor zo’n 300 jongens in onze eigen 
wijk, Houtwijk. En als je een kwart 
eeuw in Houtwijk woont en vermoe-
delijk woont op de oude tuinderij van 
GDA-lid Van der Lans en trainer bent 
van een B-elftal van GDA en boven-
dien actief bent in de wijkpreventie 
Houtwijk, dan is het gerechtvaardigd 
om als wijkbewoner die mooie voetbal-
vereniging in Madestein, de R.K.S.V.  
G.D.A. even onder de aandacht te 
brengen. Wijkbewoners zijn welkom 
bij onze vereniging, gevestigd aan de 
Madesteinweg nummer 10. 

GDA, “dat eigenwijze clubje in het 
hart van Madestein”, beschreef Harrie 
Jekkers ooit!

Theo van Daalhoff 
(o.a.) PR-functionaris GDA én 

vrijwilliger Wijkpreventie Houtwijk.          

Geachte Redactie Houtwijkblad
In het Houtwijkblad 2009 nr. 3 las 
ik het artikel getiteld ‘ik woon in de 
Lippe-Bisterfeldweg’. In de laatste zin 
van het epistel wordt vermeld dat niets 
meer aan de oude WSM, in welke vorm 
dan ook, herinnert.

Dit moet berusten op een misverstand 
of onwetendheid van de schrijver want 
de WSM is nog op een andere plaats 
duidelijk aanwezig en door iedereen 
duidelijk waar te nemen (niet over het 
hoofd te zien)
Op het grote voorplein tevens par-
keerplaats van Connexion aan de 
Houtwijklaan staat nog steeds het 
monument dat in 1931door het perso-
neel van de WSM aan de directie is 
aangeboden ter gelegenheid van het 50 
jarige bestaan van de maatschappij. De 
data 30 juli 1881 - 30 juli 1931 staan er 
duidelijk op vermeld. Ook het ‘beeld-
merk’ in de vorm van een gevleugeld 
wiel is nog duidelijk waar te nemen.

Enige dagen geleden maakte ik ter 
plaatse de foto’s die u in als bijlagen bij 
dit schrijven kunt aantreffen 
Het monument is dus 78 jaar oud en 
een ‘school’ voorbeeld van de zoge-
naamde Art Deco stijl

Ik heb de moeite genomen het betref-
fende Houtwijkblad deze keer eens 
grondig te lezen.
Er zijn nog een (groot) aantal ‘dinge-
tjes’ die ik zou kunnen opmerken.

Mocht u belangstellen in- en open staan 
voor mijn op- en aanmerkingen dat wil 
ik deze gaarne schriftelijk of mondeling 
aan u voorleggen.

Met vriendelijke groeten
Jan J. Schrauwen 

Opmerking van Dries Weber. Hij kende 
dit monument niet en is zeer tevreden 
dat ons wijkblad zo goed gelezen wordt. 
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Wie kent Billy niet? Billy, de beverrat 
uit de Vogelkelder.
Omdat Het Natuurontdekcentrum de 
Vogelkelder gaat verhuizen moet Billy 
dus ook verhuizen. Maar Billy hoeft 
zich geen zorgen te maken, de nieuwe 
behuizing ziet er prachtig uit. Hoe ik 
dat weet, wel ik kreeg een geweldige 
rondleiding door Jan Huybers. 
Jan Huybers begon in 1976 met zijn 
eerste Vogelkelder in de kelder onder 
zijn huis. Hij was toen 28 jaar oud, 
avontuurlijk ingesteld en vogels waren 
zijn passie. Zijn eerste winkel was 90 
vierkante meter, met uiteraard alles 
voor vogels, maar ook al een klein 
beetje dierenspeciaalzaak.
Na vier jaar kon hij zijn creativiteit niet 
meer kwijt, de zaak werd te klein en 
dus verhuisde de Vogelkelder naar de 
Copernicuslaan. Weliswaar niet meer in 
de kelder, maar de naam was inmiddels 
zo vertrouwd dat die moest meeverhui-
zen. Daar had Jan 360 vierkante meter 
tot zijn beschikking en kon hij wat meer 
showelementen gaan toevoegen. Het 
eerste vijvertje met bruggetje diende 
zich aan. Jan werd intussen landelijk 
bekend met zijn vogels. Na 19 jaar, 
de kinderen inmiddels ook in de zaak, 
werd het weer tijd om te verhuizen.
Inmiddels zit Natuurontdekcentrum 
de Vogelkelder al weer 10 jaar op de 
Haagweg. Met 1000 vierkante meter 
tot zijn beschikking kon Jan zich hele-
maal gaan uitleven. Veel vogels, maar 
ook veel andere dieren wonen er in de 
Vogelkelder. En natuurlijk Billy.
Zelf vind ik het altijd moeilijk om in 
de Vogelkelder even snel mijn bood-
schappen doen. Onwillekeurig word je 
toch even langs alle dieren getrokken. 
Het educatieve karakter van de winkel 
spreekt mij aan. Je kunt kinderen niet 
vroeg genoeg liefde voor de natuur en 
voor dieren bijbrengen. Kinderen ver-
maken zich altijd kostelijk, speurtoch-
ten, schatkistje verven, goud zoeken en 
dan kunnen ze ook nog kiezen uit een 

BILLY GAAT VERHUIZEN
vracht aan hebbedingetjes. In de zaak 
zijn echtgenote Emely, zoons Jim en 
Donald en schoondochters Tamara en 
Patricia vaak te vinden. En de klein-
kinderen Puk, Bir en Thijmen krijgen 
de liefde voor de zaak met de paplepel 
ingegoten. Maar ook het personeel heeft 
hart voor de zaak, 22 mensen waarvan 
er sommigen ooit als stagiaires binnen-
kamen en gewoon zijn blijven plakken.
Op de een of andere manier voelde 
ik mij wel een beetje vereerd met de 
rondleiding op de nieuwe locatie. Bijna 
niemand mag nog naar binnen en alles 
is nog lekker geheim. Wat direct opvalt, 
is de overweldigende ruimte, die met 
veel liefde en met oog voor detail is 
ingericht.
Maar een klein beetje mag ik vast 
wel verklappen. Je komt binnen in 
de knaagdierenwereld. En daar zie je 
straks dan gelijk Billy weer zitten. Dan 
ga je door naar de kattenwereld. Zoals 
dat hoort bij katten een beetje deftig 
natuurlijk. Een heus Paris Hilton huisje 
met de luxe artikelen zoals kleertjes.
Op de hondenafdeling vind je een echte 
hondenpub. Met barkrukken met kus-
sens en drinkbakken voor het honden-
bier in de bar. Dat moet je echt even 
zien. Toen ik dat mijn hond vertelde 
heeft hij gelijk besloten dat hij daar zijn 
volgende verjaardag wil vieren.
Natuurlijk vind je er ook weer veel 
reptielen en vogels. En ook de eek-
hoorns rennen weer vrolijk rond boven 
je hoofd. En een vijvertje en bruggetje 
horen er ook weer gewoon bij. Maar 
omdat alles nu eenmaal mooier, groter 
en indrukwekkender moest vind je er nu 
ook een heuse waterval waar je ook nog 
onder door kunt lopen.
Je kunt er uiteraard weer natuurlijk 
winkelen, je vindt er boeken, beelden, 
skeletten, huiden, geuren en speelgoed. 
Gewoon vertrouwd dus, maar dan meer 
en mooier. En het goud zoeken blijft 
ook.

Als je 5 euro entree betaalt dan kun je 
naar Avonturia, de natuurlijke exposi-
tie. Ik mocht nu een keertje gratis, maar 
ik had er zo 5 euro voor over gehad. 
Indrukwekkend, boeiend en span-
nend. Je waant je even in een andere 
wereld. Voor alle ouders met kinderen 
en grootouders en met kleinkinderen 
is het een attractie die je gewoon niet 
mag missen. Trouwens voor gewone 
volwassenen is het ook leuk. En ik kan 
je al vast verklappen dat je er allemaal 
nieuwe dieren tegenkomt. Lijkt net de 
dierentuin. Met de komst van de nieuwe 
dieren wordt ook het fokprogramma 
weer uitgebreid.
En dan is er ook nog het vogelhuis, dat 
heet Annokkee en is genoemd naar een 
meneer die veel verstand van vogels 
heeft, ook vogels kweekt en de nodige 
creatieve ideeën heeft ingebracht.
De educatieve doelstelling vind je terug 
in de attracties, en in het winkelassorti-
ment. En als je nog vragen hebt dan is 
er ook nog een infobalie.
Van mijn dierenarts kreeg ik trouwens 
een briefje dat ik ook een nieuwe 
praktijk mag verwachten in de nieuwe 
Vogelkelder. Ik heb de ruimte al gezien, 
ziet er goed uit. En ik voelde me daar 
direct thuis, het vertrouwde groene 
spikkeltje op de muur, de operatieka-
mer, de schappen voor speciaal voer en 
medicijnen, het is er allemaal. De uit-
straling is heel erg open.
De Vogelkelder, meer dan ooit een aan-
winst voor Den Haag, kan zo maar wor-
den opgenomen in het lijstje van toe-
ristische attracties van de stad en naast 
leerwerkbedrijf biedt het een behoorlijk 
stuk werkgelegenheid.
Vanaf 9 januari 2010 kunt u terecht 
op de Kerketuinenweg 3, maar u bent 
gewaarschuwd, trek er wel genoeg tijd 
voor uit. Gelukkig is er voldoende par-
keerruimte (natuurlijk alleen als u veel 
moet tillen of van ver weg komt, anders 
komt u natuurlijk netjes op de fiets). 
En u hoeft geen brood mee te nemen 
want in de Oehoe kunt u terecht voor 
een lekker hapje. Ook leuk trouwens de 
Oehoe, met een verjaardagsstoel en een 
podium.
Ik heb er nog even over gedacht om wat 
foto’s te maken, maar uiteindelijk heb 
ik besloten dat ik u die eerste verplet-
terende indruk, dat wauw-gevoel niet 
wil ontnemen. Ga het maar lekker zelf 
beleven.

Beatrix Stigter
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Op mijn laatste vakantie in Zuid-
Frankrijk merkte ik dat mijn Frans nog 
niet echt het je-van-het is, zeker mijn 
uitspraak niet. 
Met de fiets kwam ik in het plaatsje 
Olonzac, waar we ieder jaar een cap-
puccino pakken op het terras naast het 
postkantoor. Op het postkantoor ( wat 
ze in Frankrijk nog wel hebben)  vroeg 
ik daar aan de lokettiste om “timbres de 
post  pour collection”.  Ik kreeg alleen 
timbre-étranger.
Dat zijn zegels om op een brief/ansicht 
kaart te plakken die naar het buitenland 
gaan.
Iedere keer als ik een nieuwe poging 
deed, kreeg ik te horen non non.
Deze dame achter het loket deed dat 
vorig jaar ook al, ik noem haar dan ook 
miss non-non.

Meestal probeer ik het dan bij andere 
dorpjes, daar helpen ze je heel aardig en 
besteden veel aandacht aan je. Zo kon 
ik in het plaatsje Capestang een aantal 
blokken bemachtigen waaronder een 
blok Europa-zegels. Helaas maar één 
blok. Wel een fraai blok gewijd aan de 
astronomie.

Miss Non-non
Europazegel
Maar niet getreurd in Lezignan was een 
groot postkantoor, waar ze ongetwijfeld 
nog wel zo’n blok zouden hebben. Ik 
stuur dat soort zegels namelijk meestal 
op naar mijn postzegelvrienden.
Daar aangekomen bleek het erg druk. 
Mijn fietsmaatje heb ik naar een terras 
heen gestuurd.
Na een half uur was ik eindelijk aan de 
beurt. De dame achter het loket begreep 
een beetje wat ik bedoelde met “tim-
bre de collection”, maar het koste wel 
moeite en dat met een lange rij voelde 
ik me wel wat opgelaten. Vaak ook 
moest ik verwijzen naar het bord waar 
de zegels hingen. Maar kreeg eindelijk 

ook het blok met de bekende Franse 
zanger Johnny Halliday erop.

Maar toen ik vroeg om de “timbre de 
L’Europe” kreeg ik eerst non te horen, 
vervolgens kwam de lokettiste met een 
blokje met zegels die bestemd zijn voor 
Europese landen buiten Frankrijk

Etranger
Gezien de lange rij achter mij gaf ik het 
maar op. Thuis gekomen moest ik erom 
lachen.
Blijkbaar is mijn Frans toch niet helder 
genoeg geweest voor de dames achter 
het loket.

Wil Bianchi

Er is een wethouder in Den Haag die 
manisch is besmet met het nieuw-
bouwvirus. Verbeten bijt hij zich vast 
in de ideeën die hem in rusteloze 
nachten achtervolgen. Als een straf-
fende god dwingt hij een ieder zich 
te voegen naar zijn plannen. Verzet 
daartegen is hem hoogst onaangenaam. 
Het begrip inspraak dat iets te maken 
heeft met democratie, is een poller op 
zijn snelweg naar meer en hoger bou-
wen. Projectontwikkelaars vereren en 
volgen hem als de wegbereider naar 
grote winsten. Ook architecten vol-
gen zijn bewegingen nauwgezet. Een 
opdracht is brood op de plank. Als de 
wethouder mompelt dat je voortaan 
vanaf het Gevert Deynootplein de zee 
moet kunnen zien, knikt en buigt het 
IJspaleis. Jonge fantasierijke tekenaars 
die doorhebben dat je het Kurhaus in 
die dwangneurose niet kan afbreken, 
hebben bedacht om door de grote zaal 
een echt zandpad aan te leggen dat 
een directe verbinding geeft met de 
Noordzee. Hoe veel gekker kan je het 
nog maken. 
De wethouder krijgt het steeds moei-
lijker om zijn stoomwals in de juiste 
richting te houden.

Politieke tegenstanders hebben al een 
paar van zijn wilde plannen naar de 
asbak verwezen en binnen de eigen 
partij verdwijnt hij geleidelijk naar de 
achtergrond. Met de gemeenteraadsver-
kiezingen in het vooruitzicht moet je 
niet iemand in de voorste rijen hebben 
staan die de Haagse burger regelmatig 
tegen de haren strijkt.
Het slepende gevecht met als inzet de 
nieuwbouw van Kijkduin is geleide-
lijk ook in de loopgraven verdwenen. 
Het kleinschalige familiewijkje moet 
uitgroeien naar grootschalig NIKS met 
de bouw van zo veel mogelijk wonin-
gen als inzet. De virtuele presentatie 
laat een paar straten zien met winkels 
en daarboven woningen in vier à vijf 
lagen. De aantrekkelijkheid van het 
nieuwe Kijkduin wordt maar een paar 
honderd meters lang. Bovendien lijkt 
het me verre van ideaal om boven een 
winkelstraat te wonen met de nodige 
horeca en de uitbundige uitingen daar-
van.
De huidige galerij (waar je rustig kan 
winkelen en kan schuilen als het regent) 
moet wijken en zogenaamde kwali-
teitswinkels zouden Kijkduin van enige 
allure moeten voorzien. 

Wie echt de moeite neemt om te erva-
ren wie de vaste bezoekers van de bad-
plaats zijn, ziet daar de ouderen die in 
de naaste omgeving wonen, de gasten 
van het bungalowpark en de strandbe-
zoekers die drank en eten meenemen of 
in de standtenten halen. Bussen worden 
verdreven en de bereikbaarheid van de 
boulevard wordt naar een lager plan 
gebracht.
De wethouder is ook een man die dreigt 
met iets wat nog erger is als hij zijn zin 
niet krijgt.
Minder woningen op Kijkduin, dan 
krijg je ze elders voor je deur.

Vele groepen burgers en nog meer indi-
viduelen missen de vaak wereldvreem-
de visie van de bedenker. Wie beweer-
de ooit dat elke wethouder – als-ie de 
kans krijgt – zijn stempel op de stad wil 
drukken om zichzelf daarmee onverge-
telijk te maken, positief of negatief?

Hoe zou het toch komen dat de politiek 
en de burger zover van elkaar af staan?

Dries Weber

SCHEVENINGEN EN KIJKDUIN
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Tentoonstelling “Stambomen 
Loosduinse families” in Loosduins 
Museum.

Echte Loosduiners blijven in 
Loosduinen wonen en bezoeken 
regelmatig ons museum. We merken 
wel vaak dat de bezoekers, die door 
omstandigheden hun geboortegrond 
hebben moeten verlaten, juist vragen 
hebben over hun afkomst of naar het 
verleden van hun familie, die ooit 
woonde en werkte in  Loosduinen. 

De afdeling genealogie van het 
Loosduins museum, heeft besloten een 
tentoonstelling te houden over alles wat 
zij in hun archief hebben betreffende de 
stambomen van Loosduinse families.

Zij zullen hierbij ook aanwezig zijn 
voor uitleg en om u alles te vertellen 
over uw stamboom.

Wij verwachten grote belangstelling en 
hopen ook zeker, dat belangstellenden 
materiaal zullen aandragen, wat toege-
voegd kan worden aan de al veelomvat-
tende verzameling. U kunt denken aan 
bidprentjes, doopprentjes, overlijdens-
kaarten en krantenberichten, volledige 
en niet afgemaakte stambomen en alles 
wat verder onder genealogie valt.

U kunt ook met vragen komen; onze 
medewerkers zijn inmiddels zeer 
bekwaam en zien alles met veel enthou-
siasme tegemoet. 

Waar : In het Loosduins museum 
(naast de molen) 
Marg.van Hennebergweg 2a 
te Loosduinen Te bereiken 
met eindpunt lijn 2 en R.R. 3.

Open: Zaterdagmiddag van 1 uur 
tot 5 uur en de eerste zondag 
van de maand ook van 1 
uur tot 5 uur. Groepsbezoek 
buiten openingstijden op 
aanvraag mogelijk

Wanneer: Vanaf 1 november a.s. tot 
half februari 2010

Meer informatie over ons museum 
vindt U op de website: www.
Loosduinsmuseum.nl

Tentoonstelling “Stambomen

Houtwijk was de opkomst erg laag, 
nauwelijks 30%. Veel kiezers en ook de 
thuisblijvers vinden de politiek maar 
niks.
Zij stellen “ze doen toch wat ze 
willen”.
Dat merkte ik ook bij de cam-
pagne voor mijn eigen partij op het 
Loosduinse Hoofdplein. Ook bij de 
bouwplannen voor Leyenburg is er een 
houding van “het is toch al beslist” En 
dat bestrijd ik.
 Zelf heb ik als raadslid ervaren dat de 
invloed van de burger zeker aanwezig 
is.
Veel raadsleden weten namelijk niet 
wat er gaande is in een wijk. Weten niet 
wat er gaat gebeuren in een straat. Ja, 
ze kennen een structuurplan een bouw-
plan.
Maar wat de effecten zijn van zo’n plan 
kunnen de bewoners beter schatten.
Voordat zaken namelijk bij de raad 
komen gaan de voorstellen van het col-
lege eerst de inspraak in. Komen bij het 
wijkberaad.
Zelf hield ik contact met de wijkbera-
den, juist omdat die eerder van bepaal-
de zaken als nieuwbouwplannen op de 
hoogte waren dan ik. 
Laat een raadslid maar zien wat er moet 
verdwijnen voor nieuwbouw.
Zelf heb ik op die manier de sloop van 
de WSM-dienstwoning met het oorlogs-
monument kunnen voorkomen door een 
tip van bewoners.
Ook gevaarlijke verkeerssituaties kun 
je b.v. het beste( als de gemeente niet 
ingrijpt) aan raadsleden laten zien. 
Heb zelf als wijkbewoner de bussluis 

laten zien aan mijn fractieleden. Dat 
leidde tot een initiatiefvoorstel Dat 
werd weliswaar door het college niet 
overgenomen, maar had wel de aan-
dacht gekregen. Dat geldt ook voor de 
Leyenburgbouwplannen, laat maar zien 
wat er in het Florence Nightingal park 
moet verdwijnen. Bouwplannen kunnen 
namelijk altijd worden aangepast.

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen.
Lees straks niet alleen de programma’s, 
maar vraag de kandidaten wat ze vinden 

van bouwplannen in de wijk. Wijs ze 
maar op gevaarlijke verkeerssituaties. 
Laat het wijkberaad maar een poli-
tieke avond organiseren met vooral 
Loosduinse Kandidaten. Kom dan als 
wijkbewoner om de aspirant-raadsleden 
te wijzen op de problemen in onze wijk. 
Dan luistert de politiek echt wel.

Wil Bianchi

Contact met de plaatselijke politici is belangrijk
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Politie Loosduinen:   
Openingstijden bureau 
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taal:   
0900 88 44

MEDISCHE HULP

Apothekerstelefoon: 345 10 00,
Gezondheid centrum: 397 11 01,
Afspraken maken vóór 10.00 uur
Spoed: 397 16 34,
Receptenlijn: 397 21 62 
Dokterstelefoon: 346 96 69
Tandarts (spoed): 311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg: 
210 00 00
Apotheek  Houtwijk:  
397 27 46
Openingstijden van de Apotheken in de 
regio Den Haag
De apotheken in de Haagse regio zijn 
geopend op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openingstijden kunt u 
terecht bij:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, 
359 85 06
Op werkdagen van 17.30 tot 24.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 09.00 tot 
24.00 uur . Op feestdagen van 09.00 tot 
24.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
363 49 44
Geopend. tot 22.00 uur.

OUDERENZORG
.

Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en Joannemie van Dijk,  
Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
397 60 01
Meldpunt Sociale Veiligheid Ouderen 
Loosduinen
397 46 46 
De Henneberg, Tramstraat 15
Klussendienst, 397 60 01
Boodschappendienst, 397 60 01
Telefooncirkel, 397 60 01
Oppascentrale mantelzorg, 397 60 01
Huisbezoekdienst, 397 60 01
Tuinklussendienst, 397 60 01
CIPO (informatiepunt):  
364 38 18
Burenhulp:
346 70 54

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA  Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13, 
E-mail adres: Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: http://wijkberaadhoutwijk.nl
Bezoek adres: Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
2552 SB  Den Haag
Openingstijden kantoor Wijkberaad,
woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dagelijks bestuur:
Pjer Wijsman voorzitter
Helen Franssen secretaris
Drs. K.A. Hakemulder penningmeester
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
E-mail: 
wijkpreventiehoutwijk@hotmail.com

STADSDEELKANTOOR

Algemeen nummer:
353 79 00
Commissie Loosduinen:
353 79 45
Stadsdeel directeur, H. Bovenlander:
353 79 20
Contactpunt Stadsbeheer en 
Handhavingsteam:  
14070  
Informatie: www.mijnwijkveilig.nu

GEMEENTE

Storingen Openbare Verlichting:  
24 uur per dag 14070 alle storingen
Stadhuis Spui:  
353 20 00
Gemeentelijk Informatiecentrum:  
353 37 77
Gemeentelijke Belastingdienst:  
353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:  
346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:  
366 08 08

POLITIE

Noodnummer 112
Géén spoed, wel politie:   
0900  88 44
Jij KENT DE DADER
MAAR DE DADER
KENT JOU OOK?
MELD MISDAAD ANONIEM:   
0800 7000

Verpleeghuis Houtwijk:  
397 21 21
Verpleeghuis Nieuw Berkendael:  
440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe: 
070-754 60 00
Zorgknooppunt Loosduinen:  
888 18 88
Wijkbus Viool:  
397 87 78

STEUNPUNT MANTELZORG

Consulente Linda Edelenbos:  397 60 01
Telefonisch bereikbaar op maandag, dins-
dag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres op maandag en woensdag:
De Henneberg, Tramstraat 15

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Sociaal Raadsman: 353 79 00
Buurthuis Tandem: 397 15 86
De Henneberg: 397 60 01
Dienstenwinkel: 397 21 14
Klusjesdienst: 397 60 01
Thuiszorgwinkel: 330 10 10
Op Maat: 353 75 00
I-Shop Houtwijk 397 72 48

DIENST STADSBEHEER

Klachten over slecht wegdek, overhangend 
groen, los liggende stoeptegels of glas op de 
weg ect, etc, meld dit dan op het algemene 
nummer van Dienst Stadsbeheer
14070
Mailen kan ook 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
In veel gevallen moet DBS binnen drie 
werkdagen actie ondernomen hebben.

DTP-opmaak & vormgeving
S.P.M. (Peter Molenaar)
Tel.: 070 397 37 42
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
spm_molenaar@versatel.nl
spm_molenaar@hotmail.com

Druk
Grafisch Bedrijf
Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33
2544 EX Den haag
Tel.: 070 385 89 03

070 385 94 00

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Tel.: 0174 - 63 17 48
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