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2 Zorg is meer dan medicijnen

HartmanArk
Administratie

De waarde van uw woning wordt vooral

bepaald door de wijk waarin ze is gelegen.

Kies daarom voor een makelaar, die niet

alleen uw woning, maar heel Houtwijk in het

zonnetje zet...

Ramón Meesters
DÉ Houtwijkspecialist
email: ramonmeesters@remax.nl
www.remax.nl/ramonmeesters
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Bezuinigingen
‘Elke wijk komt een bewonersorga-
nisatie toe.’ Dit is een uitspraak van 
wethouder Van Engelshoven in haar 
artikel in het AD/Haagsche Courant 
bij de verdediging van haar plannen 
om de burgerparticipatie anders te 
organiseren en te bezuinigen op de 
subsidie voor de bewonersorganisa-
ties. Het is onbegrijpelijk dat straks 
op basis van vele vaagheden een 
beleid wordt ontwikkeld. 
Zie pagina’s 4 en 5.

‘Social media’
Een gedrukt wijkbulletin als het 
Houtwijkblad heeft natuurlijk zijn 
charme, maar is inmiddels in deze 
vorm eigenlijk een beetje traag. In 
dit digitale tijdperk zijn er immers – 
onder de noemer ‘Social media’ - tal 
van mogelijkheden om razendsnel 
sociale contacten te onderhouden. 
De voorbeelden daarvan zijn al bij 
miljoenen mensen bekend: Twitter, 
Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr, 
YouTube. Zie pagina’s 6 en 7.

Feest in Houtwijk: 
30 jaar Wijkberaad
In november 2011 bestaat het 
Wijkberaad Houtwijk 30 jaar en 
dat wordt dit jaar op verschillende 
momenten gevierd, met uiteenlo-
pende evenementen voor alle leeftij-
den. Om hierdoor de wijk in al zijn 
facetten onder ieders aandacht te 
brengen en om elkaar beter te leren 
kennen. De festiviteiten op zaterdag 
18 juni 2011 stonden in het teken 
van ‘actie en beweging, sport en 
spel’. Zie pagina 12.

Van het Wijkberaad

Van de redactie Van de voorzitter
Beste wijkbewoner,
Het zijn drukke tijden voor 
Wijkberaad Houtwijk. 
Zo worden er rond 
ons 30-jarige bestaan 
allerlei feestelijke acti-
viteiten georganiseerd, 
om wijkbewoners met 
elkaar in contact te 
laten komen. Op pagina 12 is daar-
over meer te lezen. 

Ook besteden we veel tijd aan 
gemeentelijk beleid, dat direct 
invloed heeft op de leefomstandig-
heden in onze wijk. Om hierover 
persoonlijk met wijkbewoners 
van gedachten te  wisselen, kwam 
wethouder Karsten Klein eind juni 
op bezoek.Tijdens de bijeenkomst 
bij sv Houtwijk werd onder meer 
stilgestaan bij het bestemmingsplan 
Escamplaan (voormalige woon-
wagenkamp), waar ruim negentig 
woningen komen. Voor de Q.A. 
Nederpelstraatbewoners is het daarbij 
van belang dat zij geen verkeersover-
last krijgen. Voor meer informatie 
zie onze website. 

Eveneens actueel is het bela-
den project van wethouder Van 
Engelshoven. Zij wil wijkbewoners, 
die zich niet vertegenwoordigd 
voelen door wijkberaden, de moge-
lijkheid bieden om rechtstreeks 
subsidie aan te vragen bij het stads-
deelkantoor. Daarnaast wil zij, door 
de financiële crisis, fors bezuinigen 
op de uitgaven van wijkberaden. 
Zie ook pagina’s 4 en 5. Wij heb-
ben niet de indruk dat wijkbewoners 
zich bij ons buitengesloten voelen 
en plaatsen daarom vraagtekens bij 
haar voornemens. Vooral omdat 
hierdoor de samenwerking en soli-
dariteit tussen wijkbewoners zullen 
verminderen. Vindt u dat wij niet 
voor het bewonersbelang opkomen, 
dan horen wij dat graag. Gezien de 
voorgestelde bezuinigingen is het 
voor ons zaak om onszelf minder 
afhankelijk te maken van subsidies 
door, bijvoorbeeld, extra inkomsten 
uit advertenties en door meer vrijwil-
ligers te werven. Ook uw mening 
daarover willen wij graag weten.

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Informatie over 
Gemeenteberichten  
In onze vorige uitgave meldden 
wij dat de Commissie Loosduinen 
ons Wijkberaad had geïnformeerd 
over een bouwaanvraag voor de 
vervanging van de woningen 
Loosduinseweg 42-35 door een 
appartementencomplex van zeven 
verdiepingen hoog. In dit verband 
maakte wijkbewoonster Ina Banis 
ons er op attent dat deze bouwaan-
vraag op de Oude Haagweg betrek-
king heeft. Ook benadrukte zij dat 
niet de bewoners van de bestaande 
appartementen aan de Gerrit van der 
Veenlaan 30-42 maar wel die 
aan de Van der Goeslaan 30-
42 last zullen krijgen van de 
appartementen die te dicht bij 
de bestaande bebouwing wor-
den geplaatst (privacy). 

Actuele informatie
In De Posthoorn, het gratis 
weekblad dat huis aan huis 
wordt bezorgd, laat de gemeente 
Den Haag allerlei berichten, 

plannen en besluiten opnemen. Zoals 
recent over het verlenen van een 
omgevingsvergunning aan een gezins-
vervangend tehuis als woonvoor-
ziening voor personen met een ver-
standelijke beperking (Architect Van 
Lieflandstraat 12) en voor het plaatsen 
van een mast en vijf reclame-uitingen 
aan de gevel van een garagebedrijf 
(Kerketuinenweg 36). Op de gemeen-
telijke website is steeds de actuele 
stand van zaken te vinden. Deze site is 
rechtstreeks (www.denhaag.nl/home/
bewoners/actueel/ gemeenteberichten.
htm) of www.wijkberaadhoutwijk.nl
te bereiken. 
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De nieuwe politieke beleidslijn 

van de wethouder wordt geïn-
spireerd door de gedachte dat elke 
wijkbewoner optimaal herkenbaar 
moet zijn in zijn/haar bewonersor-
ganisatie (B.O.). Naar aanleiding 
van inspreekrondes en informatieve 
besprekingen geeft ze aan de indruk 
te hebben, dat zoiets bij vele B.O.’s 
niet het geval is. Ze wil een andere 
structuur waarbij de ‘niet-gehoorden’ 
een gesubsidieerde plek krijgen. De 
verongelijkten die zich niet in de 

B.O. herkennen zijn veelal ongeorga-
niseerde groeperingen of individuen, 
ergo niet herkenbaar in een rechts-
persoonsvorm. Het lijkt moeilijk 
daaraan op aanvaardbare wijze een 
subsidie te verstrekken met de eis tot 
verantwoording van de gelden. 

Onvrede
Veelal is onvrede niet gebaseerd op 
het werk van de B.O.’s maar op het 
gemeentelijk beleid. Daarnaast is er 
een specifieke belangenbehartiging 
(jeugd, gehandicapten, overlast e.d.) 
die wijkoverschrijdend is en waarvan 
de problemen niet achteloos in de 
schoot van een B.O. kunnen worden 
geworpen. Heel reëel is de dreiging 
dat in een wijk twee of meerdere 
organisaties of belangengroepen 
dezelfde activiteiten claimen in de 
hoop daarvoor een subsidie binnen 

te halen. Opvallend is dat jongeren 
zich zelden thuis voelen in een B.O. 
omdat hun verlangens veelal buiten 
het bereik daarvan liggen. De open-
stelling van de aanvraag van subsidies 
voor incidentele activiteiten is tijdro-
vend,  vertragend en werkt bureau-
cratie in de hand. Daarbij moet ook 
gedacht worden aan de noodzakelijke 
verantwoording en controle. 

Diffuus
Opgemerkt moet worden dat de 
B.O.’s in principe openstaan voor 
samenwerking met andere wijkor-
ganisaties en de inbreng van andere 
groepen en personen die een beroep 
op haar doen. Dit deel van de het 
takenpakket laat zich vaak niet 
zien en is derhalve onmeetbaar. 
Bovendien wordt het moeilijker 
als derden onderdeel uitmaken van 
een wijkoverschrijdende activiteit. 
Subsidietoekenning aan de overkoe-
pelende organisatie is diffuus omdat 
niet achterhaald kan worden of de 
middelen op een evenredige wijze 
toestromen naar de wijk. 

Achtergrondartikel

Haagse bewonersorganisaties onder druk

‘Een beleidsuitstippeling op basis van v
‘Elke wijk komt een bewonersorganisatie toe’ is een uitspraak van wet-
houder Van Engelshoven in haar artikel in het AD/Haagsche Courant 
bij de verdediging van haar plannen om de burgerparticipatie anders 
te organiseren en te bezuinigen op de subsidie voor de bewonersorgani-
saties. Het is onbegrijpelijk dat straks op basis van vele vaagheden een 
beleid wordt ontwikkeld.

Wethouder Ingrid van Engelshoven 
nam deel aan tal van inspreekrondes 
en informatieve besprekingen, zoals 
de stadsdeelbijeenkomst Loosduinen 
in november 2010, waarbij ook een 
aantal bestuursleden van het Houtwijk-
beraad aanwezig was. 
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Participatie
Bewonersparticipatie is een glo-
baal begrip dat zich door allerlei 
factoren niet laat vertalen naar 
een evenredige deelname vanuit 
de gevarieerde samenstelling van 
een wijk. Bewoners kunnen zich 
niet betrokken voelen bij de wijk 
ondanks de periodieke informatie 
via een wijkblad, periodieke verga-
deringen, een kantoorlocatie of de 
publicaties via internet. Overigens is 
het internet als informatielijn soms 
een beetje overschat communicatie-
middel. In meerdere wijken worden 
de sites nagenoeg niet bekeken. In 
dit verband is het opvallend dat een 
representatieve vertegenwoordiging 
van de wijk wordt verlangd waar 
die in andere vergelijkbare situaties 
nergens gehaald wordt.

Vrijwilligers
Verontrustend is het gemak waar-
mee gesproken wordt over de inzet 
van vrijwilligers. Waar de gemeente 
zelf activiteiten ontwikkelt voor 
het werven van vrijwilligers (en er 
dan vijf vangt) moet zij voldoende 
bekend zijn met de problematiek. 
Het is een maatschappelijke ontwik-
keling dat het beschikbare potentieel 
steeds verder daalt, zowel functie-
kwalitatief  als in beschikbaarheid. 
Het heeft een beperkte continuïteit 
gekoppeld aan een toenemende 
voorwaarde van scheiding tussen 
vrijwilligerswerk en privé-leven. 
Vaak is een schets van de inhoud 
van de taak al voldoende om voor-
tijdig af te haken. Hierbij speelt het 
gemeentelijk beleid een rol waarbij 
specifieke, belastende regelgeving 
alsmede onzekerheden over de toe-
komst geen inspirerende uitdaging 
uitstralen. Helaas is er vaak een 
verschil tussen de bereidheid die 
getoond wordt om mee te werken en 
anderszins een inbreng te hebben en 
de uiteindelijk realisatie. 

Taak bewonersorganisaties
Opvallend is dat over de taakstelling 
van de B.O. een sluier van ondui-

delijkheid hangt. Waar ze worden 
geprezen voor hun inzet, duikt tus-
sen de regels het verdekte verwijt 
van niet optimaal functioneren. 
Een polemiek, waarbij enerzijds 
een aai over de bol wordt gegeven 
en anderzijds de poten onder de 
stoel worden weggezaagd. In de 
voetbalwereld noemt men dat een 
‘trap na’. Het in de documentatie 
herhaalde begrip ‘kwaliteit’ wordt 
nergens inhoud gegeven in de vorm 
van regelgeving of verwachtingen. 
Evenmin wordt er gesproken over 
toetsing van het functioneren van 
de B.O. aan de hand van para-
meters. Die zijn er gewoon niet. 
Ergens wordt gesteld dat de B.O.’s 
zich moeten richten op de aspecten 
schoon, veilig en sociaal, een her-
kenbaar streven om gemeentelijke 
taken af te schuiven naar door vrij-
willigers geleide organisaties. 

Onderschatting
Maar dan wel meer werk voor 
minder geld. Bij het doornemen 
van de beschikbare informatie, 
groeit de gedachte dat er onvol-
doende kennis is van het functi-
oneren van een B.O. hetgeen kan 
leiden tot onderschatting van  het 
werk dat daar verricht wordt. De 
gemeente vindt dat prikkels inge-
bouwd moeten worden om meer 
te kunnen doen met het geld. 
Voorbeelden worden niet gege-
ven. Zo biedt ze een lege doos die 
door derden gevuld moet worden.
Het moge duidelijk zijn dat er 
een groot verschil is tussen de 
wijken met betrekking tot de ver-
tegenwoordiging, de bemensing, 
de beschikbaarheid van vrijwil-
ligers en betrokkenheid van de 
bewoners. In veel gevallen komt 
het realiseren van een gemeente-
lijk ideaal op een beperkt aantal 
schouders te rusten.  Dreigend is 
vooral de suggestie van ontmante-
ling van de B.O.’s tot een minima-
le structuur, maar met de opdracht 
optimaal te blijven functioneren.

Subsidiëring
De wijze waarop de subsidiëring 
van de B.O.’s gestalte zal krijgen, 
onttrekt zich volledig aan het zicht. 
Is de intentie om die op te delen 
naar activiteiten, naar structuur 
van de wijk, naar opbouw van de 
B.O.’s? Het zijn allemaal vragen 
waarop geen antwoorden te vinden 
zijn. Verontrustend is dat de subsi-
dieaanvraag bij het stadsdeelkantoor 
moet geschieden. Onmiddellijk rijst 
de vraag of er sprake is van een 
vast bedrag in het budget van het 
stadsdeel of dat de subsidie daar 
een variërend onderdeel van uit 
gaat maken, afhankelijk van de bij 
het stadsdeel beschikbare midde-
len. Ook is niet duidelijk of bij het 
stadsdeel planmatig naar de B.O.’s 
wordt gekeken en er een beleid zal 
zijn dat in elk stadsdeel gelijk is. 
Dreigend is dat door de afhankelijk-
heid van het stadsdeel oneigenlijke 
taken van die zijde worden opge-
legd.  

Het is onbegrijpelijk dat straks op 
basis van vele vaagheden een beleid 
wordt ontwikkeld. Mogen we het 
een tekentafelmodel op politiek 
gekleurd papier noemen dat echter 
deprimerend en demotiverend moet 
zijn voor elke B.O. die haar taak 
serieus neemt.

Zie voor meer informatie ook de 
website van de Gemeente 
Den Haag. http://www.denhaag.
nl/home/bewoners/to/Verslag-
stadsdeelgesprek-Loosduinen.htm

Dries Weber

n vele vaagheden…’ 
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Onlangs werd bekend dat het 
aantal Twitter-gebruikers in 

een jaar tijd met 1.382 procent is 
gegroeid. En dat Facebook, als het 
een land zou zijn, inmiddels meer 
inwoners zou hebben dan de VS. 
De hierboven genoemde sociale 
media zijn definitief doorgebroken. 
Een mooi moment om te polsen 
wie er binnen onze wijk regelmatig 
gebruik van maken, wie nog aarzelt 
en wie het prima zonder kan. Op 
basis daarvan kunnen we mogelijk 
vaststellen hoe we de wijkbanden 
het best digitaal kunnen aanhalen. 

Laat eens van jullie horen hoe jullie 
hier tegen aankijken.

Wat zijn ‘social media’?
Op internet (Wikipedia) staat te 
lezen dat ‘social media’ een verza-
melnaam is voor alle internet-toe-
passingen waarmee het mogelijk 
is om informatie met elkaar te 
delen op een gebruiksvriendelijke 
en vaak leuke wijze. Het betreft 
niet alleen informatie in de vorm 
van tekst (nieuws, artikelen). 
Ook geluid (podcasts, muziek) en 
beeld (fotografie, video) worden 

gedeeld via social media websites. 
Bekende voorbeelden van interna-
tionale social media zijn: Twitter, 
Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr 
en YouTube.

Twitter
Twitter is een internetdienst waar-
mee gebruikers korte berichtjes 
publiceren. Via deze sociaal net-
werksite kan iedere twitteraar op 
elk moment van de dag in maximaal 
140 tekens vertellen waar hij/zij 
mee bezig is, wat hij/zij van plan is 
of wat hem/haar bezighoudt. Er zijn 

Achtergrondartikel

Een gedrukt wijkbulletin als het Houtwijkblad heeft natuurlijk zijn charme, maar is inmiddels in deze 
vorm eigenlijk een beetje achterhaald en traag. In dit digitale tijdperk zijn er immers – onder de noemer 
‘Social media’ - tal van mogelijkheden om razendsnel sociale contacten te onderhouden. De voorbeelden 
daarvan zijn al bij miljoenen mensen bekend: Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr, YouTube. Hoe 
belangrijk kunnen deze media zijn/worden voor de communicatie in onze wijk? Een inventarisatie. 

Nieuwe contactmogelijkheden

‘Social media’ steeds belangrijker in onderlinge  
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ook mensen die vooraf aankondigen 
dat zij bij een evenement aanwezig 
zijn en met anderen, al dan niet 
aanwezig bij het evenement, willen 
twitteren. Dit creëert een virtuele 
aanwezigheid.

Facebook
Facebook is een sociaal netwerksite 
voor onder anderen scholieren, stu-
denten en werknemers. Het wordt 
wereldwijd gebruikt en is zeer 
populair onder studenten. Sinds mei 
2008 bestaat er een Nederlandstalige 
versie. In december 2008 groeide de 
site met 600.000 nieuwe aanmeldin-
gen per dag. In 2009 had Facebook 
meer dan 250 miljoen actieve 
gebruikers, in juli 2010 al een half 
miljard, circa 7% van het aantal 
aardbewoners.

Hyves
Hyves is de grootste Nederlandse 
sociale netwerksite met voorname-
lijk Nederlandse bezoekers en leden, 
vergelijkbaar met het Amerikaanse 
Facebook. Hyves werd in 2004 
opgericht en had in augustus 2010 
meer dan 10,6 miljoen accounts, 
een stijging van ruim twee miljoen 
leden ten opzichte van anderhalf 
jaar ervoor. Tot op de dag van 
vandaag is Hyves de populairste 
Nederlandse sociale netwerksite. De 
leeftijd van de gemiddelde Hyver is 
30 jaar.

LinkedIn,
LinkedIn is een virtueel sociaal 
netwerk, dat sinds 5 mei 2003 is 
gericht op vakmensen. Sinds sep-
tember 2010 zijn er wereldwijd 80 
miljoen geregistreerden. In 2007 
gold het als het snelst groeiende 
sociale netwerk in de VS met 189% 
groei. Ons land is met 2 miljoen 
deelnemers goed vertegenwoordigd 
(top 5 land) en heeft de hoogste 
penetratiedichtheid van alle landen. 
De gemiddelde gebruiker is een 
man (41) met vijftien jaar werkerva-
ring en een hoog jaarinkomen.

e  communicatie…

Uw mening over ‘Socal media’

Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr, YouTube? De genoemde 
sociale media zijn definitief doorgebroken. Een mooi moment om eens 
te polsen wie er binnen onze wijk regelmatig gebruik van maakt, wie 
nog aarzelt en wie het prima zonder kan. Laat het ons per e-mail even 
weten: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Flickr
Flickr is een website voor het 
delen van foto’s en video’s. Bij 
het uploaden van foto’s kan er ook 
worden opgegeven onder welke 
voorwaarden (licentie) anderen de 
foto mogen gebruiken. Ook kunnen 
foto’s in een privégedeelte worden 
geplaatst, dat alleen te bekijken is 
door gebruikers die daarvoor toe-
stemming van de uploader hebben. 
Het uploaden kan ook via e- mail of 
een mobiele telefoon. Flickr is snel 
uitgegroeid tot een populaire site 
om als opslagplaats te gebruiken.

YouTube
YouTube is een website voor 
het kosteloos uploaden, bekijken 
en delen van videofilmpjes door 
gebruikers. Het motto is ‘YouTube, 

Broadcast Yourself’. De site werd 
in 2005 opgericht. In 2006 werden 
er zo’n 65.000 filmpjes per dag 
geplaatst en werden er meer dan 100 
miljoen filmpjes per dag bekeken. 
In augustus 2006 telde de website 
6,1 miljoen video’s, die een totale 
opslagruimte van circa 45 terabyte 
hebben. De website is momenteel 
eigendom van Google Inc.

Cees Willemse

Op www.wijkberaadhoutwijk.
nl besteden wij voortaan regel-
matig aandacht aan ’Social 
media’ en hun (mogelijke) rol 
in de Houtwijk-communicatie. 
Reageren kan: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.
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Voor sv Houtwijk kende het sei-
zoen een aantal hoogtepunten, 

zoals de promotie van het eerste 
zaterdagvoetbalteam, dat komend 
seizoen in de 3e klasse gaat spelen. 
Ook de prestaties van de D1-pupil-
len die de finale van het Haaglanden 
Bekertoernooi bereikten, de kampi-
oenschappen van de B2-, C2-, D3- 
en F3-teams en de deelname van de 
A1- en B1- teams aan een internati-
onaal toernooi in Barcelona, mogen 
niet ongenoemd blijven. 

De voorbereidingen voor het sei-
zoen 2011 – 2012 zijn inmid-

dels in volle gang. Nieuwe leden en 
vrijwilligers zijn van harte welkom. 
Een nieuw initiatief is het opstarten 
van het ‘7 tegen 7’- voetbal,  niet 
in competitieverband maar een keer 
in de twee weken onderling op de 
zondagochtend. Ook wijkbewoners 
kunnen zich hierbij eenvoudig aan-

sluiten. Individueel of als groep (zie 
ook www.svhoutwijk.nl).

Aan het voornemen om op te 
trekken met het Wijkberaad 

Houtwijk is in de afgelopen 
maanden concreet invulling gege-
ven. De jubileumactiviteiten van 
het Wijkberaad op het Rijnveld 
Sportpark zijn daar een mooi voor-
beeld van (zie ook pagina 12). Ook 
zal wethouder Karsten Klein door 
het Wijkberaad worden ontvangen 
in het clubgebouw. Een mooie gele-

genheid om hem 
eens te vragen 
hoe het gemeen-
telijk idee om 
de activiteiten van 
gesloten buurthuizen, 
zoals De Tandem, over te hevelen 
naar sportverenigingen, kan worden 
gerealiseerd. Leuk idee, maar het 
mag niet leiden tot nog meer werk 
voor de veelal toch overbelaste 
vrijwilligers van sportverenigingen. 
Ook sv Houtwijk komt wekelijks 
handjes tekort. 

De intentie is om de samenwer-
king met het Wijkberaad te 

intensiveren en samen te kijken naar 
andere activiteiten op het Rijnveld 
Sportpark voor de wijkbewoners. 
Er wordt gedacht aan sportactivi-
teiten voor 55-plussers, een  Jeux 
de Boules club en ‘7 tegen 7’-voet-
bal. We staan uiteraard open voor 
andere ideeën en suggesties: mail 
naar info@svhoutwijk.nl of bel 
06–28644210.                         

Ed Jacobs. 

Sport in Houtwijk
Voetbalclub sv Houtwijk

Seizoen met tal van hoogtepunten 

Ondernemers, gemeentelijke dien-
sten, politie, brandweer, Vestia, 

Veiligheid
Winkelcentrum Houtwijk

KVO-certificaat voor schoner en veiliger winkelcentrum

Op maandag 9 mei 2011 reikte Karsten Klein, stadsdeelwethouder 
Loosduinen, het KVO-certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen) uit 
aan de ondernemers van winkelcentrum Houtwijk. Sinds augustus 
vorig jaar is een projectgroep bezig geweest om alles schoner en veili-
ger te maken, zodat het daar prettiger winkelen en ondernemen is.

Nieuwe Steen Investments, 
Metterwoon Vastgoed, de Kamer 

van Koophandel, 
Wijkpreventie
Houtwijk en de 
I-shop Houtwijk 
hebben nauw samen-

gewerkt om criminaliteit en overlast 
aan te pakken. Zo werden er maat-
regelen genomen tegen overlastge-
vende personen, werd de verlichting 
verbeterd en maakt de winkeliers-
vereniging gebruik van de gemeen-
telijke graffiti-schoonmaakregeling.

Veiliger werk- en winkelklimaat
Het KVO-certificaat wordt behaald 
als er binnen een gebied maatrege-
len zijn genomen die de veiligheid 
in een winkelcentrum of bedrij-
venterrein structureel verbeteren. 
Samenwerking is hierbij belangrijk. 
Ondernemers, gemeente, politie en 
andere relevante partijen moeten 
zich samen inzetten voor een vei-
liger werk- en winkelklimaat. Bij 
het ontvangen van het certificaat 
wordt door de veiligheidspartners 
ook een samenwerkingsconvenant 
ondertekend om de samenwerking 
te waarborgen.

Karsten Klein, 
stadsdeelwethouder
Loosduinen (derde 
van rechts), tussen de 

-
nemers van winkel-
centrum Houtwijk en 
leden van het project-
team KVO Houtwijk.Fo
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In 1913 studeerden ze beiden af 
en kregen een baan bij hun leraar, 

professor Henri Evers. In 1916 
begonnen ze zelfstandig een bureau 
in Zandvoort. Hun eerste opdracht 
was de bouw van een bejaardenhuis 
in Alkmaar nadat ze de daarvoor 
uitgeschreven prijsvraag hadden 

gewonnen. Een jaar later wonnen 
ze de eerste prijs voor een nieuwe 
Rijksacademie voor Beelden de 
Kunsten in Amsterdam. Tussen 
1919 en 1923 bouwden ze een 
woonwijk in Kijkduin dat uit 126 
villa’s bestond. In de oorlog werd 
een groot aantal daarvan vernield 
voor de bouw van de Atlantikwal. 
Het specifieke van de ontwerpen 
van Duiker was het gebruik van 
beton in horizontalen met overhan-
gende vlakke daken en ruime veran-
da’s. Een goed voorbeeld daarvan 
is de Nirwana flat  bij het Willem 
Witsenplein.

De stijl waarin Duiker ging 
werken werd gekenmerkt door 

een functionele constructiebouw, 
het ‘Nieuwe Bouwen’. In 1925 

vertrok Bijvoet naar Parijs en ging 
Duiker alleen verder. Hij werkte aan 
vele projecten  waarvan de meeste 
in Den Haag. Grote bekendheid 
heeft hij verworven met de bouw 
van het Sanatorium Zonnestraal in 
Hilversum. Het was een plan van de 
bekende socialistische voorvechter 
Ome Jan van Zutphen. Het bouw-
werk diende als herstellingsoord 
voor tbc-patiënten. Er zijn plannen 
om dit bouwwerk dat recent een 
behoorlijke renovatie heeft onder-
gaan, op de Werelderfgoedlijst te 
krijgen. Daarnaast noemen we nog 
het Theater Gooiland in Hilversum, 
Cineac in Amsterdam en in Den 
Haag, het Parkhuis in Rotterdam 
en de Technische School op Sche-
veningen.  Jan Duiker overleed op 
23 februari1935 in Amsterdam. In 
de korte tijd dat hij actief was, heeft 
hij veel geproduceerd. Hij was naast 
architect ook auteur van vele artike-
len op zijn vakgebied. 

Dries Weber

Houtwijk: straten, lanen en pleinen

Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Jan Duikerstraat…‘
Jan Duiker was architect en werd op 1 maart 1890 in Den Haag 
geboren als zoon van de hoofdonderwijzer Fokke Duiker en Fredrika 
Rosenveldt. Hij doorliep de hbs om na zijn eindexamen in 1908 in Delft 
te beginnen aan een studie bouwkunde. Hij leerde daar zijn vriend 
Bernard Bijvoet kennen.

Beesten die de faam hebben om in 
de lange haren van jonge 
meisjes verstrikt te 
raken en er zich bijtend 
uit willen verlossen. 
Hoe zou u reageren 
als zij ver na het mid-
dernachtelijk uur door 
het openstaande raam 
van de slaapkamer naar 
binnen vliegen. Het 
raam dat op advies van 
gezondheidminnende
profeten open moet zijn 
voor de frisse lucht. 

Was het een echte vleermuis of 
een achterkleinkind van Dracula? 
Zouden vier stiletto-achtige tanden 
zich diep in het halsvlees boren? 
Niemand zal het ooit weten, want 
na een jacht van meer dan een uur 
vloog de indringer door het open-
staande raam de frisse lucht van de 
Dr H.P.Bremmerstraat in. Houtwijk 
wees gewaarschuwd en koop voor 
alle zekerheid zo’n zwart houten 
kruis”, aldus Dries.

Horrorstory
Ongenode gast in Dr. H.P. Bremmerstraat

‘Dracula in Houtwijk…’

Wijkbewoonster Esther Reitsma meldde ons dat zij vorige maand nach-
telijk bezoek van een vleermuis heeft gehad. Deze ongenode gast zorgde 
in de echtelijke slaapkamer voor hilarische taferelen. Gelukkig is alles 
voor mens en dier goed afgelopen. Ons aller Dries Weber is daarvan ech-
ter niet helemaal overtuigd en roept op tot de nodige voorzichtigheid.

“Wij allen kennen Dracula. De 
bloeddorstige graaf die jonge vrou-
wen in de nek beet en er op die 
manier ook vampiers van maakte. 
Vampiers met een eeuwig leven 
die ’s nachts veranderden in vleer-
muizen. Ze zijn alleen te doden 
door ze met een zwart houten kruis 
diep in het hart te steken. Maar ja, 
niet iedereen heeft zoiets in huis. 
Wij allen kennen vleermuizen. De 
gevleugelde hondenkopjes die in 
donkere grotten aan het plafond 
hangen of als ministraaljagers op 
een natuurlijke radar rond vliegen. C
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Voetballen kon wel, daaraan kon 
je je bijna geen buil vallen. 

De meeste klanten waren toch voor 
Feijenoord, Rotterdam lag tenslotte 
dichtbij. Als je het bij ADO hield, 
liep je nog de minste risico. Hij 
moest geen heibel in z’n tent.  
Het woordengevecht liep dood. Een 
van de mannen keek op zijn hor-
loge: “Ik mot weg, maar we hebben 
het er nog wel een keer over.” 
De ander gromde: “Heul jij maar 
verder met die witkwast. De vriend 
van het kapitaal die met z’n poten aan 
mijn AOW zit. Een kruising tussen 
een breedbekkikker en een kwal.” 

De deur sloeg met een klap dicht en 
Bram grauwde: “Ik wou dat jullie 
een keer kapten met dat bekvech-
ten.“
”Mot je die idioot maar buiten de 
deur houden.” 
“Het is een klant en die hebben alle-
maal dezelfde rechten.” 
“Je profiteert gewoon van het feit 
dat je hier in de buurt geen concur-
rentie hebt! Weet je wat ik nou in 
dat Houtwijk mis? Een echte, bruine 
buurtkroeg met een lange bar met 
krukken en een gewoon ouderwets 
biljart. Waar je tien-van-rood kunt 
spelen of een dobbelsteentje. Waar 

je lekker slap kan lullen met de gas-
ten uit de buurt.” 
“Dat doe je bij mij al de hele dag.” 
“Ja, maar jij wil om zes uur thuis 
voor de buis zitten en dan gooi je 
de tent dicht ook als het net gezellig 
begint te worden.” 
“Ik heb een gezin en daar wil ik ook 
bij zijn. Zeker bij het eten.” 
“Maar wij drinken ons lam om dat 
gezin van jou in leven te houden. Dat 
vergeet je weleens.”
De deur zwaaide weer open en Bram 
keek op de brouwerijklok die aan de 
muur hing: “Je bent nog laat, Jan. 
Zat je weer op een duif te wachten?” 
Lange Jan haalde z’n schouders op: 
“Die heb ik allang binnen. Neen, 
ik heb vanmiddag een nieuwe tv 
gekocht, een echte paranoia en ik 
moest hem nog installeren.” 
“Je zal een Panasonic bedoelen.” 
“Wat maakt die naam nou uit als-ie 
maar een goed beeld geeft.” 
Lange Jan nam het laatste beetje uit 
z’n flesje en zette het met een klap 
op tafel: “Doe jij nog wat aan dat 
30 jaar Houtwijk dat ze hier willen 
vieren ?”
“Ik hang wel een stel ouwe foto’s op 
van de Houtweg. Ik heb er nog een 
paar van de tuinderij die hier vroeger 
lag. Je kan goed zien dat hier op deze 
plek een grote schuur stond.” 
Lange Jan keek om zich heen en 
grijnsde: “Ik zie geen verschil.” 
Bram greep nijdig het lege flesje weg 
dat bij Lange Jan op tafel stond: 
“Ga jij eens lekker naar huis en ver-
pest hier de sfeer niet.” 
“Wat krijg je van me ?” 
“De zenuwen en vijf euro tachtig.” 
“Kan je bek niet verder open. Je 
rekent wel topprijzen. Wil je van 
mijn centen naar de Bahama’s of zo 
iets? Het wordt tijd dat er hier in de 
buurt een leuke kroeg komt.” 
Bram mompelde: “Barst toch vent. 
Ik laat me door jou niet op de kast 
jagen. Ga je duiven pesten en laat 
mij met rust.” 
Er klonk een lach toen de deur dicht 
viel.

Dries Weber

Juni 2011

Koffiehuis Bram (3)

‘Geen discussie over politiek of geloof’
Het was stil in het koffiehuis. Bram hing met zijn ellebogen op de bar 
en had geen zin om veel te zeggen. Er waren twee klanten en die had-
den een dikke discussie over politiek. Bram had daar niks mee. Hij 
vond dat je geen discussie aan moest gaan over politiek of geloof.
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De evenementen op zaterdag 16 
april 2011 stonden voor een 

mix van cultuur, kunst en historie 
(bezichtiging kerk, samen werken 
aan een mozaïektableau, een foto-
expositie over Houtwijk door de 
jaren heen en de historische truca-
gefoto’s van Nico Orie). De festi-
viteiten op zaterdag 18 juni 2011 
stonden in het teken van ‘actie en 
beweging, sport en spel’. In nauwe 
samenwerking met Sportvereniging 
Houtwijk (kortweg sv Houtwijk) en 
scoutingclub ‘Pepe’, clubs die beide 
diep geworteld zijn in Houtwijk.

Afwisselend programma
Het programma op zich zag er 
aantrekkelijk uit. Via een voet-
balclinic liet sv Houtwijk de 
bezoekers kennis maken met haar 
activiteiten. Scoutingclub ‘Pepe’ 

organiseerde een vossenjacht en een 
‘Oud Hollandse Spelletjesmiddag’. 
Liefhebbers konden ook een interes-
sante wijkwandeling maken waarbij 
zij multiple-choice vragen konden 
beantwoorden. Fotograaf Nico Orie 
was weer van de partij en verraste 
wijkgenoten opnieuw met een gratis 
foto van zichzelf in een ongewone, 
maar uiterst realistische omgeving 
verrassen. Basisschoolleerlingen 
van de scholen in Houtwijk werden 
opgeroepen om hun tekeningen in te 
leveren waarop ze hun straat hadden 
uitgebeeld en zouden allemaal een 
presentje krijgen. ‘s Middags was er 
voor hen ook een speciale kinder-
disco, waarin zij zich konden uitle-
ven. ‘s Avonds werd er voor de wat 
oudere jongeren (vanaf 16 jaar) een 
speciale disco georganiseerd. Tal 
van vrijwilligers hebben veel tijd en 

Wijkberaad Houtwijk

Viering 30-jarig jubileum

Feestelijkheden met een dipje
In november 2011 bestaat het Wijkberaad Houtwijk 30 jaar en dat 
wordt dit jaar op verschillende momenten gevierd, met evenementen 
voor alle leeftijden. De festiviteiten op zaterdag 18 juni 2011 stonden in 
het teken van ‘actie en beweging, sport en spel’. Helaas was de animo 
daarvoor niet al te groot.

moeite besteed aan de voorbereiding 
en uitvoering van al die activiteiten. 
Helaas bleek dat – om uiteenlo-
pende redenen - weinig Houtwijkers 
zich aangesproken voelden om mee 
te doen. 

Feestelijk afsluiting 
30-jarig jubileum
Op zaterdag 19 november 2011 is
de afsluiting van het 30-jarig 
jubileum van het Wijkberaad 
Houtwijk met als centrale activiteit 
een reünie. Daarbij zal het bestuur 
van het wijkberaad Houtwijk zeker 
lering trekken uit de ervaringen 
opgedaan tijdens de festiviteiten 
in april en in juni. Om hierdoor 
de wijk in al zijn facetten onder 
ieders aandacht te brengen en om 
elkaar beter te leren kennen. Ook 
zal er aan de communicatie erom-
heen extra zorg worden besteed. 
De medewerking van de echte 
Houtwijkers onder ons is daarbij 
onmisbaar. Zie in dit verband ook 
de oproep van voorzitter Ramon 
Meesters op onze website. Nadere 
informatie volgt zo spoedig mogelijk.
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Op initiatief van de Houtwijk I-shop 
heeft begin juni in het wijkcentrum 
Bokkefort een voorlichtingsbij-
eenkomst plaats gevonden met als 
doel de veiligheid voor senioren in 
Houtwijk te bevorderen. 

Hiertoe werd besloten omdat gebleken is 
dat senioren veel vragen hebben op het 

gebied van veiligheid in en rondom de 
eigen woning. Ook komt het helaas wel 
voor dat senioren slachtoffer geworden 
zijn van een delict.
Deze voorlichtingsbijeenkomst werd 
verzorgd door de wijkagenten Martin 
Taal en Ruben van den Driest van het 
politiebureau Loosduinen.  Ondanks de 
publiciteit die hieraan was gegeven om 

zoveel mogelijk senioren te bereiken, 
viel de opkomst in het wijkcentrum 
Bokkefort helaas enigszins tegen.  Toch 
namen de wel aanwezigen met enthousi-
asme kennis van de tips en aanwijzingen 
van de wijkagenten. 

Inbraakpreventie en nog veel meer….
Er werd onder meer gesproken over 
inbraakpreventie en op welke wijze 
men, bjjvoorbeeld, met babbeltrucs moet 
omgaan.  Maar ook heel andere zaken, 
zoals het fietsen over de stoep en de 
hondenpoep, kwamen ter sprake. Ook 
gaven de wijkagenten aan dat men zaken 
aangaande straatmeubilair, zwerfvuil en 
dergelijke kan melden bij de gemeente 
via nummer 14070. 

Vervolg
Ondanks de matige opkomst bleek deze 
voorlichtingsbijeenkomst uitermate zin-
vol en daarom wordt zeker een vervolg 
gepland. Voor meer informatie over dit 
thema zie website:  http://www.politiekeur-
merk.nl/consument/senioren_en_veiligheid

Korte berichten

Initiatief Houtwijk I-shop gericht op senioren

Samen werken aan veiligheid

Sinds 1987 is Fatima Peskent een 
hardwerkende onderneemster in het 
winkelcentrum Houtwijk. Eerst begon 
ze aan de Hildo Kroplaan een viswin-
kel en later voegde ze daar pizza’s en 
pasta aan toe. De buurtgenoten waren 
erg enthousiast over haar producten 
en vroegen haar waarom ze geen res-
taurant zou gaan beginnen. 

Na er steeds langer over nagedacht te heb-
ben, werd het idee om een eigen restaurant 
te beginnen steeds aantrekkelijker en toen 
het Chinees restaurant aan de Gerrit van 
der Veenlaan stopte, was er niets meer dat 
Fatima tegenhield. Helaas liep het restau-
rant niet echt goed, de mensen kwamen 
weliswaar voor het afhalen van pizza’s 
en roti’s, maar verdere klandizie was er 

nauwelijks. Van de klanten hoorde zij dat 
het restaurant er van binnen niet zo leuk uit 
zag en ook hoorde ze geluiden van mensen 
die dachten dat het Chinees restaurant er 
nog in zat.

Make-over
Het werd dus tijd voor een make-over. 
Alles in het interieur wat de uitstraling 
van de vorige onderneming had, werd 
verwijderd en maakte plaats voor een 
sfeervol restaurantje waar men gezellig 
een avondje kan doorbrengen. Fatima 
is enorm trots op haar restaurant. “Door 
mijn restaurant deze nieuwe uitstraling 
te geven, hoop ik bijgedragen te heb-
ben aan de vernieuwing van het win-
kelcentrum Houtwijk. Ik vind het erg 
jammer dat er zoveel panden leeg staan 
en het winkelcentrum daardoor een 
verwaarloosde indruk maakt. Dat  stemt 
me triest, want het is een heel fijn win-
kelcentrum en de buurtbewoners zijn 
allemaal erg aardig. Ik hoop dan ook 
dat er meer nieuwe zaken komen, zodat 
Houtwijk weer een volwaardig winkel-
centrum kan worden”, aldus Fatima.

Fatima Peskent zorgt voor geslaagde make-over

Nieuwe uitstraling voor restaurant Salute
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Werkbezoek Karsten Klein
”Wijkberaad Houtwijk is duidelijk ‘on 
speaking terms’ met de ambtenaren 
van het stadsdeelkantoor Loosduinen. 
Jullie communiceren regelmatig met 
elkaar over wat er gerealiseerd is en wat 
er nog moet worden gedaan. Tot nu toe 
zijn bijna alle afspraken nagekomen!”, 
constateerde wethouder Karsten Klein 
tijdens zijn werkbezoek eind juni. Zie 
samenvatting op onze website. 

Veegactie Bokkefort
Eind maart werd in de directe omge-
ving van het Bokkefort een succesvolle 
veegactie gehouden. Tal van bewoners, 

waaronder veel kinderen, hebben mee-
geholpen. Zelfs hele Marokkaanse en 
Poolse gezinnen deden mee. Op internet 
is hiervan een foto-impressie van Tineke 
Arbacht te vinden (via www.wijkberaad-
houtwijk.nl). Tweede helft van dit jaar 
wordt weer zo’n veegactie gepland. 

Website Wijkberaad 
Houtwijk
Via http:/wijkberaadhoutwijk.nl worden 
de wijkbewoners geinformeerd over de 
meest uiteenlopende actuele wijkaan-
gelegenheden. Het is beslist de moeite 
waard om een kijkje op onze website te 
nemen. Met informatie over het wijk-
beraad, over de wijk zelf, over werk-
groepen (zoals Commissie Loosduinen, 
Houtwijkse Ouderen, Welzijn en 
Beheer en Wijkpreventie) en met inte-
ressante links. 

Zandmotor/Kijkduin
De Zandmotor is een innovatieve 
manier van kustbescherming. Voor 
de kust van Ter Heijde komt een 
schiereiland van 100 hectare, even 
groot als 200 voetbalvelden of de helft 

van het eiland 
Rottumeroog.
Door wind, golven 
en stroming ver-
spreidt het zand 
zich de komende 
twintig jaar langs 
de kust tussen 
Hoek van Holland 
en Scheveningen. 
Meer informatie: 
http://www.dezand-
motor.nl/

Vrijwilligers
klussendienst
Het Ouderenwerk 
Loosduinen van 
VÓÓR Welzijn is 
hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers 
voor de klussen-
dienst. Ouderen 
kunnen voor een 
kleine vergoeding 
een beroep doen op 
deze dienst voor 
kleine klusjes in en 
om het huis, waar 
de vakman vaak 
niet voor komt. 

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht bij VÓÓR Welzijn 
Ouderen Loosduinen, Tramstraat 15, 
(070-397 6001).

Boekenhoek De Henneberg 
Voor wijkbewoners die graag (koste-
loos) boeken en of tijdschriften lezen 
en uitwisselen komt er een boeken-
hoekje in buurtcentrum De Henneberg. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om hier eens tussen het leesvoer te 
komen snuffelen. Buurtcentrum De 
Henneberg is geopend tijdens kantoor-
uren. Voor meer informatie: i-Shop de 
Henneberg, Tramstraat 15, 
(070-397 6001).

Gemeenteberichten  
In de Posthoorn, het gratis huis-aan-
huis weekblad, laat de gemeente Den 
Haag allerlei berichten, plannen en 
besluiten opnemen. Zoals een vergun-
ning voor een woonvoorziening voor 
personen met een verstandelijke beper-
king (Architect Van Lieflandstraat 
12) en voor een mast en vijf reclame-
uitingen aan gevel garagebedrijf 
(Kerketuinenweg 36). Zie onze website 
voor een volledig overzicht. 

Digitaal jongerenmeldpunt 
Om het jongeren (tot 25 jaar) makkelij-
ker te maken om discriminatie te mel-
den is het Bureau Discriminatiezaken 
gestart met een nieuw digitaal discri-
minatiemeldpunt. Jongeren kunnen op 
verschillende manieren met uitsluiting 
te maken hebben, zoals in de horeca of 
bij het zoeken naar werk of stage. 
Voor advies en ondersteuning 
www.geendis.nl

Korte berichten

IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN,
HOUT, ELECTROMATERIAAL, VERF,

SANITAIR, TUINARTIKELEN, SLEUTELS,
SPECIALITEIT IN HET PLAATSEN VAN 

DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

INSTEEKSLOT + SECU-STRIP
COMPLEET GEMONTEERD  85,-

INSTEEKSLOT ALLEEN  45,-

BETJE WOLFFSTRAAT 216 
2533 HW  DEN HAAG,

TELEFOON 070 380 04 35
BTW NR: NL8032.43.376.B01
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Wijkberaad Houtwijk
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 09.00-11.00 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: http://wijkberaad-
houtwijk.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@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900
Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920 
(H. Bovenlander)
Contactpunt Stadsbeheer 
en Handhavingsteam:
Telefoon: 070-14070 
Informatie: www.mijnwijk-
veilig.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 2000
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

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

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken 
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur. 

Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openings-
tijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944

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

Ouderenzorg 
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 7054
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt 
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001
Meldpunt Sociale 
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en 
Joannemie van Dijk
De Henneberg, telefoon; 
070-397 6001

Ouderenadviseur:
Evelien Peper
Telefoon: 070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw 
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer 
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701
Mantelzorgconsulente:
Linda Edelenbos - telefoon: 
070-397 6001: 
Maandag 09.00-16.00 uur.
De Henneberg, Tramstraat 15
Sociaal Raadsman: 
Telefoon: 070-353 7900
De Henneberg: 
Telefoon: 070-397 6001
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-360 1465
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 1010
Den Haag Op Maat: 
Telefoon: 070-353 7500
I-Shop Houtwijk: 
Telefoon: 070-397 7248

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

De redactie van het Houtwijkblad nodigt alle inwoners van Houtwijk uit 
om bijdragen te leveren. Bijvoorbeeld, over wat zij van de wijk vinden, 
over wat zij erin missen of over wat voor ervaringen zij hebben opge-
daan. Illustraties (foto’s/tekenen) zijn ook welkom (digitale foto’s 
minimaal 300 dpi). Kopij uitgetypt of in leesbaar handschrift kan - onder 
vermelding van ‘kopij Houtwijkblad’ - worden ingeleverd bij de redactie 
(zie hieronder) of digitaal per e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.

Redactie Houtwijkblad, Toon Dupuisstraat 10, 
K117, 2552 SB Den Haag
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Ook in aantallen verkooptransacties
heeft Belderbos NVM Makelaars 

zijn succes weer bewezen.
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