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‘Bewoners zijn racerij beu’
Bewoners van ’t Kleine Hout 
(het stuk tussen Houtwijklaan en 
Leyweg) zijn het racen in hun 
lanen meer dan beu. Het gaat 
om de Albert Schweitzerlaan, 
Laan van de Mensenrechten, 
Architect Dudoklaan en Architect 
Berlagelaan. Zij willen daarom bij 
de gemeente een petitie voor een 
30 km/uur zone gaan indienen. Alle 
belanghebbenden worden dringend 
opgeroepen om mee te onderteke-
nen. Zie pagina’s 4 en 5.

‘We hebben elkaar nodig…’ 
Dit jaar viert het Wijkberaad 
Houtwijk met enig feestvertoon zijn 
dertigjarig bestaan. In al die jaren 
gingen tal van vrijwilligers aan de 
slag om het woon- en leefmilieu in 
de wijk te bevorderen, om de belan-
gen van de bewoners te behartigen 
en om de zelfwerkzaamheid van de 
bewoners te stimuleren. Om zo van 
Houtwijk een prettig leefbare woon-
omgeving te maken. Zie pagina’s 
6 en 7.

‘Nog geen doorbraak…’ 
In de vorige uitgave van het 
Houtwijkblad (2/2011) stond 
een artikel over ‘Sociale media’ 
en de (mogelijke) rol daarvan in 
de Houtwijkcommunicatie. In 
Nederland zijn media als Twitter, 
Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr, 
You tube definitief doorgebroken, 
maar in Houtwijk blijkt dat nog niet 
helemaal het geval te zijn. Wij vroe-
gen onze lezers naar hun mening 
over deze nieuwe contactmogelijk-
heden. Zie pagina 12.

Van het Wijkberaad

Van de redactie Van de voorzitter
Beste wijkbewoner,
Op zaterdag 19 november 2011 
vindt in wijkge-
bouw Bokkefort 
het 30-jarige jubile-
umfeest plaats van 
Wijkberaad Houtwijk 
(van 15.30 tot 18.30 
uur). U als wijkbe-
woner bent van harte welkom. Het 
wordt een gezellige bijeenkomst 
met een drankje,  muziek en meer-
dere hoogtepunten.  Zo wordt het 
door wijkbewoners recentelijk ont-
worpen Houtwijkmozaïektableau 
aan het publiek gepresenteerd. 
Hét hoogtepunt is de uitreiking 
van onze nieuwe en speciaal voor 
Houtwijk ontworpen wijkpenning 
aan diegenen die zich op bijzon-
dere wijze hebben ingezet.  En 
bezoekers krijgt ter afsluiting een 
literaire attentie.

Maar voor we gaan feesten, moet 
er nog gewerkt worden: om de 
bereikbaarheid van het Wijkberaad 
te vergroten, introduceren wij het 
vaste inloopuurtje. U kunt ons nu 
- zonder afspraak - bezoeken in de 
I-shop  in Wijkcentrum Bokkefort: 
iedere woensdag van 11.00 tot 
12.00 uur. En op 13 oktober 
2011 houden we de Algemene 
Ledenvergadering van ons wijkbe-
raad, waarvan u als bewoner auto-
matisch lid  bent. U bent om 20.00 
uur uitgenodigd in zorgcentrum 
Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10.

Tevens steunen wij de bewoners 
van de Q.A. Nederpelstraat, die 
worden geconfronteerd met het 
plan voor een nieuwe wijk, waar-
van al het verkeer via hun straat 
wordt geleid, met extra over-
last tot gevolg. En in de Albert 
Schweitzerlaan en Architect 
Berlagelaan in ‘t Kleine Hout 
ondervindt men steeds meer last 
van te hard rijdend verkeer. Voor 
beide problematieken zijn speciale 
commissies ingesteld om namens  
het Wijkberaad Houtwijk met 
de gemeente tot oplossingen te 
komen. Meer hierover leest u in dit 
blad en op onze website.

Met vriendelijke groet, Ramon Meesters

Forum Loosduinen
Speciaal voor de bewoners van 
Loosduinen opende het stadsdeel 
op DenHaag.nl een digitaal forum 
(tot 1 oktober 2011): een online 
ontmoetingsplek waar iedereen een 
mening kon geven over alles wat 
hij of kwijt wilde over een straat, 
buurt, wijk of het hele stadsdeel. 
Uiteindelijk neemt de gemeente de 
hele discussie en de uitkomsten mee 
in de besluitvorming voor het stads-
deelplan Loosduinen. 
Zie ook www.denhaag.nl

Bezuinigingen
In de vorige uitgave van 
het Houtwijkblad (2/2011) 
werd aandacht besteed 
aan de plannen van de 
gemeente Den Haag om de 
burgerparticipatie anders 
te organiseren en te bezui-
nigen op de subsidie voor 
de bewonersorganisatie. 
Op donderdag 30 juni 
2011 stemde de Haagse 
gemeenteraad in met 

het gewijzigde voorstel voor het 
beleidskader Subsidiesystematiek 
Bewonersorganisaties. Zie voor 
meer informatie onze website/
nieuws/wijkberaadnieuws.

Belangrijke data
Op donderdag 13 oktober 2011
vindt in zorgcentrum Houthaghe 
onze Algemene Ledenvergadering 
plaats (aanvang 20.00 uur). Op 
zaterdag 19 november 2011 is de 
afsluiting van ons 30-jarig jubileum 
met als centrale activiteit een reunie.
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“Den Haag heeft het plan om alle 
woonwijken in Den Haag in te 
richten als 30 km/uur zone. Een 
aantal wijken, waaronder ook de 
onze, moet nog worden aange-
past. De gemeente weet alleen nog 

niet wanneer”, meldt wijkgenoot 
Michiel van der Meer, voorzitter 
wijkberaadcommissie ’30 km zone 
Houtwijk’. “Wij, als actiegroep, 
willen dat onze wijk bovenaan de 
lijst komt te staan. Metingen in 

de Albert Schweitzerlaan hebben 
uitgewezen dat per dag circa 2.500 
voertuigen door deze straat rijden. 

Verkeers(on)veiligheid in Houtwijk

Woonwijk ‘t Kleine Hout

‘Bewoners zijn racerij in hun 
Bewoners van ’t Kleine Hout (het stuk tussen Houtwijklaan en 
Leyweg) zijn het racen in hun lanen meer dan beu. Het gaat om 
de Albert Schweitzerlaan, Laan van de Mensenrechten, Architect 
Dudoklaan en Architect Berlagelaan. Zij willen daarom bij de gemeen-
te een petitie voor een 30 km/uur zone gaan indienen. Alle belangheb-
benden worden dringend opgeroepen om mee te ondertekenen. Actievoerders Michiel van der Meer 

(voorzitter wijkberaadcommissie ‘30 
km zone Houtwijk’) en Maurice Elen-
baas (links) maken zich grote zorgen 
om de onveilige verkeerssituatie in 
hun woonwijk. Zij willen met een 
speciale handtekeningenactie meer 
bewoners gaan wakker schudden.
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Daarvan rijdt 15% te hard. Dat zijn 
er dus 375 teveel!”

Onveilige situatie
Over deze onveilige situatie trok 
wijkbewoner Maurice Elenbaas, die 
zich hierover als vader grote zorgen 
maakt, al in de zomer van 2008 
aan de bel. Onder meer met een 
brief aan de burgemeester, waarin 
hij hem met klem verzocht om nog 
eens naar de verkeersonveiligheid 
in ‘t Kleine Hout te (laten) kijken. 

“Sedert 2005 woon 
ik samen met mijn 
gezin aan de Albert 
Schweitzerlaan in het 
‘Kleine Hout’. Deze 
wijk behoort niet tot 
een 30 km-zone. Dat 
is vreemd, omdat het 
hier  om een woon-
wijk gaat en dan is 
een snelheid van 
vijftig kilometer per 
uur gewoonweg te 
hard. Nog vreemder 
is het, wanneer men 
kijkt naar het overige 
deel van Houtwijk, 
gelegen tussen de 
Houtwijklaan en 
de Margaretha van 
Hennebergweg. Dat 
is namelijk wel een 
30 km-zone, terwijl 
de beide delen van de 
wijk qua inrichting 
hetzelfde zijn”, meld-
de Elenbaas in zijn 
brief. “Vanaf 2008 
heb ik daarover con-
tact met een ambte-
naar van de gemeente 
Den Haag, afdeling 
DSO Verkeer en 
Infrastructuur. Deze 
ambtenaar onder-
kende na metingen 
in 2009 op de Albert 
Schweitzerlaan dat er 
te veel verkeer reed 
en dat de toegestane 
snelheid van vijftig 

kilometer per uur te hoog was. 
Opvallend was ook het feit dat er 
binnen anderhalf uur vierendertig 
vrachtwagens werden geteld. Dat 
hoge aantal is natuurlijk te wijten 
aan het feit dat de Escamplaan nog 
steeds is afgesloten voor het overige 
verkeer door middel van een bus-
sluis. Een situatie die al vijftien jaar 
zo is. Belachelijk dat wij hierdoor 
zoveel vrachtwagens en ander sluip-
verkeer door de wijk krijgen, terwijl 
wij het hier hebben over een wijk 
waar veel kinderen wonen!”

Fouten in infrastructuur
“In december 2009 was de betrok-
ken gemeente-ambtenaar zo vrien-
delijk om achter zijn bureau van-
daan te komen en samen met mij de 
wijk te inspecteren. Hij constateerde 
diverse fouten binnen de infra-
structuur. Bij aanpassing van de 
gehele wijk naar een 30 km-zone, 
zouden de kosten oplopen tot zo’n 
400.000 euro. Hierop heb ik een 
voorstel gemaakt om op zes loca-
ties de infrastructuur aan te passen 
via verkeersdrempels. Vele malen 
goedkoper lijkt mij. Een drempel 
zou zo’n 4.000 euro per stuk gaan 
kosten. Totale kosten maximaal 
24.000 euro. Lijkt mij een vrij laag 
bedrag met in het achterhoofd dat 
het vroeg of laat een keer echt fout 
gaat en we de eerste verkeersdode 
op de Albert Schweitzerlaan mogen 
verwachten. Helaas heb ik van de 
gemeente geen enkele steun voor dit 
voorstel gekregen. Ik heb nu maar 
uit armoede, zonder steun van de 
gemeente Den Haag en het stads-
deelkantoor Loosduinen, wat plastic 
verkeersborden opgehangen. De 
plaatjes komen van internet. Echter, 
geen enkele weggebruiker heeft 
nog naar de te kleine plastic bordjes 
gekeken, gezien hun snelheid….!”, 
concludeert Elenbaas. 

Speciale handtekeningenactie
De gemeente is op dit moment in 
de veronderstelling dat het allemaal 
wel meevalt met de verkeersinten-

siteit en het aantal snelheidsover-
tredingen. Ook zijn er nog geen 
gewonden gevallen. Wat we willen 
aanvoeren is dat het ‘gevoel’ van 
veiligheid bij de bewoners onder 
druk staat. “De prioriteit voor het 
aanleggen van een 30 km/uur zone 
wordt onder meer bepaald aan de 
hand van het aantal ongevallen en 
klachten van bewoners”, constateert 
Van der Meer. “Wij vinden dat een 
verkeerd uitgangspunt. Wij willen 
juist voorkomen dat er een ern-
stig ongeval gebeurt. De kinderen 
van de Montessorischool aan de 
Architect Berlagelaan, bijvoorbeeld, 
zijn zeer kwetsbaar tijdens het naar 
school brengen, de tijden dat ze bui-
ten spelen en dat ze weer opgehaald 
worden. De kans op ongelukken is 
hier uitermate hoog!”
Na de vakantieperiode zal de spe-
ciale handtekeningenactie van start 
gaan. Om daarmee straks bij de 
gemeente te kunnen aanvoeren dat 
het ‘gevoel’ van veiligheid bij de 
bewoners onder druk staat. “Teken 
daarom de petitie om ’t Kleine Hout 
snel veiliger te maken!” roept Van 
der Meer eenieder op. 
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl
zullen de wijkbewoners van de 
vorderingen op de hoogte worden 
gehouden.

Cees Willemse

lanen beu’

Geen
HOUTWIJKBLAD

ontvangen?

Bel voor nabezorging 

0174-631748



6

Begin jaren tachtig werd 
Houtwijk gebouwd op het 

gebied tussen het oude dorp 
Loosduinen en de toenmalige stads-
rand van Den Haag. Kenmerkende 
eigenschappen die nog steeds van 
kracht zijn: de ruimte, het vele 
groen, de uitstekende ligging ten 
opzichte van  stadscentrum, uitvals-
wegen en natuur- en recreatiege-
bieden. Nu dertig jaar later wonen 
er circa 14.000 personen  en zijn er
op de drie bedrijventerreinen ruim 
driehonderd bedrijven gevestigd. 
Om het reilen en zeilen in de wijk 
goed in de gaten te kunnen houden, 
werd op 24 november 1981 het 
Wijkberaad Houtwijk opgericht. Het 
bestuursorgaan van een vereniging 
waarvan alle wijkbewoners automa-
tisch (gratis) lid zijn, hetgeen niet 
bij iedereen bekend is. Uitgangspunt 
is steeds geweest dat alle bewoners 
het hele jaar konden aankloppen 
met wensen, problemen, oplossin-
gen, of wat dan ook. Toch geldt ook 

hier weer dat op veel Houtwijkers 
het spreekwoord ‘onbekend maakt 
onbemind’ van toepassing is. Niet 
iedereen weet namelijk de weg naar 
het wijkberaad te vinden.

‘Bijzonder actief wijkberaad’ 
Het Wijkberaad Houtwijk, waarvan 
het bestuur bestaat uit vrijwilligers, 
heeft regelmatig allerlei contacten 
met de gemeente Den Haag. In dit 
verband concludeerde wethouder 
Karsten Klein tijdens zijn bezoek 
eind juni dat Houtwijk een bijzon-
der actief wijkberaad heeft. “Er 
worden veel activiteiten voor de 
Houtwijkers georganiseerd om hen 
erbij te betrekken, om ze actief te 
maken en om ze medeverantwoor-
delijkheids- gevoel te geven voor 
de eigen wijk! Ik vind dit absoluut 
een compliment waard. Ook ben ik 
blij dat het Wijkberaad Houtwijk 
regelmatig communiceert met de 
ambtenaren van het stadsdeelkan-
toor Loosduinen over wat er gereali-

seerd is en wat er nog moet worden 
gedaan!”

Geen herkenbare identiteit
In de loop der jaren werden er tal 
van kleinere en grotere successen 
geboekt. Desondanks voelen niet 
alle wijkgenoten zich aangesproken 
om echt mee te doen. Houtwijk 
heeft voor velen namelijk geen 
eigen herkenbare identiteit, het is 
meer een verzameling van ‘eiland-
jes’ met elk een eigen cultuur. 
“Het is dus niet evident om zich 
in te zetten voor de wijk”, consta-
teert Ramon Meesters, voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk. “Toch blijft 

Achtergrondartikel

Dit jaar viert het Wijkberaad Houtwijk met enig feestvertoon zijn dertigjarig bestaan. In al die jaren gin-
gen tal van vrijwilligers aan de slag om het woon- en leefmilieu in de wijk te bevorderen, om de belangen 
van de bewoners te behartigen en om de zelfwerkzaamheid van de bewoners te stimuleren. Om zo van 
Houtwijk een prettig leefbare woonomgeving te maken. In dit artikel een korte terugblik.

Wijkberaad Houtwijk, al dertig jaar actief als ‘bindmiddel’

‘Voor een leefbare, menselijke samenleving 

Het Wijkberaad Houtwijk is al dertig 
jaar actief om het woon- en leefmi-
lieu in de wijk te bevorderen, om de 
belangen van de bewoners te behar-
tigen en om de zelfwerkzaamheid van 
de bewoners te stimuleren. Om zo van 
Houtwijk een prettig leefbare woon-
omgeving te maken.
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het wijkberaad er naar streven om 
de voordelen van onderlinge samen-
werking en de intensivering daarvan 
uit te dragen. Immers, het is een feit  
dat Houtwijk als wijk is gedefinieerd 
en dat gemeentelijk beleid op wijk-
niveau wordt aangepast. Het is dus 
belangrijk om als gesprekspartner op 
dat zelfde niveau de belangen van de 
bewoners te verdedigen!”

‘De wijk en ik’
Houtwijk heeft geen echt eigen 
identiteit, maar is meer een verza-
meling van ‘eilandjes’. Onze wijk 
is hierin overigens niet uniek signa-
leert onze mederedacteur/columnist 
Dries Weber: “Als je in Nederland 
leeft, kan je je Nederlander voe-
len. Als nationale coryfeeën zich 
in de medailles werken, krijgen 
Nederlanders een klein beetje 
last van oranje-eczeem. Als het 
Koninklijk Huis zijn deuren op een 
kier zet of Maxima haar charmes 
aan den volke toont, ervaren we 
dat als een kostbaar bezit van ons, 
de vaderlanders. Die horen bij ons. 
Als we in een stad als Den Haag 
wonen, kunnen we ons Hagenaar of 
Hagenees voelen. De oude éénpo-
tige ooievaar roept nog steeds emo-
ties op. Hij is misschien niet ver-
gelijkbaar met wat de Westertoren 
voor de Jordanees is maar er zijn 
nog steeds Hagenaars die pas geluk-
kig zijn als ze de Haagse Toren 
kunnen zien. Als je lid bent van 
een voetbalvereniging verdedig je 
de kleuren van die club en voel je 
je daar een onderdeel van. Je hoort 
daarbij en kan er vrienden voor het 
leven opdoen. Je mag meepraten 
over de manier waarop de club 
bestuurd wordt, zelfs als je er wei-
nig verstand van hebt. Die club is 
ook van jou. Je hoort er bij. Maar 
wat heb je met een wijk. Het is een 
stukje stad dat met een potlood en 
een liniaal op een tekentafel gecre-
eerd is. Lanen en straten die de wijk 
weer opdelen in modaal en meer 
dan modaal. Herkennen wij ons in 
een ander deel van de wijk? Daar 

hebben we elkaar hard nodig...’
waar die anderen wonen. Is de wijk 
dan alleen maar een abstract gege-
ven, gevangen in een grillige lijn op 
de plattegrond van de stad? Wat is 
het in de praktijk meer?“

Goed buurmanschap
“Houtwijk bestaat uit ‘eilandjes’ en 
het is voor ons als wijkberaad niet 
weggelegd om daaruit één wijki-
dentiteit te creëren”, stelt Meesters. 
“Maar we hebben wel  ‘eilandjes’ 
met elk een eigen identiteit waarin 
de bewoners zich over het alge-
meen erg thuis voelen. Onder meer 
omdat zij zich verbonden voelen 
met hun buren. Dat gegeven zou-
den wij als uitgangspunt moeten 
nemen om de wijk te verbeteren. 
Vooral sleutelwoorden als ‘goed 
buurmanschap’ en ‘samenwerking’ 
zijn daarbij van belang. Begin in je 
eigen straat, zorg dat je je directe 
buren kent en daarna de buren ver-
derop. Organiseer een straatfeest ter 
kennismaking met je buren, maak 
een praatje en blijf met elkaar in 
gesprek, ook na het feest. Of orga-
niseer gezamenlijk inkoopplannen. 
Vaak heeft de hele straat, bijvoor-
beeld, dezelfde Velux dakramen die 
in het zelfde jaar geplaatst werden 
en nu aan vervanging toe zijn. Koop 
dan samen in voor volumekorting. 
En als je het gevoel hebt dat het 
even niet lukt, neem dan contact 
op met het Wijkberaad. Wij kun-
nen dan, bijvoorbeeld, adviseren 
over hoe andere straten het aan-
pakken. Ook kan het Wijkberaad, 
vaak samen met de Commissie 
Loosduinen waarvan het onderdeel 
uitmaakt, ondersteuning bieden bij  
bestemmingsplannen die het woon-
genot dreigen aan te tasten.”

Betere communicatie
Het Wijkberaad Houtwijk is er alles 
aan gelegen om toch meer samen-
hang tussen de ‘eilandjes’ te creë-
ren. Door nog beter en helderder te 
communiceren over het reilen en 
zeilen in de wijk. Immers, voor een 
leefbare wijk waar ook aandacht 

voor elkaar is, hebben wij elkaar 
hard nodig. Via het Houtwijkblad 
wordt iedereen geïnformeerd over 
belangrijke wijkaangelegenheden, 
over de voortgang van allerlei 
zaken en over bereikte resultaten. 
Het is een kwartaalblad, dat in een 
oplage van 6.500 huis-aan-huis in 
de wijk wordt verspreid. Via onze 
website (www.wijkberaadhoutwijk.
nl) worden de bezoekers geïnfor-
meerd over uiteenlopende actuele 
wijkaangelegenheden. Het kan niet 
vaak genoeg worden benadrukt, dat 
een kijkje op onze website beslist de 
moeite waard is. Naast het nieuws-
gedeelte zijn er vaste onderdelen 
als: “Wijkberaad (doelstellingen, 
organisatie, activiteiten en verga-
deringen)”, “Houtwijk (voorzienin-
gen, scholen, winkels, restaurants 
en recreatie)”, “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)”. Op dit moment 
wordt er ook gewerkt aan de invoe-
ring van een aparte digitale nieuws-
brief waarop geïnteresseerden een 
gratis abonnement kunnen nemen. 
Ook zal er op korte termijn gebruik 
worden gemaakt van ‘social media’, 
zoals twitter en facebook, om nog 
korter en directer te kunnen com-
municeren met wijkgenoten. In dit 
verband zijn en blijven wij uiteraard 
benieuwd hoe de Houtwijkers zelf 
tegen al deze ontwikkelingen aan-
kijken.
Voor op- en/of aanmerkingen: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Welkom…
Voelt u zich naar aanleiding van dit 
artikel aangetrokken om zich in te 
zetten voor het Wijkberaad, neemt 
u dan vrijblijvend contact op met 
het Wijkberaad. U bent van harte 
welkom.

Cees Willemse
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Zondagafdeling
Onze zondagafdeling heeft een 
nieuwe impuls gekregen. Er is een 
nieuwe trainersstaf aangetrokken 
bestaande uit hoofdtrainer Remo 
Oudshoorn en assistent-trainer 
Jeroen Vos. Ook de spelersselec-
tie is flink in aantal en kwaliteit 
gegroeid en gaat dit seizoen uitko-
men in de 4e klasse C. Hierin zijn 
ze ingedeeld met ADS, Celeritas, 
Escamp, Gr. Willem Vac, HMC, 
Juventas, Real Zoetermeer, REMO, 
De Ster, SVH, Toofan en WIK.  
Een echte Haagse poule met 
veel derby’s. Aanvang wedstrij-
den om 14.00 uur (terrein L. van 
Vuurdestraat - gratis entree). 

Zaterdagafdeling  
Onder leiding van succestrainer 
Jan Linkerhof en zijn nieuwe 
assistent Johan van Wijngaarden 
speelt onze zaterdagtak dit jaar in 

de 3e klasse B. Doelstelling is ook 
nu weer meedoen voor de prijzen 
met het eerste en het tweede team.  
Ambitieus, maar door de komst 
van een aantal versterkingen zeker 
niet onrealistisch. Ook op zaterdag 
staat een aantal mooie derby’s op 
het programma. De poule-indeling 
met Die Haghe, Duindorp, KMD, 
Leiden, Loosduinen, LSVV’70, 
Lugdunum. Monster, Naaldwijk, 
Polanen, SEV, VCS en Westlandia 
staat daar garant voor. Aanvang 
wedstrijden om 14.30 uur (terrein L. 
van Vuurdestraat - gratis entree). 

Nieuwe Jeugd Sportcoördinator 
Per 1 september 2011 is  Daniël 
Benesty als Jeugd Sportcoördinator 
aangesteld. Hij zal onze jeugdafde-
ling gaan ondersteunen. Tevens is 
zijn taak om samen met de school-
sportcoördinatoren het mogelijk te 
maken dat kinderen op school dage-
lijks kunnen sporten en in aanraking 
komen met sportverenigingen. Om 
dit te bereiken wordt gestart met een 

naschools sport-
programma.

Voetbalschool ‘Het Verschil’ 
Voetbalschool ‘Het Verschil’ orga-
niseert ook dit voetbalseizoen weer 
een aantal cursussen voor enthou-
siaste voetballertjes (mini-F t/m A-
klasse) die graag hun techniek wil-
len verbeteren. Er worden verschil-
lende cursussen aangeboden; een 
basiscursus, een vervolgcursus en 
een masterclass. In samenwerking 
met Keeperschool Ambition wordt 
ook een speciale keeperstraining 
verzorgd. Elke dag kunnen spelers 
en trainers bijleren. Elke speler, 
meer of minder getalenteerd, kan 
zich door deze trainingsleer ontwik-
kelen.

Voor meer informatie en inschrij-
vingen:  
www.voetbalschoolhetverschil.nl.
Zie ook www.svhoutwijk.nl).

Ed Jacobs.

Sport in Houtwijk
Voetbalclub sv Houtwijk

Actualiteiten

De samenwerkingsovereenkomst 
met de Ontwikkelingscombinatie 

Gemeente Den Haag
Inloopbijeenkomst voor omwonenden

Nieuwbouwplannen omgeving HagaZiekenhuis gaan door

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den 
Haag heeft dinsdag 23 augustus 2011 het stedenbouwkundig plan voor 
de nieuwbouw aan de Leyweg-Escamplaan goedgekeurd. Op woensdag 
14 september 2011 organiseerde de gemeente Den Haag een inloopbij-
eenkomst voor omwonenden.

Leyenburg (OCL) is ook vastge-
steld. Dit betekent dat de nieuw-

bouwplannen
voor de ontwik-
keling van het 
gebied rond 
de Leyweg-
Escamplaan door 
mogen gaan als 
de gemeenteraad 

akkoord gaat. Dit besluit valt naar 
verwachting in november. Als de 
gemeenteraad het plan goedkeurt is 
het plan voor de nieuwe ontwikke-
lingen aan de Leyweg-Escamplaan 
definitief.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst 
konden omwonenden zich ter 
plekke op de hoogte te stel-
len van de voortgang van de 
nieuwbouwplannen in de omge-
ving van het HagaZiekenhuis. 
Er waren projectleiders van 
OntwikkelingsCombinatie
Leyenburg, het HagaZiekenhuis en 
de gemeente Den Haag aanwezig 
om hun vragen te beantwoorden. Op 
de website van de gemeente Den 
Haag (www.denhaag.nl) en op onze 
eigen website (www.wijkberaad-
houtwijk.nl) is de laatste stand van 
zaken te vinden.

Het al jarenlang 
braakliggende
terrein op de hoek 
van de Leyweg-
Escamplaan. Op 
de achtergrond het 
HagaZiekenhuis.Fo
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Hij was van 1942 tot 1945 werk-
zaam in een wapenfabriek in 

Ulianovsk als  ingenieur op het gebied 

van de productiecontrole. Als lid van 
de Academie van Wetenschappen had 
hij een belangrijk aandeel in de ont-
wikkeling van de waterstofbom. Hij 
droeg de twijfelachtige erenaam van 
‘Vader van de Russische Atoombom’. 
Geleidelijk werd hij zich meer bewust 
van de ethische kanten van de wapen-
industrie en de gevaren van atoom-
wapens in het bijzonder. Hij ontwik-
kelde zich tot een voorvechter van de 
rechten van de mens en streefde naar 
hervormingen in de Sovjet-Unie. Hij 
slaagde er in een verbod op kernwa-
penproeven in de lucht, onder water 
en in de ruimte te bewerkstelligen dat 
in 1963 in het Verdrag van Moskou 
werd vastgelegd. 

Zijn inspanningen kregen interna-
tionale bekendheid die uiteinde-

lijk leidde tot de toekenning van de 

Nobelprijs voor de Vrede in 1975. 
Hij werd belemmerd om de prijs 
zelf in ontvangst te nemen. Ook 
werden hem alle eerbetuigingen ont-
nomen die hij ooit van staatswege 
had ontvangen. Dank zij de peres-
trojka  die door Michail Gorbatjov 
vanaf 1985 werd ingezet, kreeg 
Sacharov zijn terechte rehabilitatie. 
In maart 1989 werd hij verkozen tot 
lid van het parlement. In dat zelfde 
jaar ontving hij in Groningen een 
eredoctoraat.  

Sacharov was sinds 1972 
getrouwd met de in 1923 gebo-

ren Jelena Bonner.  Zij was arts 
en een uitgesproken criticaster van 
het communistische bewind in 
Rusland. In 1984 werd zij evenals 
Sacharov verbannen naar Gorki. 
Na zijn dood richtte zij de Andrej 
Sacharovstichting op. Zij overleed 
op 18 juni 2011 in het Amerikaanse 
Boston.

Dries Weber

Houtwijk: straten, lanen en pleinen

Straatnamen onder de loep

‘Ik woon in de Andrej Sacharovstraat…‘
Anrej Sacharov werd op 21 mei 1921 geboren in Moskou, de plaats ook 
waar hij op 14 december 1989 overleed. Hij was een Russisch atoom-
geleerde die tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijgesteld werd van mili-
taire dienst vanwege zijn kennis op het gebied van de kernfysica. 

dergelijke 
commissie is 
zeer belangrijk 
voor een goede 
samenwer-
king tussen de 
corporatie en 
bewoners. De 
commissie ver-
tegenwoordigt 
niet alleen de 
bewonersbe-
langen, maar 
doet nog veel 
meer. Zoals het 

bij elkaar brengen van bewoners.”
De aanwezigen genoten van een 
heerlijke barbecue en zelfgemaakte 
salades. Ook werd het spel ‘Ik hou 
van Muttersborgh’ gespeeld. Een 
variant op het tv-spel ‘Ik hou van 
Holland’ (zie foto). Zie ook het 
bericht op www.wijkberaadhout-
wijk.nl/houtwijknieuws.

Wijkactiviteiten
Ouderencomplex Muttersborgh

Bewonerscommissie organiseert jubileumfeest

De bewonerscommissie van het ouderencomplex Muttersborgh van 
woningcorporatie Haag Wonen organiseerde op zaterdag 19 augus-
tus2011  voor alle bewoners en hun familie een jubileumfeest. Hun 
wooncomplex aan de Architect Mutterskade in Houtwijk bestond 
namelijk 15 jaar.

Tijdens het feest blikte Cor van 
Zilfhout, lid van de bewoners-

commissie en bewoonster van het 
eerste uur, terug op de afgelopen 
vijftien jaar. Ze vertelde onder meer 
dat de bewoners veel activiteiten 
organiseren, zoals koffieochtenden, 
bingoavondjes en allerlei activiteiten 
rond feestdagen. “Iedereen is zeer 
tevreden.” Namens woningcorporatie 
Haag Wonen feliciteerde Els van 
der Schans, manager Frontoffice, 
de bewoners van Muttersborgh met 
het jubileum. ‘Wij zijn heel blij met 
de actieve bewonerscommissie. Een Fo
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Zelf ging-ie nooit weg, hij kon 
de omzet niet missen en wilde 

zeker niemand van de vaste jongens 
kwijt raken aan de concurrentie. 
Hij grinnikte, hij had in de naaste 
omgeving weinig concurrenten. Er 
waren steeds minder koffiehuizen 
van het oude model. Hij had in de 
wijk eigenlijk het monopolie. Een 
brede glimlach groeide maar kreeg 
geen kans voluit te gaan. De deur 
werd opengesmeten en een klets-
natte kerel daverde binnen:
“Klere, wat een weer. Dat noemen 
ze zomer.”
“Ik dacht dat je op de camping zat ?”
“Ja, ik stond er met een caravan 
en m’n zoon had met zijn vriendin 
een tentje apart. Na een bui  van 
drie dagen leek het ding wel een 
aquarium. Hij wilde bij mij in de 

caravan slapen maar daar waren we 
al met z’n vieren. Mijn vrouw had 
daar geen zin in en toen zijn we 
maar naar huis gegaan. Wat mot je 
anders. Geef me maar een gele spa. 
Die heb ik de laatste dagen gemist.”
Van de tafel in de hoek klonk een 
treiterende stem:
“Gerrit, ouwe jongen, een droge 
vakantie moet je verdienen en je 
hebt al te veel kado gekregen in je 
leven. Geef maar een rondje op je 
behouden terugkeer.”
“Je kan een paar varkensoren krij-
gen en een krulstaart.”
De treiteraar gooide nog wat zout in 
de wond:
“Waarom ben je niet gewoon hier 
gebleven. Lekker in Houtwijk. Bij 
ons. Hier scheen de zon.”
Bram had een hekel aan die peste-

rijen en trok Gerrit naar de bar:
“Hier, die heb je van mij. We had-
den een meier in de Staatsloterij 
en toen heb ik een rondje gegeven. 
Deze heb je dus nog tegoed.”
De deur zwaaide weer open en een 
gure vlaag trok door de zaak. Vanuit 
de hoek werd geschreeuwd: “Gat 
dicht.”
Ze werden op hun wenken bediend 
want met een klap sloeg de deur 
dicht en een stevige vent stapte 
schuddend als een jonge hond naar 
binnen.
Bram mopperde: “Kun je dat water 
niet buiten laten?”
De man haalde zijn schouders op:
“Begin jij ook al. Ik heb al proble-
men genoeg met m’n wijf. Die wil 
verhuizen. Ik heb dat kot helemaal 
opgeknapt en nu wil ze weg.”
Uit de hoek kwam een hinderlijke 
belangstelling:
“Wat heb je dan fout gedaan. 
Vreemd geweest?”
De man negeerde de opmerking 
maar Bram kon toch zijn nieuwsgie-
righeid niet bedwingen:
“Wat is er gebeurd?”
“De een of andere idioot heeft in 
het Houtwijkblad geschreven dat er 
vleermuizen in de buurt zijn en zij 
is panisch voor die beesten. In de 
grotten van Valkenburg is er ooit 
een in haar krullen gevlogen. Ik heb 
geprobeerd haar wijs te maken dat 
die kerel al die dingen gewoon ver-
zint. Een verhaaltjesmaker maar ze 
gelooft me niet.”
“Dan bel je die kerel toch op en laat 
je hem je vrouw overtuigen. Hij is 
misschien best bereid om je huwe-
lijk te redden.”
“Ik wou dat ik hem tegenkwam dan 
zou ik hem wel effe aan zijn ver-
stand brengen dat hij mot kappen 
met die rotstukjes.”
De deur waaide weer open en er 
stapte een oude kerel met een grote 
snor binnen:
“Heb je geroepen? Hier ben ik, de 
schrijver van die rotstukjes, Dries 
Weber.”

Dries Weber

Juni 2011

Koffiehuis Bram (4)

‘Panisch voor vleermuizen in Houtwijk…’
De regen roffelde op de ramen van het koffiehuis. Natte strepen trok-
ken een telkens wisselend patroon langs de ruiten. Volgens de kalender 
was het zomer en Bram miste een paar vaste klanten die op vakantie 
waren. 
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Op basis van de reacties van 
een klein aantal lezers kunnen 

overigens nog geen echt betrouw-
bare conclusies worden getrokken. 
Maar toch voor de beeldvorming 
een greep daaruit. Zo was er een 
lezer (60) die meldde dat hij zowel 
zakelijk als privé een actief gebrui-
ker van Twitter en LinkedIn is. Een 
andere lezer (62) gaf te kennen dat 
hij alleen  e-mail gebruikt om con-
tact te onderhouden met vrienden 
en bekenden. In Twitter had hij 
zich nog niet verdiept. Facebook 
heeft hij uitsluitend voor foto’s 
van familieleden. Met Hyves is hij 
onlangs gestopt. Met LinkedIn en 
Flickr doet hij verder niets. You 
Tube vindt hij leuk om de regel-

matig toegezonden filmpjes. Weer 
een andere lezer (64) bekende dat 
hij wel de gedrukte versie van het 
Houtwijkblad leest, maar dat hij nog 
nooit een kijkje heeft genomen op 
de website van het Houtwijkberaad. 
En dat hij met al die nieuwe ‘social 
media’ eigenlijk liever niets van 
doen had. 

Dagelijks internetgebruik
Volgens cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek ziet het 
dagelijks internetgebruik er - lande-
lijk gezien - als volgt uit: 80% (leef-
tijdsgroep van 12 tot 15 jaar), 90% 
(15 tot 25 jaar), 85% (25 tot 45 jaar)  
en 75% (45 tot 65 jaar). Mogelijk 
is deze verdeling ook op Houtwijk 

Wijkberaad Houtwijk

Uw mening over nieuwe contactmogelijkheden

‘Social media’ (nog) niet doorgebroken in Houtwijk
In de vorige uitgave van het Houtwijkblad (2/2011) stond een 
artikel over ‘Sociale media’ en de (mogelijke) rol daarvan in de 
Houtwijkcommunicatie. In Nederland zijn media als Twitter, 
Facebook, Hyves, LinkedIn, Flickr, You tube definitief doorgebroken. 
In Houtwijk blijkt dat nog niet helemaal het geval te zijn. 

van toepassing met een gemiddeld 
bereik van 82,5%. Van de kant van 
de Houtwijk-senioren hebben wij 
een beperkt aantal reacties gekre-
gen, van de Houtwijk-junioren geen 
enkele reactie. Deze belangrijke 
groep zal om uiteenlopende rede-
nen het artikel over ‘Social media’ 
niet hebben gelezen en daarom niet 
gereageerd hebben. Toch kan wor-
den aangenomen dat bij hen ‘social 
media’ als Twitter, Facebook, 
Hyves, en You tube definitief zijn 
doorgebroken.

In ontwikkeling
Hans de Rijk, teamhoofd 
Stadsboerderijen, meldde ons dat 
de stadsboerderijen in en rond 
Houtwijk een twitteraccount (www.
twitter.com/stabodenhaag) hebben 
waarop informatie over activiteiten 
en allerlei ontwikkelingen te volgen 
is. De belangrijkste communica-
tiemiddelen voor het Wijkberaad 

Houtwijk zijn momen-
teel het gedrukte 
Houtwijkblad, dat 
huis-aan-huis wordt 
verspreid en de web-
site Houtwijksite. In 
voorbereiding is een 
digitale nieuwsbrief 
en er wordt nagegaan 
hoe Twitter zinvol kan 
worden ingezet bij 
belangrijke vraagstuk-
ken als verkeersvei-
ligheid, ingrijpende 
bouwplannen, vanda-
lisme etc. Zie ook de 
website http://www.
denhaag.nl/home/
nieuwsbrief.htm.  

In dit digitale tijdperk 
zijn er onder de noem-
mer ‘Social media’ tal 
van mogelijkheden om 
razendsnel (sociale) 
contacten te onderhou-
den. Zij kunnen ook 
belangrijk zijn voor de 
communicatie in onze 
wijk.
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Ben jij de buurtjournalist die 
Buurtlink zoekt? Het grote Buurt- 
journalistenproject van Buurtlink is 
van start gegaan! De komende twee 
jaar willen zij door heel het land 
buurtjournalisten opleiden en bege-
leiden. Voor deze eerste ronde zoeken 
zij twaalf gemotiveerde kandidaten 
uit twaalf provincies.

Als Buurtjournalist maak je regelmatig 
video-opnames in je eigen buurt. Dat 
kan over van alles en nog wat gaan; 
nieuws, buurtfeesten, het verkeer, hulp 
in de buurt, opmerkelijke bewoners, 
natuur in jouw buurt en ga zo maar 
door. Bij Buurtlink merken we dat 
enthousiaste Buurtlinkers er steeds meer 
behoefte aan hebben om regelmatig 
videobijdrages te maken. Wij willen dat 
graag samen met RTL stimuleren! 

Online platform
Daarom bieden we je een online plat-
form aan waar je 
handige informatie 
kunt vinden, krijg je 
een basis journalis-
tenpakket inclusief 
camera en organi-
seren we eens in 
de zoveel tijd een 
leuke bijeenkomst. 
Wil jij regelmatig 
video’s plaatsen op 
Buurtlink? Word dan 
ook Buurtjournalist!

Aanmelding
Meld je nu aan en 
misschien word 
jij wel als een van 
de twaalf eerste 

Buurtjournalisten geselecteerd. De eer-
ste twaalf mogen een exclusief kijkje 
nemen bij de RTL redacties. Kijk voor 
meer informatie op www.buurtjour-
nalist.nl. Of neem contact op met de 
redactie van het Houtwijkblad.

Korte berichten

Het grote Buurtjournalistenproject van Buurtlink

Gezocht 12 buurtjournalisten in 12 provincies

VÓÓR Welzijn is de aanbieder van 
opvang, zorg en welzijn in Houtwijk. 
Alle bewoners van jong tot oud kun-
nen bij hen terecht. Tot hun aanbod 
behoren peuterspeelzalen/voorscho-
len, het kinder- en jongerenwerk, 
volwassenen- en ouderenwerk, maat-
schappelijk werk, ouderenadviseur 
en opvoedondersteuning. 

Vrijwilligers voor klussendienst
Het Ouderenwerk Loosduinen is op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de 
klussendienst.. Zelfstandig wonende 
ouderen in het stadsdeel kunnen voor 

een kleine vergoeding een beroep doen 
op deze dienst voor kleine klusjes in en 
om het huis, bijvoorbeeld het ophangen 
van schilderijen; reparaties aan snoeren, 
scharnieren e.d. Kortom: kleine klusjes 
waar de vakman vaak niet voor komt.

Vrijwilligers voor mantelzorg
De mantelzorgbrigade is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Deze dienst, 
onderdeel van het Ouderenwerk 
Loosduinen, bestaat uit vrijwilligers die 
drie uur in de week de zorg over willen 
nemen van mantelzorgers. Deze man-
telzorgers zorgen vaak 24 uur per dag 

voor een langdurig zieke, 
lichamelijk gehandicapte of 
dementerende oudere.

Vrijwilligers voor huisbe-
zoekdienst
De Huisbezoekdienst van 
Ouderenwerk Loosduinen 
is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Deze dienst 
is bedoeld voor ouderen in 
het stadsdeel Loosduinen 
die behoefte hebben aan een 

regelmatig bezoekje, samen met iemand 
een wandeling te maken of een spelletje 
te doen. Helaas zijn sommige ouderen 
aan huis gebonden en een gezellig 
bezoek kan de dag dan een stuk aange-
namer maken! In overleg met de cliënt 
bepaalt u welke middag of ochtend u 
het beste uitkomt voor een bezoekje.

Vrijwilligers voor kinderactiviteiten 
Voor de ondersteuning van onze kin-
derwerkactiviteiten in Loosduinen zijn 
wij op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers! Wij zijn op zoek naar vrijwil-
ligers voor verschillende locaties waar 
in Loosduinen activiteiten plaatsvinden 
voor kinderen van 5 t/m 11 jaar.

Vrijwilligers huiswerkbegeleiding
Het jongerenwerk in Loosduinen biedt 
activiteiten en begeleiding aan jongeren 
die wonen in het stadsdeel Loosduinen. 
Naast activiteiten als inlopen, voetbal-
toernooien en tienerparty’s geeft het 
jongerenwerk ook huiswerkbegeleiding.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger 
die het leuk vindt om één of meerdere 
middagen in de week huiswerkbege-
leiding te geven aan jongeren van het 
voortgezet onderwijs.
Zie voor meer informatie: www.haag-
sehout.nl/loosduinen

VÓÓR Welzijn

“Zorg, opvang en welzijn in de wijk”
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Binnen onze wijk heeft Multi-care 
particuliere thuiszorg een grote 
stap voorwaarts gemaakt met het 
verdienen van het belangrijke HKZ-
certificaat. Dit document wordt 
uitgereikt door de Stichting  HKZ 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector).

Multi-care biedt thuiszorghulp aan 
psychiatrische patiënten, waardoor de 
opnameperiode aanzienlijk kan worden 
verkort.  Patiënten worden op allerlei 
manieren geholpen, zoals met onder-
steuning bij lichamelijke verzorging, 
met het tijdig innemen van de juiste 
hoeveelheid medicatie, met hulp in de 
huishouding en met begeleiding bij het 
terugkeren in de maatschappij, waarbij 
het opbouwen van sociale contacten een 
belangrijk element is. Daarnaast worden 
patiënten geobserveerd met het doel de 
dienstverlening te optimaliseren. 

Kwaliteitshandboek
Het behaalde HKZ-cer-
tificaat is een bewijs dat 
Multi-care heeft aangetoond 
haar procedures goed te 
kunnen  beschrijven in 
een kwaliteitshandboek. 
Hierdoor wordt de zorg zo 
uniform mogelijk  en daar-
door toetsbaar uitgevoerd. 
Het biedt de organisatie de 
mogelijkheid om op basis 
van deze methode verbeter-
slagen te maken, door -waar 
mogelijk- de bestaande en 
beschreven processen te 
verbeteren. Voor meer infor-
matie over Multi-care:  
Lippe Biesterfeldweg 16b of 
www.multi-care.net

Kort bericht

Multi-care particuliere thuiszorg 

Houtwijkse thuiszorgorganisatie behaalt HKZ-certificaat

HartmanArk
Administratie

IJZERWAREN,
GEREEDSCHAPPEN,

SLEUTELS,
SPECIALIST IN HET PLAATSEN VAN
DIV. SLOTEN EN BEVEILIGINGEN

INSTEEKSLOT + SECU-STRIP
COMPLEET GEMONTEERD  119,-

INSTEEKSLOT ALLEEN  49,-

BETJE WOLFFSTRAAT 216 - 2533 HW  DEN HAAG,
TELEFOON 070 380 04 35

René van Hasselt
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Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009, 
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor: 
dinsdag 12.30-14.30 uur 
donderdag 12.30-14.30 uur
vrijdag 9.90-12.00 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen secretaris
Dana van Hes, penning-
meester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
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: 14 070 
Informatie: www.mijnwijk-
veilig.nu

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

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

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, 06-14302447

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

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

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het volgen-
de nummer: 14 november 2011. 
Teksten en artikelen, illustraties 
(digitale foto’s, minimaal 300 
dpi, en tekeningen) bij voorkeur 
per e-mail:  redactie@wijk-
beraadhoutwijk.nl. Papieren kopij 
naar postadres wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

Het Houtwijkblad wordt in een 
oplage van 6.500 exemplaren 
huis-aan-huis verspreid. 
Interesse in het plaatsen van een 
advertentie? Neem dan contact op 
met Beatrix Stigter 
(telefoon: 06-13393429 
e-mail: bjcstigter@tele2.nl).
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