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Krabbel Vooraf
De lente is begonnen. Hoewel ik laatst bijna van mijn balkon
afgewaaid ben, werd het toch zichtbaar lente. Altijd lekker, als de grijze lucht
verandert in lichtblauw, en de zon weer warmte geeft, maar o, wat heeft het
gewaaid.
De windmolen bij de politie kon er niet tegenop en is er maar bij gaan liggen.
Het is de vraag of hij ooit weer fier rechtop zal staan.
Staat uw schutting nog normaal, zeker na de stormen van eind maart begin
april. Vast wel, en zo niet, dan weet u natuurlijk zelf het beste wat u kunt
doen maar denk ook even aan de naaste buren, zij kijken misschien ongewenst
ineens in uw tuin.
De politie Haaglanden Loosduinen heeft een nieuwe bureauchef L. Koenraads
die zich in deze Krabbel aan u voor wil stellen.
De nieuwe bedrijfsleider van de Hoogvliet F.van Randwijk, doet dat eveneens.
Nadat ik vorige keer de familie Cheng heb voorgesteld, kreeg ik daags daarna
een telefoontje. De familie Cheng moest, vanwege gezondheidsproblemen,
stoppen en hebben de zaak doorverkocht.
We moeten nog nader kennis gaan maken met de nieuwe eigenaren, maar zo
te zien gaat het allemaal goed.
Het Wijkveiligheidsplan gaat ook goed, meer hierover vindt u in de extra
bijlage. Leest u het aandachtig, want we willen zoveel mogelijk wijkgerelateerde problemen op kunnen lossen. Probleemoplossend zijn is niet altijd mogelijk,
maar we moeten er wel naar streven.
Waar we ook naar streven is een wijkfeest.
Zoals het er nu uitziet zal er een wijkfeest plaatsvinden op de laatste zaterdag
in augustus, op de Molenwei.
Achter de schermen wordt samen met de stichting VOOR hard gewerkt om dit
te realiseren. Het is nog niet zeker of het feest wel doorgaat dit jaar.
Wat zeker doorgaat is de reünie van de Ds. W.E. den Hertogschool op 20 mei.
De school hoopt dat er veel oud-leerlingen zullen komen.
Hoewel deze school niet in onze wijk ligt, ga ik er vanuit dat er wel veel
mensen de school kennen of er zelfs op gezeten hebben, vandaar de melding
Voetbal bindt ook, soms zelfs al 75 jaar zoals bij ADS, zie verder in de
Krabbel.
De uitnodiging voor de voorjaarsbewonersvergadering staat in deze Krabbel.
Het Bewoners Overleg Kraayenstein gaat ervan uit dat u allen de weg naar
‘de Wiekslag’, Molenbrink 68 a, zult vinden.
U wordt er verwacht op 26 april 2006 om 20.00 uur.
U kunt uw vragen en opmerkingen/suggesties ook altijd aan ons doorgeven
zelfs via de mail (bokraayenstein@zonnet.nl).
Veel leesplezier en tot 26 april.

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 24-05-2006
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Agenda Bewonersvergadering 26 april 2006
van het Bewonersoverleg Kraayenstein
1.Opening

2.Mededelingen
3.Verslag van de Bewonersvergadering 26 oktober 2005
4.Projectgroepen
5.Financieel overzicht
6.Trapveld Brasemdaal
7.Wijkveiligheidsplan / Wijkwandeling
8.Wijkfeest 2006
9.Rondvraag
PAUZE 21.15 uur
10. Voorstellen de heer Leo Koenraads van de politie
11. Uitleg HTM Randstadrail (onder voorbehoud)
12. Sluiting om 22.15 uur
Alle stukken liggen ter verkrijging in het kantoor van het Bewonersoverleg
Kraayenstein, Molenbrink 68a.
Dinsdags en donderdags van 10.00 uur – 12.00 uur
Na de vergadering is er gelegenheid tot een informeel samenzijn

Uit de Loosduinse Ouderen Commissie
De Loosduinse Ouderencommissie was op 29 maart aanwezig bij de enigzins
officiële afsluiting van de welzijnsbezoeken in Bohemen, Meer en Bos en
Kijkduin. Die bezoeken aan ouderen worden georganiseerd door de
welzijnsorganisatie VOOR! Loosduinen, waarbij een achttal vrijwilligers nagaat
of de bezochte mensen hulp nodig hebben. Alle wijken van Loosduinen komen
achtereenvolgens aan de beurt. Dat het geen overbodige inspanning is, wordt
bewezen door het feit, dat er inderdaad vijf senioren werden aangetroffen,
die echt hulp behoefden. Een ouderenadviseur is daarom met hen een
verbeteringstraject ingegaan. Esther de Groen van Ouderenwerk Loosduinen
verwelkomde de aanwezigen: leden van het LOC-bestuur, vertegenwoordigers
van het stadsdeelkantoor en natuurlijk de acht vrijwilligsters. Ze merkte op
dat de welzijnsbezoeken naar twee kanten werken: naar de bezochte senioren
toe kan advies gegeven worden, als dat nodig is en naar de dienst Welzijn om
het beleid aan te passen voorzover gewenst. De voorzitter van de Loosduinse
Ouderen Commissie, Tine Henkelmann, prees de goede samenwerking tussen
het welzijnswerk en het ouderencomité en bood aan de vertegenwoordiger
van de wethouder Else van Dijk – Staats (die door collegevorming verhinderd
was) het rapport aan dat over de welzijnsbezoeken was samengesteld.
Tenslotte schonk Esther de Groen aan de vrijwilligsters, die elk twaalf bezoeken
aflegden, een fraaie bloembak als dank voor hun niet geringe inzet.
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Even V
oorstellen 1
Voorstellen
Mijn naam is Leo Koenraads. In het voorjaar zal ik de nieuwe bureauchef van
bureau Loosduinen worden. Tot nu toe maakte het stadsdeel Loosduinen deel
uit van het politiebureau Den Haag Zuid-West waaronder ook een deel van
het stadsdeel Escamp valt.
Loosduinen krijgt weer een “eigen” politiebureau dat zich alleen richt op het
stadsdeel Loosduinen.
Wat kunt u van het politiebureau Loosduinen verwachten? Aan dit bureau zal
ik met ruim 120 collega’s werken aan uw veiligheid. Dit door het verlenen van
noodhulp, het doen van rechercheonderzoeken maar ook het handhaven van
de openbare orde en het houden van toezicht op de naleving van wet en
regelgeving. De afgelopen jaren is door Politie Haaglanden veel werk verzet
samen met onze partners de Gemeente, het jongerenwerk, maar ook ondernemers, instellingen en wijkorganisaties. Dit heeft er toe geleid dat het veiliger
is geworden in het stadsdeel Loosduinen. De geregistreerde criminaliteit,
zeg maar de aangiften, is gedaald sedert 2004. Dit betekent minder inbraken
in woningen, diefstallen uit auto’s, enz. Ook zijn de afgelopen jaren meer
zaken opgelost, verdachten aangehouden maar ook bekeuringen geschreven.
Dit is absoluut geen reden om tevreden te zijn!
In Loosduinen wonen veel jongeren. Hier willen wij de komende tijd samen
met anderen veel in investeren. Dit door in contact te blijven en te komen
met jongeren op de scholen en in de buurten. Als je dit samen met scholen,
welzijninstellingen en u veelal ook als ouders doet, kan je voorkomen dat
jongeren afglijden. Een ander belangrijk punt is het verantwoordelijk voelen
voor de buurt waarin je leeft. De Gemeente werkt hier hard aan ondersteund
door anderen, maar ook de Politie. Wij vinden dit belangrijk omdat sociale
veiligheid belangrijk is. Veiligheid is niet exclusief voor de Politie. Mensen
moeten elkaar weer aan leren spreken op de overlast die de buurman
veroorzaakt. Gelukkig zien wij steeds meer dat buurtbewoners actief worden
in hun buurt, ook in het houden van toezicht.
Ook zult u een handhavende Politie in Loosduinen zien. Het is niet altijd leuk
om zelf een bekeuring te krijgen maar op het overtreden van de regels die wij
in de samenleving hebben afgesproken staan nu eenmaal sancties. Het behoort
tot de spelregels.
Wij doen als Politie veel en willen dit graag aan u laten weten door beter te
communiceren met u als bewoners van het Stadsdeel over de veiligheid. In
het contact met de Politie gaat er soms ook wel eens wat mis. Wij staan daar
open voor en willen dit graag met degene die het betreft uitpraten. Immers
politiewerk is bij uitstek mensenwerk. Soms leidt dit tot een klacht, vaak is
een goed gesprek al voldoende. Samen met u willen de medewerkers van
bureau Loosduinen werken aan onze veiligheid.

Leo Koenraads, bureauchef van bureau Loosduinen
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Even V
oorstellen 2
Voorstellen
Mijn naam is Fred van Randwijk en ik wil mij
graag even aan u voorstellen.
Ik ben de nieuwe bedrijfsleider van Hoogvliet in de Forellendaal.
Ik ben 46 jaar en getrouwd.
Gek op dieren, we hebben een hond, twee katten, een schildpad en een vijver
vol vissen.
Mijn beste eigenschap is dat ik eigenlijk nooit een rothumeur heb.
Mijn motto is: Geniet van het leven en van je werk. Dan heb je het meeste
plezier in de dingen die je doet.
Mensen helpen, en uitdagingen die inspanningen vergen, vind ik leuk.
Daarom werk ik bij de Hoogvliet, een leuk bedrijf vol uitdagingen, want we
willen voor u het beste supermarktbedrijf in Nederland worden. We zijn er
nog niet maar wel hard op weg.
Zelf werk ik al 15 jaar bij Hoogvliet (voor mij het mooiste en beste bedrijf van
Nederland).
Voor ik hiernaar toe kwam heb ik leiding gegeven aan de Hoogvliet in Katwijk.
Bas Regeer (de vorige bedrijfsleider van Hoogvliet Forellendaal) en ik hebben
van plaats gewisseld en mijn eerste kennismaking met de klanten van hier
was zeer positief.
U hebt mij met open armen ontvangen (sommigen stelde zich voor en anderen
maakte gelijk even een praatje) dit vind ik echt super leuk.
Ik ga er in ieder geval heel erg mijn best doen dat ook u het bij Hoogvliet naar
de zin heeft.
Samen met het team zal ik zorgdragen voor een nette en verzorgde winkel
waarin ik u van harte welkom heet.
Mocht u een vraag/klacht of suggestie hebben dan hoor ik dat heel graag van
u. Vragen/klachten zullen we altijd zo snel mogelijk behandelen, dit om te
voorkomen dat de klacht zich herhaalt.
Ik groet u en hoop u allen snel te ontmoeten bij de Hoogvliet.

Fred van R andwijk, bedrijfsleider Hoogvliet F
orellendaal, Kraayenstein
Forellendaal,

Klussen in
Loosduinen
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Bent u 55+ en/of mindervalide??
Heeft u klusjes, zoals het ophangen
van schilderijen, vernieuwen van
kraan-leertjes en stopcontacten, aanpassen van telefoonvoorzieningen e.d.,
en zoekt u daarbij hulp, dan kunt u contact opnemen met de Klussen-dienst.
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.

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

Lavendel
Praktijk voor voet- en handverzorging.
Ook harsen benen en paraffinebad...
specialiste DIABETICI
Alles met moderne apparatuur en optimale hygiëne.
Vakkundige verzorging van uw voeten en tot slot een
ontspannende massage!!
Na de behandeling zult u zeggen ... Had ik dit maar eerder
gedaan.
Voor een afspraak kunt u bellen met:
Elly Vendel
Forellendaal 277 . 2553 JL Den Haag
070-397 29 06 of 06-417 09 817

Conflict?
Mr Jos W. van Vught
mediator

M E D IAT I O N
harmonie in conflict

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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VOOR AL UW VERVOER
24-UURS SERVICE

346 26 26
REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN
Autoverhuur met chauffeur • Chauffeursdiensten
Wagens t/m 8 personen • Groepsvervoer • Limousinevervoer • Trouwauto’s
• Airportservice • Speciale taxi-abonnementen • Ziekenfondsvervoer

www.hofstadtax.nl
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Gekrabbel
4 mei herdenking onzin?
Van oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Aan die zin moet ik nu
even denken. Bevroren in de tijd zo’n gedachte. Waarom zou je nog aandacht
besteden aan een oorlog die 61 jaar geleden z’n einde kende?
De vraag stellen is ‘m eigenlijk beantwoorden. 61 jaar geleden is als de dag
van gisteren. Onze middelbare schooltijd, onze eerste verliefdheid. Al was
het tien, twintig of nog veel meer jaren geleden, voor je gevoel was het
inderdaad ‘als de dag van gisteren.’ Of hooguit eergisteren.
Bij de dodenherdenking draait het vooral om dat gevoel. Want als je er over
na denkt, staat je verstand stil. Daar kun je niks mee. Mensen vanwege
andere opvattingen, zelfs vanwege een ander ras, discrimineren en uiteindelijk
uitroeien, dat kan niet. Zoiets doen dieren zelfs niet. Hoe verzin je het?, zou
je zo zeggen. Tja.
Voor je gevoel is al het vreselijke in deze wereld niet beperkt tot die ene
oorlog. Ik vind dat je best aan andere oorlogen mag denken tijdens die twee
herdenkingsminuten. Dat moet iedereen voor zich weten. Vrijheid, toch?
Eigenlijk is gisteren al te gedateerd. Als je de actualiteit inademt speelt de
Tweede Oorlog zich vandaag nog af. Bagdad, Srebenica en Darfur. Overal waar
mensen lijden. Nu en toen.
Kraayenstein lag in die begindagen van de Tweede Wereldoorlog tussen
Wateringen en vliegbasis Ockenburg waar vreselijk is gevochten voor onze
vrijheid. Daar stierven mensen. Zoals jij en ik. Voor onze vrijheid. Tegen
bezetters, want zo werd het intens gevoeld. Vreemde snuiters uit een ander
land. Die fascisten hadden een totaal andere manier van denken en vooral
ook van doen. Wat hadden ze verdomme hier te zoeken. Blijf met je poten
van ons land af en vooral van onze vrijheid!
In Den Haag vielen tijdens die paar oorlogsdagen minder doden dan pak’m
beet in Srebenica. Maar lijden is lijden en onze stad is later in de oorlog ook
geteisterd door onderdrukking, honger en bombardementen. Van de Joodse
buurt bleef niets meer over. In de Haagse dierentuin op het Malieveld, waar
je nu zo gezellig poffertjes kunt eten, werden vele van onze stadsgenoten
opgesloten voor transport naar kampen ‘ergens in het oosten.’
Wat me opvalt is dat de dodenherdenking bij o.a. het monument bij de kerk
in Loosduinen steeds drukker wordt bezocht. Door ouderen, maar vooral door
jongeren. Dat is de estafette in de tijd. De strijd om de vrijheid is van alle
tijden. Zeker ook nu in een wereld waarin we door de massamedia zoveel
onrecht zien. Jongeren zijn met ouderen verbonden in een onvoorwaardelijke
solidariteit ten opzichte van het leven, van de vrijheid. Gezamenlijk tegen de
onderdrukking, de dictatuur. Als de dag van gisteren werden wij geregeerd
door de tirannie. Die is verdreven. Wat een eerbetoon dat veel jongeren
nauwelijks uitleg nodig hebben om te begrijpen dat we die vrijheid moeten
koesteren. Vrijheid gaat niet vanzelf. Moet je moeite voor doen. Tot ziens bij
de dodenherdenking op vier mei. Kwart voor acht bij het monument in
Loosduinen. Afgesproken? Doe het voor de ander maar ook voor u zelf. Nou
ja, u moet het zelf weten. Vrijheid, toch?!

De Kraai
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Advertentie

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !
Services, welzijn en zorg
* Zeker Thuis Loosduinen-abonnement: 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, gratis inloopspreekuren en gratis internetcorner
* prikpunt huisartsenlaboratorium
* prikpunt trombosedienst
* incontinentieverpleegkundige op aanvraag
* oogheelkundig spreekuur door optometrist
* psycho-sociaal spreekuur voor ouderen
* spreekuur Sociale Dienst
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* humanistisch geestelijk raadswerk
* Belangstelling?Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Wonen met zorg
*
*
*
*

met een verzorgingshuisindicatie
zorg op maat
privacy staat voorop
alle 128 appartementen met balkon

Wijndaelercentrum gecertificeerd door
* Stichting ZorgMerk
* keurmerk Veiligvoedsel.nl

Voor snelle en professionele zorg: Wijkserviceteam
Wijndaelercentrum!
070-325 22 20
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag
info@wijndaelercentrum.nl
www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum
humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn
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ADS- Kraayenstein 75 jaar
Zoals u gewend bent, ben ik erg nieuwsgierig naar alles waar de naam
Kraayenstein in voorkomt. Af en toe kom je iets tegen wat erg dichtbij is en
toch onbekend bij de overgrote meerderheid.
Zo zag ik totaal onverwacht dat er al 75 jaar een voetbalclub is met de naam
Kraayenstein.
ADS- Kraayenstein, Alles Door Samenwerken ( een zeer vooruitziende slogan
want hoe vaak wordt u gevraagd samen te werken) resideert al 75 jaar
vlakbij.
Wat is ADS- Kraayenstein.
Het is de Haagsche voetbal club in Loosduinen.
Naast alle andere verenigingen houdt deze zondagsvereniging stand en niet
onverdienstelijk als je kunt zeggen dat je 75 jaar bestaat. Eigenlijk is ADS de
eerste jubilaris van het hele Loosduinse voetbalgebeuren.
Een goed gesprek gepland, en daar zat ik dan tegenover een paar guitige,
intelligente ogen en een paar serieuze kijkers.
De eerste horen toe aan de public relations medewerker die zo gaande weg
het gesprek liet zien dat hij erg veel van voetbal weet. K. Hillebrand
Het tweede paar ogen hoort toe aan de kortgeleden toegetreden voorzitter,
een man met een opdracht en een goed doordachte visie. L. Zoutendijk
Die zijn verhaal begon met dankbaarheid naar de onderhoudsploeg die geheel
uit oud-spelers bestaat. Zonder hen zou er niet veel gebeuren.
Een stukje geschiedenis
ADS is in1931 opgericht door een aantal scholieren, dat op
de Anthonie Duijckschool zat.
Deze jongeren vonden dat er iets moest gebeuren en vonden
nabij Kraayenstein gelegenheid om hun plannen te
realiseren.
Samen met patiënten van Bloemendaal werd een heuvel in
Madestein afgegraven en werd er een strak voetbalveld neergelegd.
De eerste voorzitter de heer Oosterhof was een doener die heel veel mensen
meekreeg in zijn plannen. De heer Oosterhof is van grote betekenis geweest
voor ADS ook voor de leden prive. In de oorlogsjaren zijn veel leden gespaard
voor deportatie daar per ongeluk een paar bevolkingskaarten kwijt raakten
Mevrouw Roelofs- Kooymans hielp driftig bij het zoekmaken.
ADS slaagde er ook in om de later bekend geworden Jan van Geen te rekruteren.
Jan van Geen heeft bij Holland Sport en zelfs even bij Nantes gespeeld.
Toen hij terug kwam in Nederland is hij nog 11 jaar trainer geweest van het
eerste bij ADS.
De relatief kleine vereniging is, een hechte en gezellige vereniging waarin
historie een belangrijke rol speelt maar de toekomst even belangrijker is.
Na een aantal minder makkelijke jaren is ADS weer financieel gezond en
bezig met normen en waarden certificering. Dit samen met Nationale
Nederlanden waarmee men een samenwerking heeft.
Zoals ik al zei, is de huidige voorzitter een man met visie die een groei in de
aanwas wil en een betere positionering van ADS als geheel.
De elftallen die nu spelen doen het goed en met veel enthousiasme streeft
men ernaar om weer terug te komen naar de hogere regionen in voetballand.
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De uitbreiding van het aantal elftallen is begonnen, het zoeken is nog naar
een aantal nieuwe leden maar ook hier heeft de voorzitter alle vertrouwen in.
Deze man is echt trots op zijn club en straalt dat uit. Zijn vertrouwen in de
clubleden is groot en hij verwacht ook dat er meer sponsors zullen komen
waardoor de club als geheel in het voetlicht treedt. Hij zou zo graag het
terrein een beetje willen upgraden zoals dat tegenwoordig heet. Het kader is
goed, enkel mist men een secretaris.
De voorzitter en de staf zijn er van overtuigd dat er ergens in hun midden een
heel goede secretaris loopt en vragen deze zich bij hen aan te sluiten. Maar
ook belangstellenden van buitenaf worden van harte uitgenodigd voor een
oriënterend gesprek.
ADS is een open club, iedereen is er welkom.
Als je 75 wordt geef je een feestje en natuurlijk deed ADS dat ook.
Op 15 en 16 april werd groots gevierd dat men al 75 jaar bestaat.
Zaterdag de 15e begon het feest al, er werden door ieder van de 8 teams twee
wedstrijden gespeeld en ’s avonds was er een buffet geregeld.
Een disco en een zingende slager zullen zeker bijgedragen hebben aan de
feestvreugde.
Zondag de 16e werden er nog 2 wedstrijden door
de acht teams gespeeld. Met als hoogtepunt
natuurlijk de wedstrijd van de selectie tegen de
overigen.
(Voor de voetballeken onder u. De selectie is bij
de meeste voetbalteams het paradepaardje).
Een dergelijke wedstrijd is altijd de moeite waard
om naar te kijken, zonder afbreuk te doen aan de
overige wedstrijden want die zijn ook beslist de
moeite waard.
Lijkt het u leuk om eens te gaan kijken naar dat Kraayensteinse voetbalteam.
Ga dan eens op een zondagmiddag naar het complex aan de Madesteinweg.
De kantine is open en de koffie is er goed.
Ik hoop dat ADS-Kraayenstein nog heel lang mag bestaan en ik wens hen dan
ook veel succes op weg naar het Honderdjarig bestaan.

Marian W
aanders
Waanders

Inloopochtend
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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

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 Zeker Thuis Saffier
waarin u met korting van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en van
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)

Geloof onder jongeren
Waarom zijn jongeren opeens zo geïnteresseerd in vragen
zoals Wie ben ik? Waarom leef ik en hoe kan ik mijn leven
© Daviid 2005
zinvol maken?
En hebben deze vragen met het geloof te maken?
Er komen per jaar wel honderden boeken uit over het geloof, dus ergens in ons
hoofd hebben we die zingeving van een god die over ons waakt blijkbaar
nodig.
Maar waarom is het dan zo dat bijna niemand tegenwoordig nog naar de kerk
gaat? Is het geloof echt nog wel zo sterk als het lijkt of is geloof slechts een
ouderwets idee wat in een archief gegooid kan worden?
Daar is een simpel antwoord op te geven: Er zijn ook andere geloven dan de
grote 5 (waar trouwens bij allen een gebedshuis hoort).
Neem nou bijvoorbeeld het Druïdisme, vanuit de keltische tijd.
Zij hebben een waar natuurgeloof waarbij er dus ook voor elk natuurverschijnsel
een andere god of godin bestaat. Cernunnos, god der dieren; Luna, godin van
de maan; Taranis, god van de regen en ga zo maar door.
Maar ook de albekende religie van de Natives. Zij hebben ook meerdere goden,
maar dan in dierlijke vorm, en leven ook zo’n beetje samen met de natuur.
En in plaats van een kerk houden zij een soort samenzijn waar ze samen de
pijp roken.
Al deze aparte geloven geven jongeren de creativiteit die ze nodig hebben.
Deze geloven zijn nieuw voor hen. En op deze geloven richten ze zich liever
dan een, voor hun ogen, saai kerkgeloof.
Ik denk zelf dus dat de vragen aan het begin (over wie ik ben enzo) in sommige
opzichten wel met het geloof te maken heeft. Maar vooral eigenlijk van wat je
er zelf van maakt.
Laat je gedachten de vrije loop gaan!!

Angy-C

CAFETARIA

Forellendaal 340
2553 LM Den Haag
Tel./Fax 070 - 3976767
Openingstijden:

Maandag t/m Zaterdag
van 12.00 - 22.00 uur
Zondag van 14.00 - 22.00 uur
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Uit de brievenbus
Ecotip
Beter omgaan met batterijen
Eén ding is zeker: oplaadbare batterijen zijn beter voor het milieu dan
eenmalige. Ze zijn dan wel duurder in aanschaf, maar u komt al heel snel uit
de kosten. U kunt ze tot wel duizend keer opladen. En opladers zijn
tegenwoordig niet duur meer.
Toch zijn oplaadbare batterijen niet altijd de beste keus. Ze
geven wat grotere doses stroom af dan niet-oplaadbare,
daarom kunt u ze voor apparaten die weinig stroom vragen
beter niet gebruiken. Denk hierbij aan wekkers of
afstandsbedieningen. Daarvoor is de gewone zinkbruin- of
zinkluchtbatterij beter geschikt. Maar ook een alkalinebatterij
die in uw flitser of walkman geen teken van leven meer geeft,
kan vaak nog maanden mee in bijvoorbeeld een klok. Doet uw
eenmalige batterij echt helemaal niks mee, gooi hem dan in de speciale
batterijbak in uw supermarkt, fotowinkel e.d.
Van de oplaadbare batterijen is het nikkel-metaal-hydridetype uit
milieuoogpunt de beste keus. Omdat de oplaadtijd slechts een kwartier is
(i.p.v. twaalf à zestien uur) kost die u ook de minste stroom.
Zie voor meer informatie www.milieucentraal.nl

Sportfitweek 2006
Deze sportieve week is bedoeld voor Loosduinse ouderen die op een gezellige
en ontspannen manier een aantal dagen lekker samen willen sporten.
Men kan kiezen uit vier onderdelen: wandelen, zaalgymnastiek, zwemmen/
watergym of fietsen. Wie aan minimaal drie van deze onderdelen deelneemt,
krijgt hiervoor een schitterende medaille uitgereikt. De week wordt
afgesloten met een gezellige feestmiddag.
Dagen: nader te bepalen
Start: juni 2006
Kosten: € 6.50
Startpunt: Wiekslag
Informatie: Henneberg, telefoon 397.60.01

Internetten ook voor ouderen
Hebt u wel eens op het Internet gesurft? Nog niet?
Komt u het eens een keer proberen in het Wijndaelercentrum, Catharina van
Rennesstraat 8.
Er staat een vrijwilliger klaar om u uit te leggen wat Internet is en om u te
helpen eens te bekijken hoe het werkt. Internet onder begeleiding is gratis.
Als u al bekend bent met Internet en zelfstandig wilt internetten buiten de
begeleidingsuren, is dit ook gratis.
Met begeleiding op werkdagen van 13.30-16.30 uur.
Zonder begeleiding kunt u internetten op werkdagen: 9.00-10.00 uur, 12.0013.30 uur, 16.30-21.00 uur.
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Reünie DS. W
.E. Den Hertogschool
W.E.

(Plaatje van de schoolniet op

internet te krijgen alleen van een aantal leerlingen)

De ds. Den Hertogschool viert feest vanwege het 125 jarig bestaan. De
feestweek wordt op zaterdag 20 mei, tussen 13.00 en 17.00 uur, afgesloten
met een grootse reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten/medewerkers
van de school. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wie van plan is de
reünie te komen bezoeken, wordt verzocht zich daarvoor op te geven: via de
site reunie@hertogloosduinen.scoh.nl
of door het inleveren van een invulbriefje. Dit is zoveel mogelijk via sportclubs,
bejaardentehuizen, bibliotheek e.d. verspreid.
Verder zijn ze nog altijd ‘op zoek’ naar bruikbaar materiaal - foto’s, verhalen
e.d. - voor de jubileumuitgave.
(Heeft u op dat gebied nog iets voor de school of kent u mensen die (lang
geleden) op school gezeten hebben? Geeft u dit dan even door aan de school.
U kunt uw foto’s verhalen e.d afgeven in de Luxemburgstraat.)
De school hoopt op een zeer grootse opkomst.Voor hen die er naar toe gaan.
Veel plezier!!!

Vreemde vissers in de wijk
In de week van 10 april tot en met 14 april heeft
de ‘s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV)
in samenwerking met Visserijbedrijf Firma D. Kraan
een onderzoek uitgevoerd naar de visstand in de
wateren in Loosduinen (Kraayenstein, Bohemen
en Waldeck). Doel hiervan is een beeld te krijgen
van de visstand. Zo kan worden vastgesteld welke
verbeteringen moeten worden aangebracht om
water en visstand gezond te krijgen en te houden. Het onderzoek vond plaats
in opdracht van het Overlegplatform Visstandbeheer Haagse Wateren. In dit
overlegplatform zijn vertegenwoordigd de gemeente Den Haag, het
Hoogheemraadschap van Delfland, de GHV en Visserijbedrijf Firma D. Kraan.
De medewerkers van het visserijbedrijf vingen de vissen met behulp van
beroepsvangtuigen. Vrijwilligers van de GHV assisteren het visserijbedrijf
tijdens het onderzoek. Uiteraard zullen de medewerkers bij ieder onderzoek
zeer zorgvuldig te werk gaan, in het belang van de vissen en de visstand.
Verdere informatie over het onderzoek naar de visstand kunt u krijgen bij de
gemeente Den Haag, de heer De Vos, tel. 070-3536502 of bij de GHV, de heer
A. van der Spiegel, tel. 06-53636200.
drs. A. van der Spiegel,
vice-voorzitter
contact@ghvdenhaag.nl
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Vrijheidsfestival 5 mei 2006 (05-05-06)
Den Haag viert Vrijheidsfestival
Op 5 mei 2006 viert Den Haag haar tweede Vrijheidsfestival,
onder het motto: “Belangrijk is wat ons bindt, niet wat ons
verdeelt.”
Vrijheid wordt door iedereen anders ervaren, maar op 5 mei samen gevierd.
Het gratis toegankelijk, Vrijheidsfestival Den Haag, viert dit op zowel feestelijke
als inhoudelijke manier met optredens, kunst en debat.
Het is een festival voor alle Hagenaars en het publiek wordt op verschillende
manieren uitgenodigd actief deel te nemen aan het festival.
Den Haag is de thuishaven van veel internationale organisaties op het gebied
van vrede en recht. Bovendien telt de regio Haaglanden ongeveer éen miljoen
inwoners met zeer uiteenlopende etnische en culturele achtergronden.
Samen leven in vrijheid is geen vanzelfsprekendheid, het is een kostbaar
goed.
Verschillende organisaties zoals bibliotheken, culturele en maatschappelijke
instellingen, scholen en jongerenorganisaties zullen een actieve bijdrage
leveren aan het vrijheidsfestival.
Plaats van handeling is het culturele hart van Den Haag: het Spuiplein.
In diverse culturele instellingen rondom het plein zullen activiteiten
plaatsvinden: muziek, poetry, slam, kunst, exposities, toneel, cabaret, dans,
film, debatten en literatuur.
Vrijdag 5 mei 2006 (05-05-06) tussen 14:00 uur en 18:00 uur
Locaties Spuiplein, Centrale Bibliotheek, Filmhuis Den Haag,
Theater aan het Spui, Nieuwe Kerk,
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Tramtunnel (station Spui)

Geluidsoverlast keerlus tram 2
Naar aanleiding van een aantal emails die door ons
verzonden zijn naar de HTM over de geluidsoverlast van de keerlus van tram
2, hebben wij op 9 februari het volgende antwoord gekregen.
Om de geluidsoverlast te reduceren staat de keerlus van tram 2 “Kraayenstein”
in ons dagelijkse smeerprogramma, en wordt twee maal daags gesmeerd.
Gezien de personele bezetting en het aantal “klachtenpunten” is dit vooralsnog
het maximaal haalbare. De huidige milieuwetgeving verplicht HTM om te
smeren met een biologisch afbreekbaar vet. Het nadeel hiervan is dat het vet
oplost in water en dus na een regenbui verdwenen is.
Momenteel wordt door onze afdeling uitvoerig onderzocht waarom juist op
deze locatie de overlast meer dan gemiddeld is en zij zullen indien nodig de
juiste aanpassingen doen. Aan hen is verzocht dit met verhoogde prioriteit te
behandelen, maar hiervoor zijn zij echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bepaalde temperaturen (vorst) mogen er volgens voorschrift geen
spoorwerkzaamheden verricht worden.
De keerlus van tram 2 staat op de nominatie om een automatische watersmeerinstallatie te krijgen. Deze vorm van geluidsreductie is nog experimenteel,
maar alwel veelbelovend, en zal waarschijnlijk op deze locatie ingebouwd
worden.
Namens HTM excuses voor de geluidsoverlast, maar wij hopen dat u ervan
overtuigd bent dat dit bij ons hoge prioriteit heeft.
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Functie- en Adreslijst
Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M.M.F. Waanders, Tel.: 070-3974312 tevens lid Commissie Loosduinen en
voorzitter projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens secretaris-penningmeester van de
Commissie Loosduinen, lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en
Coördinator Buurtpreventie Kraayensytein
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3976931, tevens lid Commissie Loosduinen, de
projectgroep Welzijn en Beheer en de Loosduinse Ouderencommissie
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en Beheer
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer
Redactie ‘KraaieKrabbels’
Tel : 070-3978392
Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3974312
Marian Waanders
Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)
Alice van Huijzen
Tel : 070-3978046
Evelien v. d. Werken
Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122
bokraayenstein@zonnet.nl
E-mail:
Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noordewierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
Buurtpreventie: e-mail: kraayensteinpreventie@hetnet.nl
website: www.kraayensteinpreventie.nl
Stadsdeelkantoor
·
·
·
·
·
·
.
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Citytech
tel.: 070-3197600
gratis nummer
0800-2489832
Handhavingsteam
tel.: 070-3536240
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

Bezoekeensonzewebsite:
www.kraayenstein.info

