Jaargang 26

nummer 3

2005

Krabbel Vooraf
De afgelopen vergadering van het Bewonersoverleg was een zeer constructieve
en leerzame, mede door de aanwezigheid van mevrouw van de Vendel en
mevrouw Hoekstra. Tijdens die vergadering is afgesproken in de Krabbel nog
het één en ander te verduidelijken, betreffende het handhavingsteam.
Het is mooi weer en direct zie je het gebeuren, ramen en deuren die open
staan.
Natuurlijk frisse lucht, heerlijk, maar de inbreker denkt, kijkt en gokt erop dat
u niet oplet. Helaas letten zij wel goed op.
Maar ook u let goed op, er zijn veel reacties binnengekomen op de gele kruizen in Kraayenstein-Noord.
Deze markering is aangegeven door de Dienst Stadsbeheer, in overleg met de
huurdersvereniging de Brinken, omdat deze in Kraayenstein-Noord al meerdere
malen een ‘Gulden Klinker’ verdiende voor hun inspanningen de wijk netjes te
houden. Bij die ‘Gulden Klinker’ hoort een geldbedrag en van dat bedrag is
besloten mooie bloembakken neer te zetten. Deze worden geplaatst op de
plaats van die mooie gele kruizen.
Wanneer u in de vakantie eens iets anders wil zien, doe dan de bloembakken
route!
Gaat u lekker fietsen in de vakantie, kijk dan eens goed waar u nog verbeteringen wenst. U kun deze doorgeven bij de fietsersbond.
Heeft u iets gevaarlijks gezien dan kunt u dat ook doorgeven (liefst met foto)
aan de bond www.fietsersbond.nl/meldpunt. Zij verzamelen alle klachten en
opmerkingen. Gezien het feit dat er in één maand tijd 1000 klachten
binnengekomen zijn verwacht men nog veel reacties.
Wanneer u in de vakantie naar Madestein gaat zult u zien dat daar erg veel
te doen is. Wat daar gebeurt kunt u in deze Krabbel terugvinden.
Tja, en dan is het alweer vakantie.
Leuke dingen doen met de kids en alle familiebanden weer aantrekken.
Lekker genieten!
Gelukkig voor mij heb ik al vakantie als ik met een kopje thee/koffie op mijn
eigen balkon/terras/plaatsje zit. Want het ultieme genieten zit voor mij nog
steeds in de meest simpele dingen van het leven. Wat kan er simpeler zijn
dan een kopje thee of koffie maar, o, wat kun je daar van genieten!
Eigenlijk hoop ik dat u allen zult genieten van het mooie weer, van spelende
kinderen, van opa’s en oma’s op bankjes, van fluitende vogels en van alles
wat het leven te bieden heeft.
Prettige vakantie!

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 6-8-2005
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Vertegenwoordiging
Commissie (L.O
.C.)
(L.O.C.)

in

de

Loosduinse

Ouderen

Al enige tijd vraagt het bestuur van het Bewoners Overleg Kraayenstein (B.O.K.) u
om te zoeken naar een vertegenwoordiger/ster in de Loosduinse Ouderen Commissie
(L.O.C.).
Zij is er namelijk zeker van, dat ook in onze wijk de stem van de ouder wordende
mens onvoldoende wordt gehoord. Om die reden zoekt het bestuur al enige tijd naar
een bewoner of bewoonster die de belangen van ouderen in Kraayenstein wil
behartigen in de L.O.C.
Wat is en doet de L.O.C.???
-De L.O.C. levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de ouder wordende
mens.
Zij werkt onder de verantwoording van het ouderenwerk in Loosduinen.
-De L.O.C. staat op de bres voor de belangen van alle ouderen in het stadsdeel
Loosduinen.
Zij werkt nauw samen met de beide ouderenconsulenten onder verantwoordelijkheid
van de Stichting Welzijns Organisatie (SWO) Segbroek-Loosduinen
-De L.O.C. bestaat uit:
Uit iedere wijk van Loosduinen een vertegenwoordiger zo mogelijk ook een plaatsvervanger. (De leden van de L.O.C. behoeven niet perse te behoren tot het bestuur van
een wijkvereniging. Wel moeten zij in overleg met de wijkvereniging treden of daar in
ieder geval een contactpersoon in hebben).
Een vertegenwoordiger uit alle ouderenbonden.
Een vertegenwoordiger van de onafhankelijke burenhulp
Een van de twee ouderenconsulenten van de SWO (voor een deel nodig voor vergoedingen)
-De L.O.C. kent een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB).
Het DB vergadert 11 keer per jaar, het AB 6 keer als regel op de dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in het stadsdeelkantoor Kleine Keizer, Loosduinen.
-De L.O.C. heeft een voorbereidende en adviserende taak bij alle activiteiten die met
ouderen te maken hebben.
Dat kunnen zijn:
Voorbereiding bezoeken aan ouderen ter voorkoming van eenzaamheid.
Signaleren van problemen (armoede-dementie-mishandeling-verwaarlozing)
Mee organiseren Sport Fit week.
Weet hebben van de inhoud van projecten zoals:Wijk aan zet; Dag van de Ouderen.
Het meehelpen up-to-date te houden van foldermateriaal en het infoblad Wegwijs.
-De gesprekspartners van de L.O.C. zijn o.a.:
Alle ouderen in Loosduinen
Wijkorganisaties
SWO
Steunpunt Mantelzorg
Commissie Loosduinen (projectgroep Welzijn en
Beheer)
Wethouder Onderwijs Cultuur Welzijn (OCW)
Wethouder financiën
Vervoersdiensten
Woningbouwverenigingen
Verpleeg en verzorgingshuizen in de regio
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De leden dienen op de hoogte te zijn van hetgeen er omgaat in hun wijk.
Zij zijn de ogen en oren van de oudere bewoners.
Wilt u naar aanleiding van dit schrijven meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met de L.O.C. p/a De Henneberg Tramstraat 3 Tel 397 60 01.
U kunt contact opnemen met mevrouw T. Henkelmann, voorzitter van de L.O.C.,
tel.: 070 - 368 47 38.
Tevens kunt u contact opnemen met M. Waanders, voorzitter Bewoners Overleg
Kraayenstein tel.: 070 - 391 00 22.
U kunt deze ook mailen via bokraayenstein@zonnet.nl.

Van de W
ijk
agent
Wijk
ijkagent
Beleid en aanpak POLITIE LOOSDUINEN ZOMER 2005 jongeren en
hangplekken.
Beste bewoners en jongeren van Kraayenstein.
Hierbij richt ik mij als wijkagent in het bijzonder tot de jongeren in Kraayenstein.
Natuurlijk mogen en moeten de ouders het ook wel even lezen.
Kraayenstein is een wijk met ongeveer 5000 inwoners.
ÿ
Dat dit niet allemaal volwassenen zijn moge duidelijk zijn.
Dat het niet alleen jongeren zijn mag ook duidelijk zijn.
Soms botsen deze twee groepen, om verschillende redenen.
JONGELUI DUS…….
Jullie vermaken je in jullie vrije tijd niet alleen op je sportclub of binnenshuis. Bij mooi
weer is het heerlijk om buiten te zijn. Jullie vinden het ook fijn om bij elkaar en met
elkaar te praten over dingen die jullie bezig houden en interesseren. De plek waar dit
plaats vindt is veelal in de omgeving waar je woont.
Op de hoek van de straat, op een bruggetje, bij bankjes of in het winkelcentrum.
Als je bij elkaar staat en praat is er in principe niets aan de hand. Echter, als zo’n
groep groter wordt, (5 à 10 personen of nog meer) wordt hij luidruchtiger. Ook het
gedrag wordt anders. In de groep zit altijd wel iemand met een nog hardere stem,
een nog mooiere, luidruchtigere scooter of nog stoerder voor de meisjes. Soms
realiseren jullie je niet eens dat je overlast veroorzaakt.
Zo’n groep gaat in de omgeving waar hij staat opvallen, vaak in negatieve zin.
Omwonenden en/of passanten ergeren zich aan het gedrag, de rommel of aan de
herrie. Overdag gaat het allemaal nog wel, maar in de avond en/of nacht wordt
minder getolereerd. De politie wordt gebeld.
Verleden jaar (zomer 2004) liep dat op de locatie Forellendaal - Steurendaal
bijvoorbeeld nogal uit de hand. Bewoners klaagden - terecht - en er werden zelfs
brieven geschreven aan de burgemeester.
Wat er verleden jaar op die locatie gebeurde wil ik als wijkagent absoluut niet meer
hebben. Maar ook op andere locaties wordt door mij en mijn collega’s minder
getolereerd. Ook de wijkagent zal bekeuringen schrijven m.b.t. de overlast.
Op alle locaties wordt deze zomer door de politie extra alert gereageerd op klachten
van omwonenden en extra gesurveilleerd.
Jongelui, gedraag je deze mooie dagen een beetje en heb zeker geen grote mond
tegen volwassenen en bewoners. Als jullie als volwassene en serieus behandeld willen
worden, gedraag je daar dan ook naar. Houd rekening met omwonenden en realiseer
je dat als jullie vakantie hebben er nog vele mensen aan het werk zijn en de kleintjes
gewoon op tijd naar bed moeten.
Ik zal jullie ongetwijfeld deze zomer vaak tegen komen. We hoeven geen last van
elkaar te hebben. Ik zal jullie met respect behandelen. Maar mochten jullie je misdragen
dan kan dat veel geld aan bekeuringen kosten…. En zeg nou zelf, die 45 euro bekeuring
kan je veel leuker besteden.

De wijkagent Hans Jansen
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Handhavingsteam
(Naar aanleiding van een vraag op de bewonersvergadering)
De Rijksoverheid heeft besloten dat de subsidie die de gemeente krijgt voor
de I/D-medewerkers (waaronder de toezichthouders van de Handhavingsteams)
per 1 januari 2004 is gestopt. Gezien het belang van hun werk heeft de
gemeente Den Haag besloten om voor de groep toezichthouders de salarissen
zelf te gaan betalen. Daarbij is er voor gekozen om de toezichthouders per 1
mei 2005 onder te brengen bij het Haags Werkbedrijf (HWB). Het betreft 148
toezichthouders, waaronder 8 verkeersregelaars. De toezichthouders worden
COR’s genoemd, dat is een afkorting van Controleur Openbare Ruimte.
Gelijktijdig met dit proces wordt de organisatiestructuur van de handhavingsteams aangepast. Een onderdeel van deze aanpassing is het onderbrengen
van de inspecteurs openbare ruimte, boswachters te samen met de controleurs
openbare ruimte en politieambtenaren in één nieuwe afdeling handhaving.
Het aantal van 8 handhavingsteams en de inzet van de teams in de stad blijft
onveranderd. De gemeente heeft gekozen voor de volgende indeling:
- 3 teams voor Centrum en Haagse Hout gezamenlijk;
- 2 teams voor Escamp en Loosduinen gezamenlijk;
- 1 team voor Scheveningen en Segbroek gezamenlijk;
- 1 team voor Laak en Leidschenveen-Ypenburg gezamenlijk en
- 1 flexibel team voor de hele stad.
De huisvesting, telefoonnummers e.d. zijn nog niet bekend. Zodra dat het
geval is zullen wij u daarover informeren. Tot die tijd kunt u gewoon het
bekende nummer van het Handhavingsteam Loosduinen bellen: 4401010.

Huiselijk geweld
Je wilt er niet al teveel aan denken maar helaas komt het ook in onze wijk
voor.
Huiselijk geweld veroorzaakt dat kinderen minder presteren op school, dat
ouderen in financiële problemen raken, dat partners de klappen opvangen.
Een ieder kan te maken krijgen met deze vorm van geweld. Slachtoffers en
plegers vinden het vaak moeilijk om hierover te praten. Vaak weten beiden
ook niet waar ze hulp kunnen krijgen. De naaste omgeving wil wel helpen
maar weet ook niet altijd hoe. Voor alles moet het iedereen duidelijk zijn, dat
huiselijk geweld niet normaal is en dat wij er met zijn allen iets aan kunnen
doen om dit te stoppen.
Iedereen met vragen over Huiselijk geweld kan bellen met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, tel. 0900-0443322. Zelfs als u vermoedt dat er
sprake is van huiselijk geweld kunt u anoniem bellen. Het steunpunt is 24 uur
per dag bereikbaar. Zij kunnen helpen met het zoeken naar de juiste oplossing.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.huiselijkgeweld.nl. Wanneer
u geen internet heeft kunt u altijd bellen. 0900-0443322
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BIO.DI.MARE
Specialist in huidverbetering
De tijd stilzetten?
Dat kan!
Met de bindweefselmassage van Hannah.
Dit in combinatie met Hannah produkten.
Bel voor een gratis intake!

Trudi Taal
Karperdaal 109 . 2553 PC Den Haag
070-391 00 95 . 06-148 65 609

De Stichting Ontmoeting voor Buitenlandse vrouwen organiseert taallessen
voor vrouwen in Den Haag, die niet naar buiten kunnen, durven of mogen om
aan activiteiten buitenshuis deel te nemen.
De lessen worden éénmaal per week gegeven door vrijwilligsters bij de vrouwen
thuis of op een locatie dicht bij huis.
Meer informatie: www.obvdenhaag.nl
Tel. 070-345 6005
Adres: Conradkade 62, 2517 BS Den Haag

S c h e i d e n ?
ÿ

Mr. Jos W. van Vught
mediator

MEDIATION
harmonie in conflict

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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VOOR AL UW VERVOER
24-UURSSERVICE
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REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN

.

Autoverhuur met chauffeur
Chauffeursdiensten
Wagens tot 7 personen
Groepsvervoer
Limousinevervoer
Trouwauto’s
Airportservice
Speciale taxi-abonnementen

.

.

.

.

www.hofstadtax.nl
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Gekrabbel
De vakantie van mijn leven!
Ieder jaar moet en zal ik op vakantie gaan. Het hele jaar liggen de
vakantiefolders onder mijn hoofdkussen. Zal wel een afwijking zijn maar dat
kan me lekker niks schelen. Ik moet en zal er op uit trekken. Of het nu ZuidLimburg, Spanje of Ameland is, het maakt me allemaal niks uit. Overal kun je
het naar je zin hebben.
Ja ‘overal’. Dit jaar wordt de absolute vakantietopper. Met de hele ‘family’
brengen we de maand augustus door in een groot vakantiehuis. Alles er op en
er aan. Wij gaan echt niet moeilijk doen. Geen armoedige toestanden. We
hebben er hard genoeg voor gewerkt.
We hebben werkelijk alles bij de hand. Lekker luxe. Een mooie badkamer, een
grote keuken. Een breed zandstrand is op vijf autominuten wel heel dichtbij
en als het een dagje regent zitten we in twintig minuten midden in de grote
stad.
Het klimaat in dit deel van de wereld is fantastisch. Niet te warm en niet te
koud. Je kunt alle kanten op. Zo zit je tussen de andere vakantiehuizen, zo
zit je midden in het groen.
Wat wil een mens nog meer. Het is zo’n gezellig plekje. Dat vind je nergens.
Er zijn allerlei leuke aparte winkeltjes en restaurants. Vlakbij is een grote
supermarkt. In de andere zaken kun je tijdschiften kopen, originele sieraden,
de heerlijkste wijnen enz. enz.. Teveel om op te noemen. Oh ja, en bij de
bakker ’s morgens vroeg hebben ze geurend vers brood. Daar bakken ze nog
zelf hun brood. Niet uit de fabriek.
Als de avond valt kun je ook heerlijk dineren. Het lijkt wel één groot ‘food
court’. Echte Turkse pizza’s. Een grote keuze aan heerlijke Italiaanse gerechten.
De verfijnde Indische, Chinese en Thaise cuisine. U zegt het maar. Teveel om
op te noemen. De nieuwste trend in dit nieuwe ‘Beverly Hills’ is het wokken.
In één woord geweldig. Wat een keuze. Je likt je vingers er bij af!
Ik kan nog wel doorgaan door te vertellen dat er op loopafstand ook een
Amerikaans restaurant is en dat er voor de cultuursnuivers een heus museum
aanwezig is, maar u heeft natuurlijk al lang door dat ik het over Kraaijenstein
heb.
Ik vind dat we trots moeten zijn op ons knusse wijkje waar het eigenlijk altijd
vakantie is. Een winkelcentrum is het hart van een wijk. Waar vind je in een
wijk buiten het centrum een winkelcentrum met zoveel variatie? Nergens!
Daarom blijven we inderdaad thuis deze zomer. Heerlijk niksen in ‘Costa del
Kraaijenstein’. Vanavond gaan we al voorproeven voor onze ‘vakantie’. We
gaan heerlijk wokken. Gefeliciteerd familie Wong met zo’n prachtig restaurant.
Het enige wat ik nog mis in ‘Kraaijenstein plaza’ is een Grieks
restaurant. Maar dat zal er ook nog wel komen.

ÿ

De Kraai
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Advertentie

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !
Services, welzijn en zorg
* Zeker Thuisabonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel,
comfort
* Zorg Thuis: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding
* Alarmering Thuis: bij nood snel deskundige hulp
* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* maaltijden: afhalen of bezorgen
* Loosduins Informatie- en Advies Steunpunt: voor zorgbemiddeling, informatie,
persoonlijk advies en gratis internetcorner
* prikpunt huisartsenlaboratorium
* prikpunt trombosedienst
* incontinentiespreekuur
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* humanistisch geestelijk raadswerk

Wonen met zorg
*
*
*
*
*

met een verzorgingshuisindicatie
zorg op maat
privacy staat voorop
alle 128 appartementen met balkon
belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Voor snelle en professionele zorg:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum!
070-325 22 20
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl

Meer informatie? Kom gerust langs, bel of mail:
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag

070 325 22 20
info@wijndaelercentrum.nl
www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum
humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn
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Afscheid of een nieuw begin
Het kan u bijna niet zijn ontgaan.
Lex van “Alsem” (niet veel mensen weten zijn achternaam) is een nieuwe
uitdaging aangegaan door in Leidschendam Ypenburg een filiaal van
“Alsem” op te zetten. Hij nam afscheid met een leuke en zeer goed
bezochte buitenborrel. “Hartverwarmend”, zegt hij zelf, “om te zien hoe
mensen met je meeleven”. Lex, namens Kraayenstein bedankt en een
goede start.
Wij wensen je ontzettend veel succes en hopen dat je daar net zoveel
voldoening zal vinden als hier in Kraayenstein.
De één gaat en de ander komt.
Wie er is gekomen kunt u lezen in even voorstellen.

Even V
oorstellen
Voorstellen
Goedendag
Mijn naam is Jan Hein Niesten.
Sinds kort ben ik werkzaam bij Wijnhandel Alsem.
Er is mij gevraagd iets te schrijven voor de
Kraaiekrabbels.
Ik ben 28 jaar en bijna drie jaar getrouwd met Joyce.
Sinds een half jaar wonen we in het Wateringse
Veld.
Een eengezinswoning met de woonkamer boven en een balkon van ruim
tien meter. Ons gezin biedt plaats aan drie katten, en een Lego
verzameling.
Het leukste aan Lego vind ik de treinen en het miniland.
Even terug naar mijn professionele leven.
Ik ben reeds acht jaar werkzaam in het slijtersvak. Wijn is mijn passie.
Het moment dat de wijn gedronken wordt, de temperatuur, de leeftijd,
het jaar. Een wijn is nooit hetzelfde. Een wijn leeft, maar Whisky en
Cognac boeien mij ook.
Eigenlijk alles wat met drank te maken heeft.
Dit ben ik in een paar regels. Ik vond het leuk om een stukje te mogen
schrijven en hopelijk tot ziens in het winkelcentrum.

Jan Hein
Wij wensen vanaf hier Jan Hein veel plezier en succes.

De redactie

Uit de brievenbus

ÿ

Wandelen in het Heempark
Ook dit jaar zijn er weer een aantal wandelingen in het Heempark. Op zondag
26 juni, op 28 augustus, 28 september en 23 oktober 2005 is het Heempark
speciaal toegankelijk voor wandelaars. Wilt u alvast een impressie dan kunt
u kijken op www.denhaag.nl/heempark.
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Madestein
Het Beheerplatform recreatiegebied Madestein heeft veel plannen om van
Madestein een beter, mooier en duidelijker recreatiegebied te maken.
Eén van die plannen die nog dit jaar wordt uitgevoerd is de Bloementuin.
U kent allen waarschijnlijk de Bloementuin gelegen in Madestein aan de
Lozerlaan.
Deze bloementuin ondergaat dit jaar een metamorfose en wordt omgetoverd
tot een schitterende vlindertuin waarvan iedereen weer echt kan genieten.
+De algemene werkzaamheden zullen in juni 2005 beginnen. De planning is
dat er in 2012 gesproken kan worden van een kwalitatief goed recreatiegebied.
De fiets- en ruiterpaden zijn al voor een groot gedeelte aangepakt, maar ook
verlichting, snoeien en zelfs een stuk herinrichting van Madestein is besproken.
Bij het partycentrum Madestein wordt de entree aangepakt, omdat je er nu
als het hard heeft geregend door de modder moet banjeren.
Voor een partycentrum niet echt een entree te noemen. Het parkeerbeleid in
Madestein wordt overal aangepakt en aangescherpt.
De zon- en ligweiden worden herzien en ook de mogelijkheid van een hondenzwembad is serieus besproken. De sportaccommodaties komen in een later
stadium in de picture. Maar ook de Stenen Kamer hoort bij Madestein.
Bent u geïnteresseerd neem dan een kijkje op de site:
www.denhaag.nl/madestein
De ontwikkelingsvisie en het daarin opgenomen beheerplan 2003-2012 ligt
ook bij het BOK ter inzage.
U kunt bij het stadsdeelkantoor de brochure “Welkom in Madestein” halen,
waarin beschreven staat wat er zoal te vinden is in Madestein.

M. W
aanders (deelnemer platform)
Waanders

Fiets mee met de Haagse Dieren T
our 2005
Tour
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Op zondag 7 augustus organiseert de Haagse
Dierenbescherming, wegens groot succes in 2004,
wederom de Haagse Dieren Tour.
Dit is een fietspuzzeltocht langs Haagse dierenopvangcentra.
De tour start tussen 10.00 en 11.00 uur bij de Haagse
Dierenbescherming, Valeriusstraat 29. De tocht is 12
of 25 kilometer lang en is geschikt voor klein en groot.
De tocht voert door duinen, parken en rustige wijken van Den Haag en
onderweg kunnen de fietsers kennismaken met dierenopvancentra, zoals de
Egelopvang, het Haags Dierencentrum (de 25 km tocht) en Vogelasiel De
Wulp. Met het beantwoorden van vragen onderweg zijn ook nog prijzen te
winnen!
Voorinschrijven is mogelijk per e-mail (dieren@haagsedierenbescherming.nl)
of per telefoon (070 - 392 42 89, maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur).
De eerste 100 inschrijvingen ontvangen een leuke attentie. Inschrijven bij de
start is ook mogelijk tussen 10.00 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt
voor volwassenen 3 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 1,50 euro.
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting.

ZORGKNOOPPUNT LOOSDUINEN
uw zorgcentrum
op loopafstand in uw wijk.

Ouderen in de wijk Kraaijenstein kunnen op loopafstand gebruik maken
van de zorg en servicediensten van Zorgknooppunt Loosduinen.

Hierbij valt te denken aan:
* zorg

en hulp thuis
* maaltijden in het Zorgknooppunt of thuis bezorgd
* deelnemen aan recreatieve activiteiten
* gebruik maken van het zorgabonnement waarin u met korting
van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en opvang in
noodsituaties
* Kortdurende opname om bijv. te herstellen na
ziekenhuisopname of als de zorg thuis even te zwaar is.
Stichting Saffier heeft meerdere locaties voor
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al
uw vragen is er een centraal servicebureau met
het gratis telefoonnummer:

0800 - 7233437
tijdens kantooruren.
Wilt u rechtstreeks de locatie Zorgknooppunt Loosduinen benaderen dan
kunt u terecht tijdens de spreekuren van de manager externe zorg,
Monica van Stiphout, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 08.30 - 10.00 uur. Tel.nr.: 8881888.
Adres: Willem III-straat 36, 2552 BR Den Haag. Info@zkl-loosduinen.nl
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The Growing Crows
(een pagina voor jongeren door jongeren)

Nieuwe tijden, nieuwe namen
In de vorige krabbel konden jullie stemmen op een
nieuwe naam voor de jeugdpagina, want het viel ons
op dat het meestal juist de jongeren waren die dit
doorlazen.
© Daviid 2005
Een naam als Kraayende Kids paste daar natuurlijk niet
bij!
Twee krabbels geleden konden jullie zelf een inzending naar ons sturen, wat
als gevolg had dat we tussen wel zes namen moesten kiezen, dus dat
betekende: STEMMEN MAAR!!
De naam Growing Crows heeft de rest van de namen echt ver overtroffen.

Angelique van Huyzen

“ Jouw idee, doe er wat mee”.
Sinds 2002 bestaat de regeling “Jouw idee, doe er wat mee”
Deze regeling is bedoeld om jongeren tussen de 12 en 25 jaar uit te dagen
leuke activiteiten te bedenken voor jongeren. Enkele ideeën die al werden
uitgevoerd zijn: Stuntvliegeren op het strand, een filmnacht, een talentenjacht
en een toneelstuk.
Heb jij een goed idee en wil je daar ook echt wat mee doen, vraag dan € 700.subsidie aan en voer je idee werkelijk uit.
Meer informatie kun je krijgen bij het J.I.P. Jongeren Informatie Punt. Je kunt
bellen: 070-3655930 of ff kijken op de site van het J.I.P: www.jipdenhaag.nl,
daar kun je ook het aanvraag formulier downloaden.
Succes aan hen die het aandurven.

‘ Maatjes voor jonge moeders gezocht’
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Het ‘Maatjesproject voor jonge moeders’ koppelt moeders tussen de 14 en 23
jaar aan een vrijwilligster om samen leuke dingen te doen. Dit project heeft
nu al een wachtlijst. Het ‘Maatjesproject voor jonge moeders’ loopt al vijf
jaar, maar vrijwilligers heeft de Katholieke Stichting voor Samenlevingsopbouw
(KASO) altijd nodig. In het project worden een jaar lang jonge moeders
gekoppeld aan een vrijwilligster. Zo’n vrijwilligster is dan het maatje van de
jonge moeder. Er wordt expres niet gesproken van tienermoeders, omdat die
benaming ‘denigrerend is en onjuist als het gaat om moeders van begin
twintig’.
Meer informatie of aanmelden kan via tel.: 010 - 411 60 85.

Tandartspraktijk voor:
Algemene & cosmetische tandheelkunde (BLEKEN)
Gebitssaneringen
Totale gebitsrenovaties
Endodontologie (wortelkanaalbehandeling)
en parodontologie (tandvleesbehandeling)

Behandeling volgens afspraak
(aanname voor zowel particulier - als ziekenfondsverzekerden)
Margaretha van Hennebergweg 25B (Loosduinen)
2552 BC Den Haag Tel: 070 - 440 00 35
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Oude bomen moet je niet verplanten
Het huisvestingsbeleid voor ouderen moet meer
inspelen op de behoefte aan stabiliteit van oudere
bewoners. Het huidige beleid is volgens de VROM-raad
teveel gericht op doorstroom en het bouwen van
nultreden-woningen.
Ouderen mensen wonen graag in hun huis en willen dat vaak blijven doen tot
hun laatste adem.
Veel huizen die nu als ongeschikt voor ouderen worden benoemd zouden met
wat kleine aanpassingen geschikt blijven voor ouderen.
De VROM-raad adviseert om het aanpassen van woningen te versnellen en
verwacht een extra impuls voor de huisvesting van ouderen als de Wet
maatschappelijke ondersteuning in werking treedt.
Wilt u meer weten? U kunt het rapport en het persbericht - maak het makkelijk
voor ouderen om in hun woning te blijven - inzien op de site van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.minvws.nl.

Bent u 55+ en/of mindervalide??
Heeft u klusjes, zoals het ophangen
Klussen in
van schilderijen, vernieuwen van
kraanleertjes en stopcontacten,
Loosduinen
aanpassen van telefoonvoorzieningen
e.d., en zoekt u daarbij hulp, dan kunt
u contact opnemen met de Klussendienst. Per klus wordt € 3,50 berekend, exclusief materiaalkosten, te voldoen
aan de vrijwilliger. Vooraf wordt overleg gepleegd, betreffende de uit te voeren
werkzaamheden en kosten.
Adres: Tramstraat 15, Loosduinen, tel. 397 60 01.

ÿ

Inloopochtend

ÿ

Iedere dinsdag en donderdag kunt u gezellig koffie drinken in de ‘De
Wiekslag’. Ook kunt u informatie krijgen over de diverse activiteiten/
cursussen die er gehouden worden.
Van 10:00 tot 12:00 uur zijn er bestuursleden van het Bewonersoverleg
Kraayenstein aanwezig. U kunt bij hen terecht met uw vragen en/of
opmerkingen over de wijk. U kunt ook bellen naar tel: 3910022 of u
kunt mailen naar: bokraayenstein@zonnet.nl
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Intact hondenskelet uit R
omeinse tijd gevonden
Romeinse
Dat honden en mensen allang bevriend zijn mag blijken uit dit artikel

Eind juli 2002 vonden archeologen aan de Druivenlaan in de Haagse
nieuwbouwwijk Wateringse Veld een goed bewaard gebleven hondenskelet
uit de tweede of derde eeuw na Chr. Inmiddels is het dier met de omringende
grond gelicht en overgebracht naar het Haags Historisch Museum, waar het
publiek de conservering van de botten zal kunnen volgen tijdens de lopende
dubbeltentoonstelling Hond & Baas.
Cananefaten en Romeinen
Vanaf ca. 100 na Chr. werd het kustgebied tussen de Maas en de Rijn druk
bewoond en bewerkt door de plaatselijke bevolking, de Cananefaten, en de
Romeinen, die de grenzen van hun rijk bewaakten. Voorburg heette Forum
Hadriani en was als marktplaats en bestuurscentrum de belangrijkste stad in
het gebied. Rondom lagen inheemse dorpen en enkele Romeinse militaire
kampen. Het Westland, Rijswijk en Den Haag bevatten veel overblijfselen uit
deze periode en zullen de kern van het woongebied van de Cananefaten zijn
geweest. De VINEX-locatie Wateringse Veld past precies in dit beeld met de
eerdere vondst van mijlpalen en de nu aangetroffen Cananefaatse boerderijen.
Situatieschets
Hond en mens werkten van oudsher samen en kregen een speciale band.
Honden waren partners bij jachtpartijen, waakten over huis en haard en
dienden als speelkameraadje voor kinderen. Ze werden ook niet opgegeten
of gebruikt als leverancier voor melk, leer en wol, zoals het vee. En soms
kregen ze zelfs een eigen graf na hun dood.
Het skelet van de bovengenoemde hond lag in een greppel, die het erf van
een boerderij omgaf. Vlak bij de hond lag het skelet van een schaap of geit
(de botten lijken teveel op elkaar om onderscheid te kunnen maken). De
archeologen krabben zich achter de oren: Is dit toeval of steekt er meer
achter?
Misschien stierven de dieren aan de gevolgen van de brand die één van de
boerderijen verwoestte? De archeologen vonden immers ook verbrand
huttenleem, dat werd gebruikt om de gevlochten wanden van de huizen dicht
te smeren.
Beide dieren lagen in een greppel waar ook afval in werd geworpen. Dat is op
zich voor een hond niet uitzonderlijk. Voor een compleet schaap of geit is het
nogal typisch. Was het misschien ziek en daardoor niet meer eetbaar? Of was
het toch een soort huisdier voor de bewoners, net als de hond? Hopelijk
brengt het onderzoek van het skelet meer details aan licht. Brand, ziekte of
ouderdom moeten hun sporen hebben achtergelaten op het botmateriaal. Tot
de oplossing is gevonden blijft het gissen en kunnen
we ons verwonderen over de mysterieuze Bello in het
Haags Historisch Museum.
Bovenstaand artikel is overgenomen van Archeonet.
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Functie- en Adreslijst
Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M. Waanders, Tel.: 070-3974312, tevens lid Commissie Loosduinen en vicevoorzitter projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens lid Commissie Loosduinen en lid
projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator Buurtpreventie
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en
Beheer en plv. lid Commissie Loosduinen
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3976928, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022
Redactie ‘KraaieKrabbels’
Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3978392
Marian Waanders
Tel : 070-3974312
Alice van Huijzen
Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)
Evelien v. d. Werken Tel : 070-3978046
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl
Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noorderwierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
Buurtpreventie: e-mail: kraayensteinpreventie@hetnet.nl
website: http://home.hetnet.nl/~kraayensteinpreventie/
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Citytech
tel.: 070-3133554
Handhavingsteam
tel.: 070-4401010
Sociale raadslieden
tel.: 070-3537900
Meldpunt sociale veiligheid
tel.: 070-3974646
Obstakellijn
tel.: 070-3593381
Gemeentelijk contactcentrum
tel.: 070-3533000
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Commissie Loosduinen
tel.: 070-3537945
Wij wensen u een prettige vakantie. Als u ons zoekt:
VeKaBo boerencamping “KRAAYESTEIN”
Kraayesteinseweg 25
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