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Krabbel Vooraf
Krabbel nummer vijf is altijd een Krabbel ten behoeve van de najaarsbewonersvergadering, zo ook deze keer.
De vergaderstukken die hier in staan worden gebruikt bij deze vergadering.
Zodat wij zeker weten dat iedereen de stukken krijgt.
U ziet deze keer geen jaarplan, dat komt door de vernieuwing van de gemeente.
Het jaarplan wordt voor twee jaar vastgesteld en is vorig jaar besproken.
Heeft u heel goede ideeën en vindt u dat deze moeten worden uitgevoerd,
dan kunt u die ter vergadering inbrengen.
Uw inbreng is van groot belang want, het kan niet genoeg benadrukt worden.
Wij maken met zijn allen deze wijk.
We zijn allemaal inwoners van Kraayenstein en allemaal buurtgenoten en we
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor wat we doen in de wijk. Ook u.
Verantwoordelijk voor de distributie van de Krabbel is het Bewoners Overleg
Kraayenstein en de bezorging lijkt een beetje te stagneren.
Dus bij deze wederom een oproep voor bezorgers
Wie heeft er zin om éen keer in de twee maanden de Krabbel te bezorgen in
het gedeelte de Brinken en de Paalberg.
Het kost u ongeveer twee uurtjes.
Ik hoop toch dat er iemand zegt. Ik doe het graag, lekker een wandeling met
de hond en tegelijk de Krabbel bezorgen.
Alvast bedankt, namens uw mede wijkbewoners die de Krabbel willen
ontvangen.
In deze Krabbel staat een aardig stuk over de politie. U kunt de kans om de
politie werkelijk te beoordelen eigenlijk niet naast u neerleggen.
Net zomin als de gedachte dat er ouderen mishandeld worden, waarvan we
met zijn allen toch afschuw moeten hebben. U denkt misschien dat het niet
gebeurd. Helaas, het tegendeel is waar en het lijkt erger te worden dan het
al was, zie het stukje van de heer Hendriks van de Loosduinse Ouderen
Commissie.
Er valt nog veel te verbeteren in Den Haag, ook in onze wijk.
Hoe we dat kunnen doen, is iets waar wij het als bewoners met elkaar over
moeten hebben. Samenspraak leidt tot inspraak en inspraak leidt tot
verandering. Dus kom praten over wat u anders wilt.
U wordt verwacht.
25 oktober 20.00 uur in de Wiekslag.
Molenbrink 68a

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 24-11-2006
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl

1

BEW
ONERS O
VERLEG KRAA
YENS
TEIN
BEWONERS
OVERLEG
KRAAYENS
YENSTEIN

Agenda najaars-Bewonersvergadering 25
oktober 2006 van het Bewonersoverleg
Kraayenstein
1. Opening/mededelingen
2. Verslag van de Bewonersvergadering 26 april 2006
3. Mededelingen
Commissie Loosduinen
Projectgroep Welzijn en Beheer
Projectgroep Ruimtelijke Ordening
Loosduinse Ouderen Commissie
Haagse Koepel
Wijkagent
4. Begroting 2007
Benoeming kascontrolecommissie
5. Trapveldje Brasemdaal
6. Wijkfeest 2007
PAUZE
7. Wijkveiligheids - en Leefbaarheidsplan
Powerpoint presentatie
8. Vaststelling datum voorjaars-Bewonersvergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting
Alle stukken liggen ter verkrijging in het kantoor van het Bewonersoverleg
Kraayenstein, Molenbrink 68a.
Dinsdags en donderdags van 10.00 uur – 12.00 uur
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Na de vergadering is er gelegenheid tot een informeel samenzijn.

Conceptverslag van de bewonersvergadering op 26 april 2006
Aanwezig: de dames van Wijk, Klarenbeek, Tuurenhout, Abel, Hersbach,
Grottendieck, Gehrke, di Lella, Janssen, Sager, Koenraads, van Huijzen, Zee
en Waanders en de heren Grottendieck, di Lella, van Ockenburg, de Groot,
Thijse, Bosman, Boele, Janssen, van Eijk, van Elsacker, Lelieveld, Hoogstad,
Niesen, Hendriks, Hoogerdijk, Jansen, Franke en Koenraads.
Afwezig met bericht: mevrouw Wagenaar.
1. Bij de opening concludeerde de voorzitter, mevrouw Waanders, uit de
behoorlijke opkomst dat er leven in de wijk is.
2. Bij de mededelingen bleek dat het agendapunt “Uitleg Randstadrail”
moest vervallen, omdat de woordvoerster van de HTM verhinderd was.
Wel is er een Beheergroep Randstadrail opgericht, waarin Loosduinen
vertegenwoordigd is door de heer Ter Veer, lid van de Commissie
Loosduinen.
3. In het verslag was wijkagent Jansen verkeerd geciteerd over de termen
“geen nee durven zeggen” en “vage beloften” van de wachtcommandant
bij aangifte van ongeregeldheden. Hij bedoelde te zeggen dat een
wachtcommandant altijd reageert, er wordt een wagen gestuurd, als
die niet elders dringender nodig is. Naar aanleiding van het verslag
meldde de heer de Groot dat Vesteda inmiddels erkend heeft dat de
brandgangen haar eigendom zijn. De zaak wordt verder bestudeerd.
Met deze wijziging werd het verslag goedgekeurd.
4. Uit de projectgroep Welzijn en Beheer berichtte de heer Hendriks, dat
in de vergadering van 25 april, voor het eerst voorgezeten door mevrouw
Waanders, onder andere gesproken was over de aanvragen om subsidie
uit het initiatieven- en leefbaarheidsbudget. Enkele aanvragen werden
zonder meer toegewezen, andere werden aangehouden voor nadere
informatie en enkele werden niet gehonoreerd, omdat ze niet op het
terrein van Welzijn en Beheer thuishoorden. Verder gaf de heer Wekker
van Onderwijs, Cultuur en Welzijn een duidelijke uitleg over de
verschillend soorten subsidies, die Den Haag kent in de Haagse
kaderverordening subsidieverstrekking. Ook gaf hij nog de tip dat een
aanvraag om toestemming voor een feest via het HOF aangevraagd kan
worden, dan kost het € 5, terwijl de leges anders € 51 bedraagt. Tenslotte
meldde de heer Hendriks dat er in de zomermaanden enkele
kinderspeeldagen worden georganiseerd.
Mevrouw Waanders wees er nog op dat aanvragen voor subsidie uit de
Loosduinse budgetten altijd vóór 1 april moeten worden aangevraagd.
De projectgroep Ruimtelijke ordening en verkeer, aldus de heer Niesen,
was een keer wegens gebrek aan agendapunten niet doorgegaan. In
januari was uitgebreid gesproken over de aanleg van Randstadrail, die
met name in de Aaltje Noordewierstraat en Pisuissestraat voor veel
overlast zal zorgen. Ook is de frequentie teruggebracht van om de vijf
minuten een tram naar Loosduinen naar om de tien minuten. Daartegen
wordt geprotesteerd. De helft van de wagens gaat maar tot het De
Savornin Lohmanplein, waar nu een keerlus wordt gemaakt.
Mevrouw Zee heeft zitting in het bestuur van de Haagse Koepel, een
overkoepelend orgaan van alle bewonersorganisaties. Daar is een
beweging gaande om de bewoners (meer) te betrekken bij de verzorging
van het groen.
3

4

Ze vroeg aan de zaal om een of twee mensen die samen met de
“groenambtenaar” door de wijk gaan lopen en wijzen op mogelijke
verbeteringen in aanleg en onderhoud.
De Loosduinse Ouderencommissie was aanwezig geweest bij de min
of meer officiële sluiting van een project van huisbezoeken aan
tachtigplussers, aldus de heer Hendriks.
Uit de Commissie Loosduinen meldde mevrouw Waanders, dat zij uit
het Dagelijks Bestuur was gestapt, maar dat Kraayenstein
vertegenwoordigd blijft door de heren Hendriks als lid en de heer Niesen
als secretaris-penningmeester. De heer Boersma is afgetreden als
voorzitter en opgevolgd door oud-wethouder Vlaanderen.
Bij de evaluatie van oud en nieuw was geconstateerd dat de schade
groter was dan de vier vorige jaren samen. Mevrouw Waanders herhaalde
nog eens het standpunt van de gemeente dat in Loosduinen niet nog
een vuur gedoogd wordt. Mevrouw van Wijk stelde voor om in plaats
van een vreugdevuur een feest te organiseren. De heer Boele wekte de
aanwezigen op om zelf op te treden bij ordeverstoringen. De vrees om
in elkaar geslagen te worden had hijzelf nog nooit gehad. Hij had zich
geërgerd aan het feit, dat een verbrande fiets na melding door hem
alleen voorzien was van een sticker “verkeerd aangeboden”. De heer
Jansen stelde dat het Handhavingsteam dat doet om verdere meldingen
bij het Contactcentrum tegen te gaan. Hij vertelde ook, dat als hij een
opslagplaats van brandbaar materiaal kent, hij die pas vlak voor oudjaar
laat leeghalen. De suggestie om de buurtpreventie in te schakelen bij
het handhaven van de orde werd afgewezen. Afgezien van het feit, dat
die mensen, die toch al veel doen voor de wijk, niet gevraagd mag
worden hun oudejaarsavond te gebruiken om wanorde te voorkomen, is
het ook niet hun taak: ze moeten signaleren, niet ingrijpen.
5. Het financieel overzicht van de penningmeester leidde tot enkele
vragen: geen naam, geen jaartal. Van de vermissing van de geldkist
met een benaderde inhoud van € 20 is aangifte gedaan bij de politie.
De heer Janssen verzocht om meer transparantie, onder andere over
het ontstane tekort.
De kascommissie heeft de rekeningen grondig bekeken en adviseerde
de aanwezigen de penningmeester décharge te verlenen, wat inderdaad
gebeurde. In de najaarsvergadering zal de kascommissie 2006
samengesteld worden.
6. Opnieuw kwam het trapveld aan de Brasemdaal ter sprake. Na een
eerdere poging om een paar doelen neer te zetten, wat door buren
lijfelijk werd verhinderd, zal opnieuw getracht worden de jeugd een
speelgelegenheid te verschaffen: bijv. een soort omheining om te
voorkomen dat de voetbal in de sloot terechtkomt. Nu sinds 1 mei een
opruimplicht voor hondenuitwerpselen bestaat, is er een kans dat het
veldje niet weer bevuild wordt. De heer Boele vroeg zich af waar het
zakje met hondenvuil moet worden gelaten: er zijn te weinig bakken,
die bovendien vaak langdurig kapot zijn. Geadviseerd werd in zo’n
geval de heer Molenkamp van het stadsdeelkantoor te bellen. Het veldje
houdt de aandacht.
7. Op 10 mei wordt er een wijkwandeling gehouden, waarvan de tijd en
het parcours in Kraaiekrabbels en op de website van de buurtpreventie
staan vermeld. Buurtbewoners kunnen zich aansluiten bij de groep en
wijzen op onvolkomenheden in hun straat.

Zowel vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor als de politie zullen
aanwezig zijn. De heer Niesen wees op het fenomeen
straatconsulenten. Dat zijn buurtbewoners, die proberen te bemiddelen
bij lichte onenigheden. Ze krijgen daarvoor een eenvoudige opleiding in
conflicthantering van BOOG. Het project leeft kennelijk niet erg onder
de wijkbewoners: er is op de website al twee maanden aandacht voor
gevraagd, maar er is nog geen aanmelding. Als dat zo blijft, zal hij niet
langer proberen zoiets op te zetten. Mevrouw Tuurenhout wees erop
dat Vesteda een soort mediator kent, die bemiddelt, alleen niet bij
eigenaren.
8. Over het wijkfeest was de voorzitter voorzichtig. In 2004 heeft het
veel geld gekost, geld dat we dit moment nog niet hebben, zelfs
nauwelijks toezeggingen. Op 4 mei wordt er men mensen van de Stichting
VOOR! verder gesproken over de faciliteiten, die zij kunnen leveren.
Maar bij onvoldoende zekerheid gaat het feest letterlijk en figuurlijk
niet door.
9. Bij de rondvraag vroeg de heer Boele zich af waarom het nieuwe
Brinckhage ’s avonds zo ontzettend fel verlicht was. Hem werd
geadviseerd contact op te nemen met mevrouw van de Vendel van het
verzorgingshuis Zorgknooppunt Loosduinen. Mevrouw Hersbach klaagde
over de herrie bij keerlus van lijn 2. Dat is door het Bewonersoverleg
Kraayenstein zeker viermaal onder de aandacht van de HTM gebracht
met nu als resultaat dat er een brief is, waarin het lawaai betreurd
word, maar waarin wordt aangekondigd dat er een automatische sproeiinstallatie in ontwikkeling is, die het geluid moet reduceren. Ondanks
het bord “Langzaam rijden” rijden sommige wagenvoerders te hard,
terwijl bij langzaam rijden de herrie sterk vermindert. De heer Boele
was verontwaardigd over het feit dat de pizzeria zowel de Italiaanse en
de Nederlandse vlag ’s avonds niet binnenhaalde. De wijkagent zoekt
de verordeningen terzake op en geeft door of er onjuist is gehandeld.
Mevrouw Abel vroeg naar de aanleg van een skatebaan. Mevrouw
Waanders stelde dat een notitie van de gemeente daarover nog niet
beschikbaar is.
10.Na een korte pauze stelde de nieuwe bureauchef van Loosduinen
zich voor: hoofdinspecteur Leo Koenraads. Hij gekscheerde dat hij
waarschijnlijk de enige bureauchef was, die zijn moeder meenam naar
een kennismakingsbezoek. Hij is zelf een deel van zijn jeugd bewoner
van Kraayenstein geweest en feliciteerde de aanwezigen met zo’n
prettige woonwijk. De veiligheid in de stad, maar zeker ook in
Kraayenstein neemt toe, er zijn minder diefstallen. Hij beschikt in
Loosduinen over 120 tot 130 personeelsleden, wisselend omdat het
bureau ook een opleidingsplaats is. In het landelijk concept voor de
politie is het van belang om de criminaliteit te analyseren, opdat men
weet waar de prioriteiten liggen. Daarom is het van groot belang van
elke misdaad aangifte te doen, ook al wordt er ogenschijnlijk geen
actie op ondernomen. Het stelt de politie wel in staat om na te gaan
waar welke inzet het beste is. Voor een aantal zaken is het ook mogelijk
digitaal aangifte te doen.
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samengevoegd te worden met het bureau Beresteinlaan. Dat is afgelast.
Het bureau Loosduinen biedt service tot 18.00 uur, daarna neemt de
Beresteinlaan het tot 23.00 voor het publiek over.
Hij is voorstander van fietsende agenten: ze zien meer dan vanuit een
auto en zijn beter aanspreekbaar. De heer Koenraads gaf nog aan dat
op de website: www.hoeveiligismijnwijk.nl staat hoe de veiligheid in
2004 en 2005 is geweest volgens de aangiften.
Tenslotte gaf hij nog aan hoe belangrijk de samenwerking met de burgers
is: op de “hotspot” Bokkefort, waar veel overlast was, durfden de
omwonenden geen aangifte te doen uit vrees voor represailles. In een
huis-aan-huisbrief vroeg de politie dan maar anoniem te bellen via de
zogenaamde kliklijn. Het succes was groot: er konden 16 aanhoudingen
worden verricht.
Na de belofte van de heer Koenraads dat hij graag een keer per jaar met
de wijkbewoners wil vergaderen, was er nog een gezellig samenzijn.

Begroting 2007 Bewonersoverleg Kraayenstein
Uitgaven

Inkomsten

Activiteitensubsidie gemeente 4.150,00 Verzekeringen
Vrijwilligerssubsidie
1.250,00 Abonnementen
Advertentieopbrengsten
2.230,00 Porto
Wervingssubsidie
300,00 Telefoon
Vrijwilligersvergoeding
Wervingssubsidie
Secretariaat
Vergaderingen
Attenties
Drukkosten (o.a. Kraaiekrabbels)
Overige uitgaven
Totaal
7.930,00

65,00
40,00
200,00
300,00
1.250,00
300,00
450,00
800,00
150,00
3.900,00
475,00
7.930,00

Inloopochtend
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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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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Van de W
ijk
agent
Wijk
ijkagent
De laatste maanden is er een opleving van woninginbraken in Loosduinen.
Ook Kraayenstein is hiervan niet gespaard gebleven.
De gevolgde methode is vaak dezelfde. Met een grote tang breekt men het
cilinderslot van de (voor)deur en trekt de cilinder naar buiten.
De cilinder is het gedeelte van het slot waar u de
sleutel insteekt. Een niet goedbeveiligde cilinder
kan worden afgebroken. Doordat de cilinder
uitsteekt of de slotplaat er om heen (beslag)
gemakkelijk te verwijderen is, kan een inbreker
met een tang zoveel kracht uitoefenen op de
cilinder dat deze in het midden afbreekt. Hierna
kan het afgebroken deel van de cilinder
uitgenomen worden waarna met een
schroevendraaier het slot vaak binnen 1 minuut
te openen is. Door goedgekeurde sloten en/of
veiligheidsbeslag aan te brengen verkleint u de
kans op afbreken van de cilinder. Wie een beetje
handig is kan de cilinder inkorten zodat deze niet
meer uitsteekt.
Buiten de voordeur zijn er natuurlijk nog meer openingen in de woning waardoor
een inbreker naar binnen kan komen als ze niet goed beveiligd zijn.
Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl of vraag informatie aan
het politiebureau. Vaak is het mogelijk om met een kleine aanpassing de
grote ellende die een inbraak teweeg brengt, te voorkomen.

Uit de brievenbus
Stille trams
Deze zeer goede tip van de heer v.d. Berg kwam binnen bij de redactie en die
wilden we gebruiken, om u te laten zien, dat het misschien toch mogelijk zal
zijn om het gepiep van de trams kwijt te raken.
Bij het lezen van Kraaiekrabbels no 4 viel mij een stukje op over herriemakende
trams. Ik was enkele weken geleden voor de eerste keer in Denver (Colorado/
USA). Tot mijn verbazing reden daar vrijwel geluidloze trams rond; nadere
inspectie van de rails leerde me dat er over de volle lengte (!) links en rechts
naast de rail rubber was geplaatst. Het zal wel weer een studiereisje van
‘’het management’’ kosten maar het leek me de moeite waar het u te melden,
opdat de HTM er haar voordeel mee kan doen....
Wij hebben het mailtje doorgestuurd naar de HTM en nu maar kijken wat er
tot de mogelijkheden behoort.
In ieder geval heel erg bedankt voor de tip.

Marian W
aanders
Waanders
9

Ouderenmishandeling
Enige tijd geleden hield een medewerkster van
Parnassia een inleiding over ouderenmishandeling.
De aanwezigen vermoedden dat dit maar heel weinig
zou voorkomen. Totdat de spreekster stelde dat het
niet alleen over lichamelijke mishandeling gaat, maar
ook om geestelijke en seksuele mishandeling. Dat
gaat dan om treiteren, vernederen en uitschelden.
Maar ook het financieel benadelen door diefstal of
afpersing of misbruik van pasjes valt volgens de
inleidster onder ouderenmishandeling. Toen bleek
opeens dat alle aanwezigen wel een of meer gevallen daarvan kenden of
hadden meegemaakt. Ook het onthouden van het juiste voedsel, het verbieden
van sociale contacten of het onmogelijk maken van bezoeken aan kinderen of
kennissen valt onder ouderenmishandeling. Soms is het wel begrijpelijk, dat
een situatie uit de hand loopt. Bijvoorbeeld in het geval dat een van de
partners dementeert en de ander niet weet hoe daarmee om te gaan. Uit pure
onmacht wordt er dan soms gescholden of zelfs geslagen. Ook een sociaal
isolement uit schaamte voor het dementeren kan het gevolg zijn.
Het erge is, dat er betrekkelijk weinig gevallen naar buiten komen, omdat
zowel de mishandelde als de dader zich schamen om er voor uit te komen.
Vaak is dat zo’n hoge drempel, dat de mishandeling jaren door kan gaan.
Gelukkig zijn er betrokkenen die te hulp willen komen. Soms geven de buren
een signaal af en ook kinderen en andere familieleden kunnen het niet langer
aanzien, maar weten niet wat te doen.
Er zijn in Loosduinen twee ouderenconsulenten, die weten wat de juiste weg
is. Het zijn Esther de Groen en Joannemie van Dijk, beiden bereikbaar via de
Henneberg, telefoon 070 397 60 01.
In veel gevallen is de opluchting groot. Bij het slachtoffer uiteraard, maar ook
de dader die blij is dat er hulp komt. Vaak geven soms eenvoudige aanwijzingen
al verlichting, maar ook kan professionele hulp nodig zijn. De
ouderenconsulenten weten wat hen te doen staat als er een klacht over
ouderenmishandeling binnenkomt.

Kees Hendriks, lid van de Loosduinse Ouderen Commissie

De T
akkenroute
Takkenroute
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Van 16 oktober tot 27 oktober is het weer takkentijd.
Dan kunnen alle Hagenaars hun grof tuinafval gratis
aanbieden bij de gemeente die er voor zorgt dat alles
weggehaald wordt en tot compost verwerkt.
Wilt u gebruik maken van deze extra service neemt u dan contact op met de
grofvuiltelefoon 070-366 08 08
Namens HANS en alle andere Hagenaars bedankt voor uw medewerking.
HANS=Haags Afval Natuurlijk Scheiden

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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Halloween !!!!
Op vrijdag 27 oktober organiseert Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid (laagbouw) al voor de
zesde keer een leuk Halloweenfeest voor de kinderen
tot ongeveer 14 jaar uit de Brasemdaal, de Rietvoorndaal en de laagbouw aan de Forellendaal.
Onder leiding van vele vrijwilligers gaan de (soms
verklede) kinderen zingend in groepen door de
Brasemdaal en de Rietvoorndaal.
Als er voor het raam een poster met een heks hangt, mogen de kinderen
daar aanbellen en krijgen dan iets lekkers. Om 20.00 uur verzamelen we na
een vrolijke wandeling bij het speeltuintje aan de Rietvoorndaal voor een
suikerspin en popcorn. Vaak blijven de ouders en vrijwilligers nog even napraten,
wat de saamhorigheid in de wijk versterkt.
Een voorbeeld ter navolging?

Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid (laagbouw)

P.S. Bij te geringe deelname gaat het feest niet door! Momenteel zijn er pas 10
kinderen ingeschreven.

The Growing Crows
(een pagina voor jongeren door jongeren)

© Daviid 2005

Wetenweek 2006
Gebruik je energie in en rondom de
herfstvakantie, bezoek de WetenWeek 2006!
Tijdens deze week kun je de wereld van
wetenschap en techniek ontdekken in meer
dan 140 (onderzoeks)instellingen. Bezoekers komen tijdens de WetenWeek
spelenderwijs in aanraking met allerlei wetenschapsgebieden en de invloed
die deze uitoefenen op de samenleving.

Pinkeltje in Madurodam
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Tijdens de hele herfstvakantie staat
Madurodam in het teken van Pinkeltje, het
mannetje niet groter dan je pink. Pinkeltje
heeft zich verstopt in Madurodam. Wie hem
vindt, maakt kans op leuke prijzen. Hoofdprijs
is de complete Pinkeltje serie, bestaande uit
29 delen. Vijf keer per dag is er een poppenkastvoorstelling over Pinkeltje
en zijn muis Snuffelsnuit. Ook kunnen kinderen gratis een ritje maken in
de trein die rondjes op de buitenring van Madurodam rijdt.

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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Politiebureau Bezoekersweek 2006 (Altus Global Alliance)
Hebt u altijd al eens de politie willen beoordelen en een kijkje in het
bureau willen nemen .
Doe dan mee met de Politiebureau Bezoekersweek en bezoek het bureau
van de politie Loosduinen op 1 of 2 november.
Van 29 oktober t/m 4 november kunnen inwoners van Australië, België,
Benin, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Ghana, Hongarije, India, Letland,
Liberia, Maleisië, Mexico, Nederland, Niger, Nigeria, Pakistan, Rusland, Sri
Lanka, het Verengd Koninkrijk en de Verenigde Staten een bezoek brengen
aan het lokale politiebureau om de dienstverlening van de politie te
beoordelen.
In Nederland werken meer dan 10 politiekorpsen mee aan de Politiebureau
Bezoekersweek Het doel is tweeledig:
(1)Kennis te maken met de dienstverlening van de politie en
(2) deze te beoordelen.
Het kennismaken doet u door middel van een bezoek aan het bureau.
Dat beoordelen doet u door middel van een vragenlijst.
De vragenlijst bestaat uit 20 vragen in 5 categorieën:
• ontvangst van het publiek
• de materiële staat van het bureau
• gelijke behandeling van bezoekers
• transparantie en toezicht
• detentieomstandigheden
De politiebureaus met de hoogste scores en hun voorbeelden van ‘good
practice’ zullen internationaal belicht worden. Deelnemers aan de
Politiebureau Bezoekersweek gebruiken een universele vragenlijst die door
Altus Global Alliance gecreëerd is om bezoeken aan de politie te faciliteren
en om de relatie tussen burgers en politie te verbeteren.
Wilt u als Kraayensteiner gebruik maken van de kans om de politie werkelijk
te beoordelen, meedoen met het invullen van de lijst en het bureau
bezichtigen dan kunt u zich opgeven bij Saskia Pubben, Projectcoördinator
bij Altus Global Alliance, via spubben@altus.org.
Het bureau Loosduinen is op 1 en 2 november de gehele dag hiervoor
geopend. Bezoekers worden bij voorkeur verwacht in groepen van minimaal
3 en maximaal 8 personen.
Meer informatie over Altus en over de Politiebureau Bezoekersweek kunt u
vinden op www.altus.org/policevisit.
Altus is een alliantie die wereldwijd actief is en zich vanuit een multiculturele
benadering inzet voor de verbetering van rechtssystemen en openbare
veiligheid. Altus richt zich specifiek op ‘police accountability’ en de kwaliteit
van het toezicht op de politie. Het secretariaat van de organisatie is in Den
Haag.
Deze informatie staat wat uitgebreider ook op de website van de
buurtpreventie, www.kraayensteinpreventie.nl
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Het team van Apotheek de Korenaer staat met raad &
daad voor u klaar
altijd een apotheker aanwezig
podoloog & pedicure

incontinentie-advies

Apotheek de Korenaer

bezorgdienst

aanvragen machtigingen

huisbezoek

reisadvies verre reizen

bloeddruk & suiker meten

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8.00 uur – 18.00 uur

Apotheek de Korenaer 070 - 3974224
Willem III-straat 115
Apothekers:
Steven Smits
Saskia van Romburgh-Bensink
Peggy de Haan-Gouw

www.apotheekdekorenaer.nl

HKZ gecertificeerd
sedert 2002
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Functie- en Adreslijst

Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M. Waanders, Tel.: 070-3974312 tevens lid Commissie Loosduinen en voorzitter
projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens secretaris Commissie Loosduinen en
lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator Buurtpreventie
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens lid projectgroep Welzijn en Beheer
en lid Commissie Loosduinen
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en Beheer
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
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
Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl

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
·
·
·
·
·
·
.

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

ZET IN UW AGENDA:
Bewonersvergadering op 25 oktober 2006
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