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onderdeel van de St. Haagse Gezondheidscentra

Zorg is meer dan medicijnen
Toon Dupuisstraat 4, 2552 SB Den Haag
telefoon 070 - 3972746
Open op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

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

HartmanArk
Administratie

J.Boezerstraat 36
2552 DJ Den Haag
Telefoon: 06-22484423
Fax: 08-42287635
Email: yvonne.hartmanark@planet.nl

Voor wat: 
boekhouding, salarissen en belastingen
Voor wie: 
MKB, starters en particulieren
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‘Iedereen kan helpen in  
strijd tegen inbraken…’ 
“De inbraken in Loosduinen en 
dus ook in Houtwijk baren ons zor-
gen. Steeds maar weer steekt het 
inbrakenspook de kop op. Hieruit 
blijkt hoe belangrijk het is om dit 
fenomeen bij alle wijkbewoners 
onder de aandacht te blijven bren-
gen en om gezamenlijk daders op 
te sporen!”, melden onze wijkagen-
ten Martin Taal en Ruben van den 
Driest. Zie pagina’s 4 en 5. 

Activeer uw straat
Met een actieve straatvereniging 
verbetert u uw welzijn. Immers het 
aloude spreekwoord “een goede 
buur is beter dan een verre vriend”, 
is ook in de huidige tijd nog steeds 
van toepassing. Wilt u uw buren 
leren kennen, begin dan eens met 
het organiseren van een straatfeest. 
Het Wijkberaad helpt u graag met 
advies en subsidie. U leest hier meer 
over op pagina 8.

Allerlaatste nieuws 
op Houtwijksite
Via onze website 
(http:/wijkberaad-
houtwijk.nl) worden 
de wijkbewoners 
geinformeerd over de 
meest uiteenlopende 
actuele wijkaangele-
genheden. Een spe-
ciaal redactieteam is 
bezig om het gedrukte 
Houtwijkblad en 
de digitale versie 
Houtwijksite te verbe-
teren en nog beter op 
elkaar te laten aanslui-
ten. Het is beslist de 
moeite waard om een 
kijkje op onze website 
te nemen. 
Zie pagina 14

Van het Wijkberaad

Van de redactie Van de voorzitter
Beste wijkbewoner, 
De feestdagen liggen al weer een 
aantal maanden achter 
ons en het Wijkberaad 
Houtwijk is weer vol 
op stoom om van 
2011 een memorabel 
jaar te maken.
In november bestaat 
het Wijkberaad Houtwijk 30 jaar 
en dat gaan we op verschillende 
momenten van dit jaar vieren, met 
evenementen voor alle leeftijden en 
uiteenlopende interesses. Het doel is 
om de wijk in al haar facetten onder 
uw aandacht te brengen en om 
elkaar te leren kennen.
Verder in dit blad treft u een voor-
lopig overzicht aan van data waarop 
er andere activiteiten zullen plaats-
vinden.
Hoewel de organisatie  van de 
feestelijke gebeurtenissen onze tijd 
vragen, laten we onze aandacht niet 
verslappen voor zaken waaraan wij 
ons bestaansrecht ontlenen, namelijk 
het opkomen voor de belangen van 
de Houtwijkbewoners.
Zo is het Wijkberaad door de 
Commissie Loosduinen geïnfor-
meerd over een bouwaanvraag voor 
de vervanging van de woningen 
Loosduinseweg 42-46. Hiervoor 
hebben we een negatief advies gege-
ven. U leest hiernaast waarom. 
Onlangs heb ik namens het 
Wijkberaad een bijeenkomst 
bijgewoond die werd georgani-
seerd door onze wijkpolitie en het 
Wijkpreventieteam om het aantal 
inbraken te verminderen. Wat mij 
opviel was het gemak waarmee 
inbrekers hun slag kunnen slaan, 
maar ook de eenvoudige middelen 
die u als bewoner kunt inzetten. De 
komende periode zult u op verschil-
lende manieren hierover worden 
geïnformeerd.
Wilt u uw stem laten horen en uw 
mening over bepaalde zaken in 
de wijk ventileren, dan biedt de 
Algemene Ledenvergadering van 
13 april u een ideaal platform. Deze 
vindt plaats in  aan om 20.00 uur 
aan de Toon Dupuisstraat 10 in 
Wijkzorgcentrum Houthaghe. U 
bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Negatief advies op Bouwaan-
vraag Loosduinseweg 42-46.
Het Wijkberaad is door de 
Commissie Loosduinen geïnfor-
meerd over een bouwaanvraag voor 
de vervanging van de woningen 
Loosduinseweg 42-46 voor een 
appartementencomplex van 7 ver-
diepingen hoog.  Het Wijkberaad 
heeft de tekeningen bekeken en 
advies uitgebracht bij de Dienst 
Stedelijke ontwikkeling. De strek-
king van het advies is dat wij van 
mening zijn, dat het appartemen-
tencomplex te hoog is en niet over-
eenkomt met de Visie Loosduinse 
Vaart. Tevens komen de balkons 
aan de Oude Haagweg te ver over 
de rooilijn, wat het straatbeeld zal 
verstoren, en is de afstand tussen 

de achterzijde van dit complex met 
de bestaande appartementen aan de 
Gerrit van der Veenlaan 30-42 te 
klein, waardoor er wellicht inbreuk 
wordt  gemaakt op het gevoel van 
privacy. 

We blijven de ontwikkelingen op de 
voet volgen.
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De politie beseft terdege wat 

voor impact een inbraak op de 
veiligheidsgevoelens in een woon-
wijk heeft en doet er dan ook alles 
aan om inbrekers op te sporen en 
aan te houden. Zo staan inbraken al 
meerdere jaren bovenaan de priori-
teitenlijst van politie Haaglanden. 
Vanuit bureau Loosduinen wordt 
hiervoor extra capaciteit vrijge-
maakt. Er wordt zo veel mogelijk 

door de politie zowel in uniform als 
ook in burger in de wijk gesurveil-
leerd met het doel om mogelijke 
inbrekers af te schrikken of op te 
sporen. Hierin worden zij ook bij-
gestaan door de politieruiters van 
Bureau Levende Have en is er gere-
geld bijstand van een paraat poli-
tiepeleton. Daarnaast houdt ook, in 
nauwe samenwerking met de wijk-
agenten, het Buurtpreventieteam 
Houtwijk een extra oogje in ’t zeil. 

Iedereen kan helpen
“Maar ook u kunt ons helpen in de 
strijd tegen de inbraken!”, benadrukt 
Taal.  “Gebleken is dat inbrekers 

het liefst een woning binnengaan 
door aan de achterzijde een raam of 
deur te verbreken met een stevige 
schroevendraaier of breekijzer. Zorg 
dus voor stevig hang- en sluitwerk 
en voor een goede verlichting ter 
plaatse. Inbrekers houden hier niet 
van. Twijfelt u aan de kwaliteit 
van uw hang- en sluitwerk, laat u 
zich dan adviseren door een erkend 
bedrijf. Als u een woning huurt van 
een woningbouwvereniging zijn 
er wellicht ook mogelijkheden uw 
woning beter te laten beveiligen 
tegen inbraak. Informeer bij uw 
woningbouwvereniging.” 

Werkwijze inbrekers
Inbrekers gaan vaak eerst voorver-
kennen in de wijk om een kwetsbare 
woning vooraf uit te zoeken om 
daar op een later tijdstip de kraak 
te gaan zetten. “Wees daarom alert 

Van de wijkagenten

Samen  werken aan veiligheid

‘Iedereen kan helpen in strijd tegen inbraken...’ 
“De inbraken in Loosduinen en dus ook in Houtwijk baren ons zorgen. 
Steeds maar weer steekt het inbrakenspook de kop op. Hieruit blijkt 
hoe belangrijk het is om dit fenomeen bij alle wijkbewoners onder de 
aandacht te blijven brengen en om gezamenlijk daders op te sporen!”, 
melden onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van den Driest. 

Op de foto Martin Taal, een van onze 
wijkagenten, en Hans de Bruin van 
Het Buurtpreventieteam Houtwijk. In 
nauwe samenwerking houden zij in de 
wijk een extra oogje in het zeil.
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als u personen schijnbaar doelloos 
een of meerdere malen langs uw of 
andere woningen ziet slenteren en 
bel direct het politie-alarmnummer 
112 als u het niet vertrouwt!”, advi-
seert Taal. “Geef signalementen van 
de verdachte personen en zo moge-
lijk het kenteken van een gebruikt 
voertuig door aan de centralist van 
de politie meldkamer. De centra-
list kan hiermee dan onmiddellijk 
surveillance-eenheden aansturen. 
Weet u wellicht wat meer over 
een bepaalde inbraak of mogelijke 
inbrekers, spreek ons dan aan!” Als 
iemand liever anoniem wenst te 
blijven, kan hij of zij gebruik maken 
van de Meld Misdaad anoniemlijn 
op 0800-7000. “Overigens is het  

een misverstand om te veronderstel-
len dat inbraken meestal 
’s-nachts plaatsvinden! De praktijk 
heeft namelijk uitgewezen dat de 
meeste inbraken gewoon overdag 
of  in de avonduren plaatsvinden”, 
benadrukt Taal.

Word lid van Burgernet
Met Burgernet werken politie en 
gemeente samen met wijkbewoners 
om vermiste en verdachte mensen 
op te sporen. Na een melding van, 
bijvoorbeeld, een inbraak of een ver-
mist kind, wordt een Burgernetactie 
opgezet. Deelnemers krijgen dan een 
ingesproken bericht via de mobiele 
telefoon of een sms-je met het ver-
zoek uit te kijken naar een specifiek 

persoon of voertuig. Zo kan ieder-
een direct behulpzaam zijn bij de 
opsporing van daders of vermiste 
personen. Aanmelden als deelnemer 
van Burgernet kan op www.denhaag.
nl/veilig of via een op het politie-
bureau Loosduinen verkrijgbare 
antwoordkaart. Meer informatie over 
Burgernet is te vinden op www.bur-
gernet.nl of is te verkrijgen via tele-
foonnummer 070-4243394. “Samen 
moet het ons zeker lukken de inbra-
ken in Houtwijk een halt toe te roe-
pen”, aldus onze  wijkagenten Ruben 
van den Driest en Martin Taal.

Samen  werken aan veiligheid

‘Iedereen kan helpen in strijd tegen inbraken...’ 

Wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeenten 
en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefo-
nisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit 
de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie 
start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van 
een goed signalement. De Burgernetdeelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbe-
richt per sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen 
woning, op straat of vanaf de werkplek. Na afloop ontvangen 
alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de 
afloop van de actie.

Maatschappelijk draagvlak
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat burgers graag 
een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun woon- 
en werkomgeving. Tijdens de proef hebben gemiddeld 4,6% 
van de inwoners van de aangesloten gemeenten zich als 
deelnemers aangemeld, terwijl was uitgegaan van 2,7%. Ook 
nu melden zich nog steeds deelnemers aan. Er komen veel 
vragen wanneer mensen kunnen deelnemen uit gemeenten 
die niet hebben deelgenomen aan de proef en er is veel aan-
dacht vanuit de gemeenten en de politiekorpsen die straks 
ook willen aansluiten. Het algemeen oordeel van deelnemers 
aan Burgernet aan het einde van de proef is buitengewoon 
positief, 92% geeft het oordeel ‘goed tot zeer goed’.
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16 april:
Op zaterdag 16 april organi-
seert de Onze Lieve Vrouwe 
Hemelvaartskerk op verzoek van 
het Wijkberaad een rondleiding, 
aanvang 11.00 uur bij de ingang 
van de kerk aan de T-splitsing 
Loosduinse Hoofdstraat/Lisztstraat. 
Er zal gesproken worden over 
haar geschiedenis, de kunst en  de 
religie van dit bijzondere baken 
in Houtwijk en de plaats die zij 
inneemt in onze gemeenschap. 
Tevens is er een expositie* van 
foto’s van Houtwijk door de jaren 
heen.
Vanaf 13.00 uur bent u welkom in 
buurtcentrum “Bokkefort”.  Hier 
vinden drie activiteiten plaats. 

1. Onder het bezielend oog van 
onze wijkgenoot Patty van der 
Ende van “End of Dull Art” 
gaan we samen werken aan een 
mozaïektableau met als thema 
“Houtwijk” welke een prominen-
te plaats in onze wijk zal gaan 
innemen.  Het wordt dus een 
groots werkstuk ván Houtwijkers 
vóór Houtwijkers.

2. Tevens hebben we fotograaf 
Nico Orie uitgenodigd om his-
torische foto’s van u te maken. 
De geportretteerde (u dus), wordt 
dan in traditionele klederdracht 
-uit de tijd dat Houtwijk het 
middelpunt was van tuinderijen 
en de veiling- aangekleed, en 
vervolgens voor een historische 
achtergrond gefotografeerd.

3. Vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur 
biedt Studio Pola Lichtendahl 
een workshop dans aan, wat het 
voor dansstijl is blijft een verras-
sing, maar het is leuk om mee te 
doen van de leeftijd van 5 tot 90 
jaar.

18 juni:
Zaterdag 18 juni staat in het teken 
van buitenactiviteiten voor jong 
en oud die plaats vinden op en om 
Sportvereniging Houtwijk. 

1. Sportvereniging Houtwijk, gele-
gen aan de L. van Vuurdestraat 
16, opent haar deuren voor wijk-
bewoners die hun voornemen om 
meer te gaan sporten om willen 
zette in daden. De sportvereni-
ging laat u dan kennis maken 
met een variëteit aan sporten die 
zij u kunnen bieden.

2. Door het Wijkberaad wordt er 
een wijkwandeling georganiseerd 
met multiple choice vragen, aan-
vang 14.00 uur vanaf de kantine 
van Sportvereniging Houtwijk.

3. In de aanloop naar 18 juni wor-
den er op de basisscholen en 
winkels kleurplaten uitgedeeld, 
waarop kinderen hun straat kun-
nen uitbeelden. Deze tekenin-
gen worden op leeftijdsgroep 
gecategoriseerd en op 18 juni 
van 13.00 uur tentoongesteld in 
Sportvereniging Houtwijk. Iedere 
deelnemer krijgt een aardige 
beloning. De mooiste tekeningen 
worden in het jubileumuitgave 
van het Houtwijkblad afgedrukt.

4. Stichting Vóór organiseert 
vanaf 14.00 uur een Oud 
Hollandse spelletjesmiddag* 
met steltlopen, zaklopen, touw-
tje springen en  knikkeren. 
En Scoutingvereniging Pepe 
organiseert een Vossenjacht. 
Het verzamelpunt voor al deze 
activiteiten is de kantine van 
Sportvereniging Houtwijk. 

5. Vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur 
een kinderdisco georganiseerd. 

6. ’s Avonds wordt het pas echt 
‘serieus’ met een discoavond 
voor de jongeren vanaf 16 jaar. 
Deze vangt aan om 20.00 uur en 
eindigt om 24.00 uur.

19 november: 
Zaterdag 19 november is de afslui-
ting van het 30 jarig jubileum van 
het Wijkberaad Houtwijk met als 
centrale activiteit een feestelijke 
reünie. Aan de invulling van die 
dag wordt al hard gewerkt. Zorgt 
dat u deze happening niet mist en 
reserveer de middag en avond in uw 
agenda.
U ziet, het 30 jarig jubileum van 
het Wijkberaad wordt ingevuld met 
activiteiten voor de wijkbewoners. 
We hopen dat er gedurende het jaar 
hierdoor nieuwe onderlinge contac-
ten ontstaan die nog lang stand zul-
len houden én dat u er leuke herin-
neringen aan over zult houden.

*activiteiten onder voorbehoud. 
De laatste update vindt u op 
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Achtergrondartikel

Wijkberaad Houtwijk viert jubileum
In november bestaat het Wijkberaad Houtwijk 30 jaar en dat gaan we op verschillende momenten van dit 
jaar vieren, met evenementen voor alle leeftijden en uiteenlopende interesses. Het doel is om de wijk in al 
haar facetten onder uw aandacht te brengen en om elkaar te leren kennen.
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UITNODIGING 
VOOR DE OPENBARE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
van de Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK

op woensdag 13 april 2011

Op woensdag 13 april 2011 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom bij 
de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk

Locatie:
Zorgcentrum Houthaghe 
Toon Dupuisstraat 10
Den Haag

Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van de Voorzitter
3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2010 (te vinden op  

www.wijkberaadhoutwijk.nl
4. Vaststellen Jaarverslag over 2010
5. Financieel beleid (penningmeester)
6. Kascommissie
7. Statutair aftreden bestuur
8. Herbenoeming voorzitter
9. Herbenoeming secretaris
10. Herbenoeming penningmeester
11. Verkiezing overige leden van het algemeen bestuur.
12. Verkiezing kascommissie
13. Rondvraag 

14. Pauze

15. Updates van onze partners in Houtwijk
a. Nieuws van onze wijkagent
b. I-shop
c. overigen

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje.
De vergaderstukken zijn  één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag
bij het Wijkberaad.

Openingstijden Wijkberaad Houtwijk
’s Maandags en vrijdags van 9.00 tot 11.00 uur.  
Stemrecht wordt verkregen door inschrijving bij het begin van de vergadering
Laatste moment aanvullingen op deze agenda kunt u vinden op www.wijkberaadhoutwijk.nl

WIJKBERAADINFO INFO



� Met name de zaterdagselectie 
van sv Houtwijk is de 2e 

helft van het seizoen goed uit de 
startblokken gekomen.  Zeker na 
de recente overwinning op directe 
concurrent en gedoodverfd kampi-
oen Duindorp sv . De voorzichtige 
doelstelling aan het begin van het 
seizoen was promotie.  Nu lijkt zelf 
het kampioenschap van de 4e klasse 
C zaterdag haalbaar. Kans op een 
feestje en niet het enige want ook 
binnen de jeugdafdeling stevenen er 
een aantal  teams af op een  kam-
pioenschap. U kunt het volgen op 
onze site www.svhoutwijk.nl 

De zondagselectie kan het niveau 
van de zaterdag collega’s helaas 

niet evenaren. In tegenstelling tot veel 
andere verenigingen heeft het bestuur 
van sv Houtwijk besloten ook op zon-
dag met prestatief voetbal door te gaan. 
Omdat er veel verenigingen stoppen 
met prestatief voetbal op de zondag wil 
sv Houtwijk juist de ruimte blijven bie-
den aan de liefhebbers die bewust voor 
deze voetbaldag kiezen.  Ook recre-
antenteams  zijn uiteraard van harte 
welkom. Geïnteresseerd en behoefte 
aan meer informatie? Mail of bel  eens 
met de club! 

Niet ongenoemd mogen de 
Bingoavonden blijven die we 

afgelopen maanden hebben geor-
ganiseerd. Goed bezocht, gezellig, 
veel speelrondes en fraaie prijzen.  
De Bingoavonden zijn een mooie 
gelegenheid om eens op een andere 
manier met sv Houtwijk kennis te 
maken.  Wijkbewoners zijn namelijk 
van harte welkom.
sv Houtwijk streeft ernaar om het 
sportieve hart van Houtwijk te wor-
den. Om hier meer inhoud aan te 

geven zit het 
bestuur bin-
nenkort aan tafel 
met een verte-
genwoordiging van 
het Wijkberaad.  Ondertussen wil  sv 
Houtwijk graag in contact komen 
met alle sportieve organisaties in de 
wijk. Recreatief of prestatief maakt 
geen verschil. Dammen, tafeltennis of 
trimclub ook dat maakt ons niets uit.  
De accommodatie van sv Houtwijk 
is groot en het lijkt ons de moeite  
waard om te onderzoeken of en wat 
we voor elkaar zouden kunnen bete-
kenen.  sv Houtwijk heeft veel te bie-
den en wil dat graag met alle (spor-
tieve) wijkbewoners delen.  Contact? 
Mail naar info@svhoutwijk.nl of 
bel 06 – 28 64 42 10.

Dries Weber

Sport in Houtwijk

SV Houtwijk Nieuws
Na een december maand waarin 
de velden van sv Houtwijk wer-
den bedekt onder een schitte-
rende witte deken (zie foto) kon 
er direct na de winterstop weer 
volop gevoetbald worden.  Koning 
winter was nadrukkelijk, maar 
gelukkig voor de (amateur) voet-
balliefhebbers,  slechts  kort in 
ons midden. 

De subsidie is onder meer 
bedoeld voor de kosten van een 

vergunning kleine evenementen. 

Wijkactiviteiten

Gemeentelijke subsidie mogelijk

Wilt u dit jaar een straatfeest organiseren…? 
De gemeente Den Haag en het Wijkberaad Houtwijk ondersteunen 
straatactiviteiten in onze wijk. Het gaat om kleine activiteiten die 
bewoners met verschillende achtergronden organiseren. Om elkaar 
in een leuke sfeer in de eigen buurt of straat te ontmoeten. Voor een 
straatfeest kan maximaal € 650,- subsidie worden aangevraagd.

Uitgaven voor eten en drinken tij-
dens de activiteit krijgen geen subsi-
die. Niet ieder straatfeest kan subsi-
die krijgen. Bekijk daarom eerst de 
“Voorwaarden straatfeest”. Soms is 
ook een vergunning nodig om een 
straatfeest te houden. De gemeente 
kan daar meer over vertellen.

Voor wie is het?
De subsidie is bedoeld voor Haagse 
bewoners die een activiteit in de 
straat willen organiseren. De sub-
sidie is dus niet voor professionele 
instellingen. Heeft u als bewoner 
een leuk idee waarvoor u subsi-
die wilt aanvragen? Neemt u dan 

contact op met het Wijkberaad 
Houtwijk. Zij kan dan namens u de 
subsidie aanvragen.
U mag als initiatiefnemer van een 
straatfeest maximaal 2 keer per jaar 
een aanvraag indienen. Voor 1 acti-
viteit kunt u maar 1 keer subsidie 
aanvragen.

Meer informatie
Op de website www.denhaag.nl/
de/to/Subsidie-voor-straatfeesten is 
meer informatie te vinden. Subsidie 
kan worden aangevraagd tot en met 
15 juni 2011. Vraag de subsidie ten 
minste 10 werkdagen voordat het 
feest plaatsvindt aan. De gemeente 
heeft een vast budget voor straat- en 
wijkfeesten. Als het geld op is, wijst 
de gemeente de aanvragen die nog 
binnenkomen af. 
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Om zijn studie af te ronden 
ging hij naar Leipzig. Maar 

het proefschrift wat hij daarna 
schreef werd door zijn promotor 
Barend Sijmons afgekeurd. Onder 
leiding van de Groningse clas-
sicus Jacob Speyer schreef hij een 
nieuwe dissertatie over de rol van 
een soort nar in het oud-Indisch 
toneel. Aansluitend werkte hij in 
Haarlem en Amsterdam als leraar 
geschiedenis. Van 1905 tot 1915 
was hij verbonden aan de Groningse 
Universiteit om daarna in Leiden 
de benoeming tot hoogleraar alge-
mene geschiedenis aan te nemen. 
Als schrijver verwierf hij wereld-
faam met bijvoorbeeld boeken als 
‘Herfsttij der Middeleeuwen’ ,  

‘In de schaduwen van morgen’, 
‘Homo Ludens’ en ‘Erasmus’.

Zijn eerste vrouw Mary Schorer 
overleed in 1914 en liet hem 

achter met vijf kinderen. Pas in 
1937 hertrouwde hij met Auguste 
Schölvinck. Hij was een felle anti-
nazi. Hij maakte naam toen hij 
in 1933 tijdens een internationale 
conferentie de Duitser Johann von 
Leers verzocht de zaal te verlaten 
wegens diens antisemitische opvat-
tingen. Hij bleef werkzaam op de 
Universiteit van Leiden tot deze 
in 1941 gesloten werd. In 1942 
werd hij als gijzelaar vastgezet in 
Sint-Michielsgestel vanwege zijn 
stellingname tegen de nationaal-
socialistische ideologie. Hij was 
van 1929 tot 1942 voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. Na een korte 
ziekte overleed hij op 1 februari 
1945 in De Steeg. 

Dries Weber.

Straatnamen in Houtwijk

Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Johan Huizingastraat…‘
Johan Huizinga werd geboren in Groningen op 7 december 1872 
als zoon van Derk Huizinga, een hoogleraars fysiologie en Jacoba 
Tonkens. Zijn familie was doopsgezind en kon wijzen op meerdere 
predikanten en theologen in haar stamboom. Johan genoot zijn mid-
delbare scholing aan het stedelijk gymnasium van zijn geboorteplaats. 
Aansluitend bezocht hij vier jaar de Groninger Universiteit. 

● De boete voor het op straat ach-
terlaten van blikjes en papiertjes 
is € 45 tot 15 jaar, € 90 vanaf 
16 jaar

Schrikbarend lijstje 
Volgens onderzoek geeft 80% van 
de Nederlanders toe wel eens een 
papiertje of blikje op straat achter 
te laten. Zeker op plaatsen waar dit 
afval niet wordt opgeruimd kan het 
erg lang duren voor dit afval weer 
verdwenen is. Voorbeelden:

● sigarettenpeuk 1-5 jaar
● bananenschil 3 jaar
● plastic frisdrankfles 5-10 jaar
● plastic zak 10-20 jaar
● kauwgum 20-25 jaar
● aluminium blikje 80 jaar tot 1 

miljoen jaar
● polystyreen patatbakje 90 jaar
● plastic sixpack-houder 100 jaar
● glazen fles 1 miljoen jaar

Kortom: veel afval in de natuur ver-
dwijnt gewoon nooit. Tenzij we zelf 
de handen uit de mouwen steken! 
ikprikmee.nl wil mensen overal in 
het land stimuleren mee te doen. 
Maar ook een forum bieden voor 
wie zich nu al vrijwillig inzet om 
ons landschap te ontzien en mooi te 
houden. Begin vandaag nog en laat 
anderen jouw prikroute weten door 
je aan te melden via: 
http://www.ikprikmee.nl/zwerfafval.
aspee.nl/zwerfafval.asp

Wijkactiviteiten
Houd Houtwijk schoon

Weg met het zwerfafval 
Zwerfafval is overal te vinden. Op straat, in parken, in de vrije natuur. 
Op de website Ikprikmee.nl wordt de verbinding gelegd tussen alle 
wandelaars, recreanten en vrijwilligers die Nederland rijk is. Om met 
z’n allen mee te prikken. prik dan mee! Zo blijven straten, parken. bos-
paden, landweggetjes en natuurgebieden gevrijwaard van afval. Want 
samen is er sprake van een enorm bereik. Ook in onze eigen wijk.

Wat feiten over zwerfafval:
● jaarlijks belanden in ons land 50 

miljoen blikjes en flesjes in de 
leefomgeving

● jongeren tussen 18 en 25 zijn de 
grootste vervuilers. Maar 18 pro-
cent van de zwerfvervuilers is 50 
of ouder...

● Jaarlijks ruimt de directie IJssel-
meergebied van Rijkswaterstaat 
900 ton zwerfafval op. Deze 
directie beheert ‘slechts’ 125 
kilometer aan wegen...



 vloeren  

 Placom is gespecialiseerd in vloeren, kasten, plafonds en raamdecoratie.
Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

  kasten
 plafonds   raamdecoratie

Ijzerwaren, gereedscHappen,
HOuT, elecTrOMaTerIaal, verf,

sanITaIr, TuInarTIkelen, sleuTels,
specIalITeIT In HeT plaaTsen van dIv. slOTen en BeveIlIgIngen

INSTEEKSLOT + SEcU-STRIP cOMPLEET GEMONTEERD ƒ 85,-
INSTEEKSLOT ALLEEN ƒ 45,-

BeTje wOlffsTraaT 216  2533 Hw  den Haag,
TelefOOn 070 380 04 35

BTw nr: nl8032.43.376.B01

Geen HOUTWIJKBLAD ontvangen? 
Bel voor nabezorging 0174-631748
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Ben was een vaste jongen 

met een grote mond en ook 
een grote dorst. Hij had met een 
behoorlijke slok op een aanrijding 
gehad op de Oude Haagweg. Hij 
was vanuit de Buitentuinen op 
z’n oude damesfiets de trambaan 
overgestoken richting Houtwijk en 
aangereden door een bus die net 
van de halte wegreed. “Hij ligt in 
het Westeinde met een gebroken 
poot en een hersenschudding. Het 
had rotter af kunnen lopen maar 
hij heeft toch een probleempje. 
Dat been heeft-ie nodig om naar 
de kroeg te lopen en dat kan-ie een 
poosje vergeten. Met die hersens is 
het niet zo erg want die waren toch 
hoog nodig aan een schudding toe.” 
Meer woorden werden aan Ben niet 
gewijd. Ze hadden hem vaak genoeg 
gewaarschuwd. 

Lange Jan wees op z’n lege 
flesje. Bram toverde een verse 

onder de bar vandaan en zette die 
voor z’n klant op een nieuw viltje. 
Hij veegde met een vette lap wat 
plasjes van de tafel. “En geef me 
maar een bal en doe er deze keer 
ook wat vlees in.” Bram trok een 
verongelijkt gezicht: “Ik zal er wat 
duivenbiefstuk insteken, nou goed 
?” Hij wist dat-ie Lange Jan daar-
mee op z’n hart trapte. Het was 
een duivenmelker die vrijgezel was 
gebleven omdat hij geen vrouw had 
kunnen vinden die zijn liefde voor 
de gevleugelde vrienden had willen 
delen. 

Hij besteedde meer aandacht 
aan z’n til op het dak dan aan 

het huisje dat hij in de Tuinenbuurt 
bewoonde.

Ik had woensdag bonje op het plein. 
Zitten daar op die ijzeren banken 
van die Parnassia-figuren die met 
brood en andere rotzooi zitten te 
gooien. Die duiven daar worden zo 
vet als bagger en zakken door hun 
poten van het overgewicht. De pest 
is dat ik denk dat mijn duiven daar 
ook een tussenlanding maken. Ze 
krijgen thuis het juiste voer en met 
dat verkeerde vreten daar worden 
ze te zwaar en ongeschikt voor de 
vluchten”, vertelt Lange Jan. “Ik 
had zo’n loempiaatje gekocht en 
liep er mee over de markt. Bij die 
nikkelen wasbak viel er een stuk op 
mijn schoen en gelijk sprong er een 
duif op m’n schoen om het weg te 
pikken. In een reflex schopte ik hem 
weg maar hij maakte slagzij naar 
bakboord en lag even onder die drie 
lijpe spuitjes van die wasbak. Hij 
liep mank weg en z’n vleugel hing 
er wat scheef uit maar dat trok weer 
gauw bij. Komt er ineens een raar 
wijf op me af en begint gelijk tegen 
me te schelden van duivenmoorde-
naar. Ik ken haar wel. Ze ziet er niet 
uit en loopt altijd in een tienermode 
uit de Kringloop. Met ‘r blote poten 
in een paar legerlaarzen. Ze koopt 
op het plein bij Roodenrijs een half 
brood en zit dat dan gewoon naar 
die duiven te smijten. En zeg er 
maar niks van want ze is zo fanatiek 
als een zendeling met bekerings-
drift. Ik heb gauw gemaakt dat ik 
weg kwam.”

Ik zag haar later in bus 31 stappen, 
terug naar Parnassia. Ze zag me 

bij de halte staan en begon tegen 
het raam van de bus te timmeren. Ik 
stak m’n middelvinger op en maakte 
met mijn armen vliegende bewegin-
gen. Volgende week effe uitkijken 
op de markt dat ze me niet ziet. Wat 
krijg je van me, want ik ga m’n 
beesten voeren.” De deur viel dicht. 
Bram keek op de klok. Nog een half 
uur, dan ging-ie sluiten en kon-ie 
zelf ook aan eten gaan denken.

Dries Weber

Maart 2011

Koffiehuis Bram (2)

‘Duivenmelkers en –moordenaars…’ 
Het was rustig in het koffiehuis van Bram. Het liep tegen etenstijd en 
de meeste jongens met een relatie in de keuken, zorgden er voor op tijd 
thuis te zijn. Lange Jan liet het laatste restje gele spa in zijn glas lopen 
en schoof onderuit op zijn bank voor het raam: “Hé Bram, is Ben van-
deweek bij jou zo lam de deur uit gegaan ?” Bram haalde zijn schou-
ders op: “Ben zuipt overal.  Misschien is-ie wel naar Kijkduin geweest 
of zoiets.”
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De Commissie Loosduinen heeft 
de visie aanvaard als de basis 

voor haar kijk op de mogelijke ont-
wikkelingen langs de Loosduinse 
Vaart. Daarbij heeft zij rekening 
gehouden met de reacties van de 
bewoners. Dit is vastgelegd in 
het stuk van 2 december 2010 dat 
integraal op de website van het 
wijkberaad Houtwijk is te vinden. 
Ineke Weijs benadrukte bij de 
aanbieding de betrokkenheid van 
de bewoners en de diverse wijkor-
ganisaties bij het opstellen van de 
visie. En zij bedankte de gemeente 
voor het beschikbaar stellen van 
de, beperkte, financiële bijdrage 
voor de uitwerking van de visie 
door de stedenbouwkundigen Hans 
Franssen en Han-Willem Visscher 
waardoor de hoge kwaliteit van de 
visie kon worden bereikt. De com-
missie ziet graag dat haar visie 
door het gemeentebestuur wordt 

overgenomen en als leidraad voor 
de ontwikkelingen in het gebied 
gaat gelden. Nu is er immers een 
toekomstgerichte visie beschikbaar 
en wordt niet achteraf op ontwikke-
lingen gereageerd. Daar zouden de 
gemeente en projectontwikkelaars 
hun voordeel mee moeten doen!

Terughoudend
Wethouder Norder reageerde nogal 
terughoudend op de aanbieding. Hij 
heeft waardering voor de inhoud 
van de visie door de samenhang 
die in het gebied is gebracht. 
Evenals voor de kwaliteit van de 
stedenbouwkundige vormgeving 
zoals die tot uiting komt in de 
vormgeving van de bouwhoogten 
en structuur van de nieuwe ontwik-
kelingen. Maar hij zag problemen 
bij de financiering van de nieuwe 
ontwikkelingen, omdat de gekozen 
bouwvolumes te gering zouden 

Wijkactiviteiten

commissie Loosduinen

Terughoudende reactie op Visie Loosduinse Vaart
Op 1 februari 2011 heeft Ineke Weijs, vice-voorzitter van de 
commissie Loosduinen, de visie van de commissie op de ruimtelijke 
ontwikkeling rondom de Loosduinse Vaart aangeboden aan wethouder 
Marnix Norder van Stadsontwikkeling Den Haag. De bewindsvoerder 
gaf daarop een terughoudende, oppervlakkige reactie.

zijn. Er zal dus nog druk op het 
gemeentebestuur (wethouders en 
raadsleden) nodig zijn om de visie 
ook bestuurlijk aanvaard te krijgen. 
Dat kan langs verschillende wegen, 
onder meer via directe contacten die 
bewoners hebben met de gemeen-
telijke instanties, zoals de Dienst 
Stadsontwikkeling, de stadsdeel-
ambtenaren. Het kan ook bij het 
inspreken op bouwinitiatieven, zoals 
de bouwplannen voor de beide vil-
la’s aan de Oude Haagweg 42-46 
en bij het AZIVO-kantoor waar-
voor ook bouwplannen in de maak 
zouden zijn. Bij reacties kan uit de 
visie geput worden voor argumen-
ten gericht op de aansluiting op de 
omgevingen en de kwaliteiten van 
het gebied. In ieder geval zullen 
de Commissie Loosduinen en het 
Wijkberaad Houtwijk de visie voor 
hun inbreng in dit soort gevallen 
gaan gebruiken. Een eerste gelegen-
heid is daarbij de inbreng van het 
Wijkberaad bij de aangekondigde 
herziening van het bestemmingsplan 
Houtwijk.

Unieke visie
Het belang van de visie zit in het 
herkennen van de kwaliteiten van het 
gebied (een afwisseling van groen 
en bebouwing, meer dorps dan ste-
delijk) die Loosduinen onderscheidt 
van Den Haag en het verkennen van 
de mogelijkheden om bij nieuwe ont-
wikkelingen juist deze Loosduinse 
kwaliteiten in de woningbouwpro-
jecten en in de infrastructuur (de 
Oude Haagweg en de tramlijn) te 
versterken. Daarmee kan juist een 
eenvormigheid met Den Haag wor-
den vermeden. En dat lukt het best 
door zelf vooruit te kijken en alvast 
de wensen en visie te formuleren en 
uit te dragen en niet af te wachten. 
Want men is gewoonlijk aan de (te) 
late kant om bij al uitgewerkte pro-
jecten dan nog veranderingen in de 
goede richting te realiseren. Deze 
visie is uniek in de betrokkenheid 
van de bewoners van Loosduinen bij 
hun woonomgeving.

Jan Jaap de Boer
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Op het kantoor van het Wijkberaad 
gaan zich deze maand een paar 
ingrijpende veranderingen voor-
doen. Onze steun en toeverlaat Loes 
Gordijn gaat na meer dan tien jaar 
dienst met pensioen. Twee nieuwe 
‘steunpilaren’ gaan haar administra-
tieve taken overnemen: Debby Groen 
en Rachel van der Veen. 
Debby Groen (39) werkt ook voor 
Stichting Boog en is inmiddels al 
drie jaar actief voor het wijkberaad 
Houtwijk. Daarnaast werkt zij op de 
afdeling Communicatie van deze stich-
ting. “Ik ga nu meer uren werken voor 
Houtwijk en met Rachel erbij kunnen 
we samen op volle sterkte verder”, zegt 
Debby. “De werkzaamheden voor het 
wijkberaad worden onderling verdeeld. 
Uitzondering is dat ik ook ondersteu-
nende werkzaamheden voor de pen-
ningmeester zal (blijven) doen. Heel 
leuk is dat er dit jaar veel werkzaamhe-
den zullen zijn voor de activiteiten van 
wijkberaad voor het 30-jarig bestaan”. 

Rachel van der Veen (41) is al ruim 12 
jaar werkzaam bij Stichting Boog en 
heeft in het verleden aan ‘ziektevervan-
ging’  gedaan in Houtwijk. “Ik werk 
dertig uur per week in de Bomenbuurt, 
Vruchtenbuurt, Van Stolkpark en nu 
ook in Houtwijk”, zegt Rachel. “Naast 

deze bewonersorganisaties krijg ik dit 
jaar nog met een aantal andere projec-
ten te maken. De inloopuren van het 
Wijkberaad Houtwijk zijn ’s maandags 
en vrijdags van 9.00 tot 11.00 uur.

Onze nieuwe ‘steunpilaren’: Debby Groen (links) 
en Rachel van der Veen.

Korte berichten

Wijkberaad Houtwijk

De komende en gaande ‘steunpilaren’

VÓÓR Welzijn is de aanbieder van 
opvang, zorg en welzijn in uw wijk. 
Alle bewoners van jong tot oud kun-
nen hier terecht. Tot het aanbod 
behoren peuterspeelzalen/voorscho-
len, kinder- en jongerenwerk, volwas-
senen- en ouderenwerk, maatschap-

pelijk werk, ouderenadviseur en 
opvoedondersteuning.

Iedereen kan in de verschillende 
buurthuizen (De Wiekslag, Bokkefort, 
Tandem, De Geest, De Henneberg en 
Eiland) terecht voor informatie, advies 

en voorlichting, ontmoeting, educatieve 
en recreatieve activiteiten. Ook biedt 
VÓÓR Welzijn hulp aan diegenen 
die het (even) wat moeilijker hebben. 
Graag stimuleert de welzijnsorganisatie 
talenten van wijkbewoners en onder-
steunt projecten die de band tussen 
bewoners versterken en betrokkenheid 
bij de wijk vergroten.

In een speciale brochure staat het totale 
aanbod van activiteiten, cursussen en 
diensten van VÓÓR Welzijn voor alle 
bewoners van het stadsdeel . VÓÓR 
Welzijn is werkzaam in de stadsdelen 
Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, 
Leidschenveen en Ypenburg. Het com-
plete welzijnsaanbod van het nieuwe 
seizoen is ook te vinden op de website 
van VÓÓR Welzijn: www.voorwelzijn.
nl Hier is op een overzichtelijke manier 
per wijk en per doelgroep alle informa-
tie te vinden. Tip: sla deze website op 
bij uw favorieten!

Welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn 

Talenten van wijkbewoners stimuleren
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De huisartsen in de regio Haaglanden 
gaan zich actief inzetten om huise-
lijk geweld te herkennen en aan te 
pakken. Alle medewerkers, van de 
persoon die de telefoon opneemt tot 
de arts die het consult geeft, zijn 
geschoold om huiselijk geweld te her-
kennen en weten wat ze kunnen doen 
in het geval van huiselijk geweld.

De aanpak is vastgelegd in het SMASH 
protocol, dat eind vorig jaar werd 
ondertekend. Met de ondertekening 
lopen de huisartsen in de regio voor op 
landelijke wetgeving die volgend jaar 
ingaat. Het protocol is ondertekend 

door de huisartsendient SMASH, de 
directeur van Bureau Jeudgdzorg en de 
manager van het Steunpunt Huiselijk 
Geweld. Wethouder Rabin Baldewsingh 
van Volksgezondheid van de gemeente 
Den Haag was ook aanwezig bij de 
ondertekening: ,,De gemeente Den 
Haag is erg blij dat de gezamenlijke 
huisartsen in onze regio zich nog meer 
met de aanpak van huiselijk geweld 
gaan bezighouden. Zij vormen een 
belangrijke schakel in het terugdringen 
van het huiselijk geweld, aldus de wet-
houder.’’ 
SMASH is een samenwerkingsverband 
van bijna 400 huisartsen in Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar en Voorschoten voor spoed-
eisende huisartsenhulp buiten kantoor-
tijden. SMASH heeft dit protocol ont-
wikkeld en is sinds enige tijd bezig met 
de scholing van assistenten en artsen. 

Korte berichten

Protocol legt focus op herkenning én bestrijding

Huisartsen zetten zich in tegen huiselijk geweld

Via onze website (http:/wijkberaad-
houtwijk.nl) worden de wijkbewoners 
geinformeerd over de meest uiteenlo-
pende actuele wijkaangelegenheden. 

Een speciaal redactieteam is bezig 
om het gedrukte Houtwijkblad en de 
digitale versie Houtwijksite te verbe-
teren en nog beter op elkaar te laten 

aansluiten. 

Het is beslist de 
moeite waard om 
een kijkje op onze 
website te nemen. 
Het redactieteam, 
bestaande uit Marcel 
Dullaart en Cees 
Willemse, streeft 
er naar om regel-
matig onder meer 
de nieuwspagina’s 
te actualiseren. 
Daarnaast wordt 
er ook gesleuteld 
aan de onderde-
len: Wijkberaad 
(doelstellingen, 
organisatie, activi-
teiten en vergade-
ringen), Houtwijk 
(voorzieningen, 
scholen, winkels, 
restaurantsen recre-
atie), werkgroepen 
(zoals Commissie 
Loosduinen, 
Houtwijkse Ouderen, 

Welzijn en Beheer en Wijkpreventie) 
en interessante links (zoals naar het 
Wijkpreventieteam Houtwijk, Centraal 
Informatiepunt Ouderen en Loosduinen 
info). Het streven daarbij is wel om 
de Houtwijksite een website te laten 
worden voor iedereen, van jong tot oud, 
door alle geledingen van onze wijk.
Evaluatie
In dit verband zijn wij uiteraard 
benieuwd hoe onze eigen lezerskring 
hier in Houtwijk tegen deze website in 
ontwikkeling aankijkt. Wij zouden het 
daarom bijzonder op prijs stellen om 
jullie op- en/of aanmerkingen te ontvan-
gen. Dat kan per e-mail naar redactie@
wijkberaadhoutwijk.nl. Ook zullen wij 
via een nog in te stellen onderzoekspa-
nel (vrijwilligers hiervoor zijn van harte 
welkom) en een nog dit jaar op te star-
ten lezerskringonderzoek de voortgang 
kritisch volgen. Hiervan zal dan regel-
matig in het Houtwijkblad en op de 
Houtwijksite melding worden gemaakt.

Website Wijkberaad Houtwijk

Voor het allerlaatste nieuws
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Kantoor Wijkberaad 
Houtwijk

Postadres: 
Postbus 52009, 
2505 CA Den Haag
Bezoekadres: 
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, 
K.1.17
Openingstijden kantoor: 
maandag 09.00-11.00 uur, 
vrijdag 09.00 tot 11.00 uur.
Telefoon: 070-440 09 13
E-mail adres: 
Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: 
http://wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana van Hes, penning-
meester
Administratieve onder-
steuning:
Debby Groen/Rachel van 
der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
info@wijkpreventiehout-
wijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:

Telefoon: 070-353 79 00
commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 79 45
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 79 20 (H. 
Bovenlander)
contactpunt Stadsbeheer 
en Handhavingsteam:
Telefoon: 070-14070 
Informatie: 
www.mijnwijkveilig.nu

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 070-14070
contactcentrum@dsb.den-
haag.nl
Storingen Openbare 
Verlichting:
Telefoon: 070-14070 
(24 uur per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 20 00
Gemeentelijk 
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 37 77
Gemeentelijke 
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 79 32
Gemeentelijke 
Ombudsman:
Telefoon: 070-346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 08 08

Politie 
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-88 44
Anonieme misdaad-
melding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (8.00 tot 
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent Martin Taalen 
en Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-88 44

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
397 27 46
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 10 00,
Openingstijden Apotheken 
regio Den Haag:

Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur.
Voor spoedeisende  
recepten buiten de  
reguliere openingstijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 85 06
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 49 44
Dokterstelefoon: 
Telefoon: 070-346 96 69
Gezondheid centrum: 
Telefoon: 070-397 11 01,
Receptenlijn: 
Telefoon: 070-397 21 62
Spoed: 
Telefoon: 070-397 16 34,
Tandarts (spoed): 
Telefoon: 070-311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 00 00

Ouderenzorg 
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 70 54
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 60 01
cIPO (informatiepunt):
Telefoon: 070-364 38 18
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Meldpunt Sociale 
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 46 46
De Henneberg,  
Tramstraat 15
Oppascentrale mantelzorg:
Telefoon: 070-397 60 01
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en 
Joannemie van Dijk,

Ouderenadviseur:
Connie Wittekoek
Telefoon: 070-397 60 01
Telefooncirkel:
Telefoonnummer: 
070-397 60 01
Tuinklussendienst:
Telefoon: 070-397 60 01
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 87 78
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 21 21
Verpleeghuis Nieuw 
Berkendael:
Telefoon: 070-440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 60 00
Zorgknooppunt 
Loosduinen:
Telefoon: 070-888 18 88
consulente:
Telefoon: 070-397 60 01 
Linda Edelenbos: 
Maan-, dins-, woensdag 
09.00-16.00 uur.
Bezoekadres maandag en 
woensdag:
De Henneberg, 
Tramstraat 15
Sociaal Raadsman: 
Telefoon: 070-353 79 00
Buurthuis Tandem: 
Telefoon: 070-397 15 86
De Henneberg: 
Telefoon: 070-397 60 01
Dienstenwinkel: 
Telefoon: 070-397 21 14
Klusjesdienst: 
Telefoon: 070-397 60 01
Thuiszorgwinkel: 
Telefoon: 070-330 10 10
Op Maat: 
Telefoon: 070-353 75 00
I-Shop Houtwijk: 
Telefoon: 070 397 72 48

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-1430 2447

Druk
Grafisch Bedrijf Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33,2544 EX Den haag

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

Even voorstellen…

Ouderenadviseur Evelien Peper
Voor informatie, advies en 

bemiddeling op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverle-

ning voor ouderen kan een beroep 
worden gedaan op ouderenadviseur 
Evelien Peper. Zij is voor het maken 
van een afspraak te bereiken via het 
wijk- en dienstencentrum  
De Henneberg, Tramstraat 15,  
2551 TT Den Haag (telefoonnum-
mer: 070-3976001). Huisbezoek is 
mogelijk en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Zie ook  
www.voorwelzijn.nl/loosduinen.
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