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Krabbel Vooraf
Het wordt al een beetje warmer buiten en dat is lekker. Nog even en dan
kunnen de tuinstoelen weer in de tuin en kan er weer buiten gegeten
worden.
Misschien moest iemand maar eens een grote wijkbarbecue gaan organiseren.
Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden bij het Bewoners Overleg Kraayenstein.
Een nieuwe webmaster is gevonden, dat is fantastisch nieuws.
Deze is enthousiast bezig met het herijken van de website en doet voorstellen voor
wijzigingen. Heeft u nog foto’s, en wilt u deze delen met anderen dan kunnen ze op
de website geplaatst worden. Stuurt u deze dan via www.kraayenstein.info naar
onze webmaster.
U kunt vanaf nu zien wat het resultaat is geworden.
De voorbereidingen voor de bestuursverkiezingen zijn in volle gang, maar een beetje
hulp kunnen we goed gebruiken Wilt u eenmalig helpen met de voorbereidingen, laat
het ons dan even weten.
Door alle papieren en voorstellen heen gaan is tijdrovend. 23 april zullen we bespreken
hoe verder te gaan. Net op het moment dat je denkt, het is klaar, komt er toch nog
een wijziging die belangrijk kan zijn.
De wethouder en de stadsdeeldirecteur willen een keer kennis komen maken met de
wijk, heeft u voorstellen die ertoe kunnen leiden dat er positieve veranderingen in de
wijk plaatsvinden, laat het dan aan het Bewoners Overleg Kraayenstein, de
stadsdeeldirecteur of de wethouder weten.
Wilt u misschien met een aantal buren een straatfeest geven, meldt dit dan aan, dan
kunt u misschien € 700.- subsidie krijgen. De gemeente Den Haag ondersteunt ook
in 2008 buurt- en straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleinschalige activiteiten
van een aantal individuele bewoners met een nadrukkelijk open karakter. Inwoners
van Den Haag met leuke ideeën voor activiteiten in hun straat of buurt, kunnen
maximaal € 700,- subsidie aanvragen. De aanvraag moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Informatie over de subsidie en de voorwaarden zijn te vinden
op www.denhaag.nl.
Subsidie is ook te krijgen voor een plan waarmee u Kraayenstein schoner, veiliger en
gezelliger wilt maken (zoals b.v. de nestkastjes).
De nestkastjes zijn een succes en hopelijk komen er steeds meer mussen in de wijk.
Vragen die niet gesteld worden, kunnen niet beantwoord worden.
Dus stel uw vragen, wij doen ons best om ze te beantwoorden.
Wij vragen ook altijd van alles en nog wat aan u. Deze keer om te komen op de
bewonersvergadering van 23 april. 20.00 uur in de Wiekslag, Molenbrink 68 a.

Marian W
aanders
Waanders

Uiterste kopijdatum 25-04-2008
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl website: www.kraayenstein.info
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Agenda bewonersvergadering 23 april 2008
Aanvang 20.00 uur ““W
Wiekslag”
Molenbrink 68 a
Opening
Mededelingen secretaris
Mededelingen uit de diverse projectgroepen
Vaststelling verslag 31 oktober 2007
Vaststellen jaarverslag
Financieel verslag
Kascontrole
Voorstel wijziging statuten (ter goedkeuring voorleggen)
Rondvraag
Sluiting
Na de vergadering is er gelegenheid tot informeel samenzijn.

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

In memoriam Bep T
uurenhout
Tuurenhout
Op maandag 25 februari is Bep Tuurenhout overleden, een bekende figuur in
Kraayenstein, waar ze vele jaren lang vrijwilligerswerk deed. Hoewel ze al ziek was
van de bestralingen, trad ze in 2007 toch nog toe tot de net opgerichte Werkgroep
Wijkleefbaarheid Kraayenstein. Daarin heeft ze maar kort kunnen meewerken aan
de leefbaarheid van haar geliefde wijk.
Ze zal in onze herinnering blijven voortleven als een energieke, sociaal bewogen en
moedige vrouw.

In memoriam Cas de Beus
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Onlangs ontvingen wij het bericht dat de heer Cas de Beus ons is ontvallen.
Vele jaren het gezicht van Het Loosduinse museum, altijd vechtend en opkomend
voor zijn museum. Zelf in ruste verzette hij bergen werk.
De heer de Beus was op de achtergrond ook actief voor ons.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.

SECRETARIEEL JAARVERSLAG van de
STICHTING BEWONERSOVERLEG KRAAYENSTEIN 1 januari 2007 t/m 31
december 2007
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK) bestond op
1 januari 2007 uit de volgende personen:
Mevrouw M. M. F. Waanders, voorzitter, De heer J. B. Niesen, secretaris
De heer C. G. Hendriks, penningmeester. Mevrouw W. Zee, lid
Mevrouw A. C. J. van Huijzen, lid De heer M. Hoogerdijk, lid
De heer L. Th. Franke, adviseur.
Op 31 oktober nam de heer M.Hoogerdijk op eigen verzoek afscheid als bestuurder.
Zoals gebruikelijk verzorgde mevrouw Y. Wagenaar op voortreffelijke wijze de
administratieve ondersteuning en de archivering. Deze werkzaamheden en haar
ondersteuning in tal van andere zaken zijn al 25 jaar een grote en onmisbare steun
voor het bestuur. Wij zullen haar nooit genoeg kunnen bedanken.
-VERGADERINGEN
Gedurende 2007 vergaderde het bestuur zes maal en werden twee uitgebreide
bestuursvergaderingen gehouden, waarvoor vertegenwoordigers van alle huurdersverenigingen, verenigingen van eigenaren, bewonersverenigingen en de directeur van
het Zorgknooppunt Loosduinen werden uitgenodigd.
Bewonersvergaderingen vonden plaats op 18 april en 31 oktober.
Het dagelijks bestuur kwam 10 maal in vergadering bijeen. De heer J. G. Jansen,
onze wijkagent, was bij alle bestuurs- en bewonersvergaderingen aanwezig en
regelmatig te gast bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
-BESTUUR
Alle relaties ontvingen zoals gebruikelijk een kerstkaart.
De vergaderingen van “De Haagse Koepel” werden door een bestuurder bezocht.
Bij de meeste van de door derden c.q. de gemeente georganiseerde bijeenkomsten
was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig.
-SPREEKUREN
Het spreekuur op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur bleef gehandhaafd
en werd regelmatig door bewoners van Kraayenstein bezocht.
-VERTEGENWOORDIGINGEN
Het Bewoners Overleg Kraayenstein was in 2007 vertegenwoordigd in de:
• Commissie Loosduinen (CL) door de heren Hendriks en Niesen als leden en
mevrouw Zee en de heer Hoogerdijk (tot 31 oktober) als plaatsvervangende
leden;
Mevrouw Waanders als onafhankelijk opererend voorzitter van de projectgroep
Welzijn en Beheer, de heer Niesen als lid van het dagelijks bestuur met de
functie van secretaris/penningmeester en portefeuillehouder van W&B.
• Projectgroep Welzijn en Beheer (W&B) door de heer Hendriks als lid en
mevrouw Zee als plaatsvervangend lid.
• Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) door de heer Niesen
als lid en de heer Hoogerdijk als plaatsvervangend lid (tot 31 oktober).
• Loosduinse Ouderen Commissie (LOC) door de heer Hendriks.
• Haagse Koepel door mevrouw Zee.
-PROJECTGROEP WELZIJN & BEHEER (W&B)
In deze verslagperiode vonden zes vergaderingen plaats.
Voor Kraayenstein van belang:
• Vorming van werkgroepen wijkleefbaarheid en veiligheid (stadsdeelplan)
• Initiatief muurschilderingen tunnel Kraayensteinlaan
• Initiatief nestkastjes
• Productgroepen VÓÓR/BOOG
• Masterplan Kijkduin
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Burgerschap, dag van de Haagse Ontmoeting
• Landgoed Ockenburgh, hotel en park.
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-PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER (ROV)
Tijdens deze verslagperiode waren er zes vergaderingen.
Voor Kraayenstein van belang:
• Kustversterking
• Masterplan Kijkduin
• Wijndaelerplantsoen, schetsontwerp openbare ruimte
• Revitalisering winkelcentrum Loosduinen
-COMMISSIE LOOSDUINEN (CL)
Dit jaar vonden zes openbare vergaderingen plaats.
Behalve de bij W&B en ROV vermelde onderwerpen werd onder meer aandacht
besteed aan:
• Herziening Convenant
• Nieuwe bestuurlijke verhoudingen, samenspraak - inspraak
• Stadsdeelplan 2008-2011
-KRAAIEKRABBELS
Ons contactblad verscheen ook dit jaar weer zes maal, mede dankzij de adverteerders
mogelijk gemaakt. Het blad blijkt nog altijd goed te worden gelezen en door de
bewoners zeer te worden gewaardeerd.
-WIJKFEEST
In samenwerking met Stichting VÓÓR lukte het dit jaar om een wijkfeest te
organiseren. Het druk bezochte evenement vond plaats op 8 september. Er was
voor jong en oud van alles te doen, te eten en te drinken. Helaas werd in de loop van
de dag het weer wat minder, desondanks kan op een zeer geslaagde feestdag worden
teruggezien.
-BUURTPREVENTIETEAM KRAAYENSTEIN (BPTK)
De leden volgden in het voorjaar een training “Eerste hulp op straat”. De bijbehorende
certificaten werden na afloop aan de deelnemers uitgereikt.
De surveillanceteams voeren nu een EHBO set op hun ronde mee, zodat in
voorkomende gevallen deskundige hulp kan worden geboden.
Tevens verleende de buurtpreventie actieve medewerking aan een drietal wervingsacties
voor vrijwilligers en de wijkwandeling.
De samenwerking met de politie, in het bijzonder met de wijkagent en met Stichting
BOOG was ook dit jaar bijzonder goed en hecht.
-DE WIJKWANDELING
In mei werd vanuit het besluit in het veiligheidsplan de jaarlijkse wijkwandeling
georganiseerd. Hieraan werd door een delegatie van de gemeente deelgenomen,
samengesteld uit vertegenwoordigers van de Bestuursdienst, Dienst Stadsbeheer,
en de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Ook woningcorporatie Staedion was
vertegenwoordigd. Uiteraard waren vertegenwoordigers van het BOK en de
Buurtpreventie als organisator aanwezig.
De uit deze wandeling voortgekomen aandachts- en knelpunten werden in de loop
van het jaar geëvalueerd en sommige reeds hersteld. Een aantal zaken moest
voornamelijk wegens geldgebrek nog even worden uitgesteld.
Op de website van de Buurtpreventie Kraayenstein wordt de actuele stand van zaken
bijgehouden.
-WERVING VRIJWILLIGERS
Verdeeld over het jaar werden drie wervingsacties gehouden om meer bewoners bij
het vrijwilligerswerk te betrekken. Aan alle acties werd door de buurtpreventie
ondersteuning en medewerking verleend.
Begonnen werd met een kleurige flyer in het wijkblad “Kraaiekrabbels”.
Tijdens het wijkfeest werd middels een puzzeltocht getracht de jeugd en hun ouders
te bereiken.
Tot slot voerde op 3 november in het kader van “MADD” de toneelgroep “Sureye”
een interactief toneelstuk op om zo de vele aspecten van het vrijwilligerswerk onder
de aandacht te brengen.
Deze acties leverden een behoorlijk aantal nieuwe vrijwilligers op. Helaas vielen er dit
jaar door verhuizing en het bereiken van een “pensioengerechtigde leeftijd” ook wel
enkele vrijwilligers af, zodat de noodzaak tot werving nog steeds blijft bestaan.
-OVERIG
Nog steeds is het aantal uren administratieve ondersteuning ontoereikend. Door een
betere taakverdeling binnen het bestuur, een efficiëntere werkwijze en wat extra
vrijwillige uren konden toch alle noodzakelijke taken worden uitgevoerd.
Een door Stichting BOOG opgestelde jaarplanning, die goed gevolgd werd, was hierbij
een grote steun.
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein. februari 2008
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De kapper bij u in de buurt.
Op afspraak voor u geopend van
ma t/m do.
Ik garandeer u kwaliteit, een
goede service en betaalbare
prijzen.

Kinderen knippen t/m 12 jr
€ 8,95
Wassen, knippen
€ 12,95
Wassen, watergolven
€ 12,95
Wassen, föhnen
€ 12,95 *
Wassen, knippen, föhnen
€ 19,95 *
Verven vanaf
€ 19,95 *
Permanent all in vanaf
€ 45,00 *
* Voor lang haar wordt een toeslag berekend.

A. van Spronsenstraat 6, 2552 JW Den Haag
(achter de Margaretha van Hennebergweg in Houtwijk)

070-220 62 32

www.sommer-time.nl

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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Financieel verslag 2007

Uitgaven

Inkomsten
Saldo kas
Saldo giro
Reguliere subsidie
Vrijwilligers subsidie
Opbrengst advertenties
Nestkastjes
Fonds 1818 wijkfeest
Fonds 1818 computer
Boels
Staedion wijkfeest 2006
Giften h.v. De Brinken € 200
b.c.Kraayenst. zuid € 300
Opbrengst
Kruisposten
Overig

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAAL

€ 19555.14

Te betalen 2008
St. Loosduinen/Segbroek
Pasman drukkerij
Pasman drukkerij
Onkosten vrijwilligers

108.86
1066.01
4169.00
1750.00
2855.00
1350.00
2000.00
1000.00
321.60
1000.00
500.00
5426.61
2204.48
1350.05

€ 600.00
€ 670.20
€ 551.20
€ 1125.00

Verzekeringen
Abonnementen
Porto
Telefoon
Vrijwilligers
Secretariaat
Computer
Vergaderingen
Attenties
Drukkosten
Kruisposten
Overige kosten
Madd.middag
Wijkfeest

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAAL

€ 14400.95

61.30
21.62
184.60
421.80
275.00
452.54
888.68
1185.40
162.82
4236.01
370.00
566.45
631.00
4943.73

Inkomsten € 19555.14
Uitgaven
€ 14400.95
€
5154.19
Saldo giro 2008 € 4741.19
Saldo kas
€ 412.75

Even voorstellen
U heeft ongetwijfeld gezien dat er een meester-kleermaker zich heeft gevestigd in
het Winkelcentrum van Kraayenstein. Maar wie is deze goeduitziende man?
Zijn naam is Rafid Maskhoer (zeg maar Rafid) en oorspronkelijk komt
hij uit Bagdad.
Rafid werkt al vanaf zijn 12e in de kledingbranche en had met zijn
vader in Bagdad een goed lopend bedrijf tot ze 10 jaar geleden moesten
vluchten. Sindsdien werkt en woont, Rafid in Nederland. Hij is getrouwd
en vader van twee heerlijke kinderen.
Rafid heeft alle diploma’s op het gebied van kleding, dameskleding en
herenkleding en hij is meester-kleermaker, een opleiding die hij hier op
de Mondriaan school heeft gedaan.
Rafid heeft natuurlijk zijn staatsexamen Nederlands gedaan.
Jarenlang werkt hij al voor vooraanstaande modezaken zoals Carlo
Mode en Cento56, (Kijkduin) maar ook andere bedrijven waar hij vermaak/verstel
werkzaamheden van de bedrijfskleding voor doet.
Want dat is wat Rafid doet. Het vakkundig verstellen en op maat maken van kleding
in het kleine pandje in Kraayenstein, waar hij de hele dag achter de naaimachine zit
te werken, zwaaiend naar een ieder die hem groet.
Heeft u kleding die nodig toe is aan een opknapbeurt, ga dan even langs en vraag
naar de mogelijkheden.
De prijzen zijn concurrerend en de service is uitstekend.
Wij wensen Rafid veel succes met zijn onderneming en hopen dat hij lange tijd in het
winkelcentrum zal blijven werken.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden kijkt u dan eens op de website van Rafid
Kleding Service. www.r-k-s.nl
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Marian W
aanders
Waanders

Krabbel
Al wandelend door ons mooie wijkje zie ik grote gele vuilniszakken
wapperen in de wind. In de plaats van de groene afvalbakken en
poepopruimbakken hangt nu de laatste nieuwe aanwinst van de
gemeente. Ik betreur de relletjes van de feestdagen
en ik vraag me af waar het opblazen van deze bakken goed voor
is. We zijn echter inmiddels maanden verder, de betonnen bakken
voor het groenafval zijn wel verdwenen, maar iets nieuws is er
nog niet.
Ik klim dus maar in de telefoon om aan de gemeente te vragen
hoe het komt dat er nog steeds gele zakken hangen. Het moet gezegd het
gemeentelijk contactcentrum werkt prima. Er wordt snel opgenomen,
doorverbonden naar de juiste persoon, die me allervriendelijkst te woord
staat.
In de laatste decembernacht zijn er heel veel bakken opgeblazen en dus zijn
er nu leveringsproblemen. Nog maar even doorvlaggen met onze plastic zakken
dus.
Op de Zuiderbrink trof mijn oog nog iets anders; etensresten waren,
waarschijnlijk voor de kwakende medebewoners, neergegooid op de oever.
De eendjes, waterhoentjes zwanen en kauwtjes hadden hun buikjes al rond
gegeten en nu scharrelde er een rat rond en peuzelde er lustig op los. Als
natuurliefhebber heb ik dit tafereel enige tijd aanschouwd, doch ik zie liever
dat de watervogels in de vorstperiode gevoerd worden, de rest van het jaar
redden deze zich uitstekend. Het opkweken van ratten moeten we maar niet
stimuleren, deze beesten kunnen akelige ziekten overbrengen en u blijft toch
liever ook gezond?
Over gezond gesproken, u kunt nu heerlijk fietsen langs alle buurt- en
recreatieparken die Den Haag rijk is en gelukkig zijn dat er heel wat.
De parkenroute die ook door onze wijk loopt, bestaat uit drie delen van circa
20 km elk. Hij gaat door Kijkduin, Scheveningen en Zuiderpark. Deze fietsroute
is verkrijgbaar bij de VVV en het gemeentelijk informatiecentrum en is natuurlijk
ook te downloaden via de site van de fietsersbond. Nu nog een beetje lekker
fietsweer en we kunnen er tegenaan. Veel plezier.

Krabbeltje

Verkeersborden
Brommers mogen vanaf 1 april 45 km per uur op de rijbaan
rijden. Skaters mogen vanaf die datum zowel op de stoep als
op het fietspad. Verder hoeven dimlichten niet meer aan als de
mistlampen branden. Vanaf 1 april mogen ook speciale
‘dagrijlichten’ worden gebruikt. Verder mogen passagiers in de
auto alleen worden vervoerd op een echte zitplaats. Op het fietspad
binnen de bebouwde kom blijft de maximumsnelheid 30 km per uur voor
bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen; op het fietspad buiten de bebouwde
kom 40 km per uur. Skaters mogen ook op de rijbaan, als er geen fietspad of
stoep is. Vanaf 1 april wettelijk geregeld is, dat tijdelijke verkeerstekens,
bijvoorbeeld bij werk aan de weg, boven andere verkeerstekens gaan.
Elektronische verkeersborden (matrixborden) krijgen dezelfde betekenis als
‘gewone’ borden. Als het matrixbord een andere snelheid aangeeft dan het
gewone bord, geldt het bord met de laagste snelheid.
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Advertentie

Zorg en diensten met de
hoogste kwaliteit binnen
uw handbereik!
services en veiligheid

* Zeker Thuis Loosduinen-abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel, comfort
* Alarmering Thuis Loosduinen: abonnement op snelle en deskundige hulp bij nood

wijkservicepunt

* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* dagelijks koelverse maaltijden: afhalen of bezorgen
* prikpunten huisartsenlaboratorium en trombosedienst

welzijn en ontmoeting

* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* actief verenigingsleven
* gratis inloopspreekuren en gratis internetcorner
* fysio, drukpuntmassage, yoga, healing touch
* humanistisch geestelijk raadswerk
* dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* terras aan het water

zorg thuis

* Zorg Thuis Loosduinen:
- huishoudelijke hulp
- persoonlijke verzorging en begeleiding

wonen met zorg

* met een verblijfsindicatie
* wonen met verpleeghuiszorg
* privacy staat voorop
* alle 128 appartementen met balkon
* belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Voor snelle en professionele zorg met aandacht:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM Den Haag
070 447 02 00
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl

Humanitas

Wijndaelercentrum is partner in

Woonz
or
gplus Den Haa
g
oonzor
org
Haag

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Wijndaelercentrum is gecertificeerd met:
Gouden Perspekt keur merk - Veiligvoedsel.nl - ZorgMerk Gastvrijheidszorg met 4 sterren
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Voorstel tot wijziging van de statuten
Heden de een en dertigste december negentienhonderd één en negentig, zijn voor mij, Mr.
Hans Peter Heemskerk, verschenen:
1. de heer Willem Frederik Robaard, zonder beroep, geboren te ’s-Gravenhage op negen
april negentienhonderd vijf en twintig, wonende te 2553 NM ’s-Gravenhage, Rietvoorndaal
98, en
2. de heer Hendrik Reinier Janssen, zonder beroep, geboren te ’s-Gravenhage op achttien
mei negentienhonderd dertig, wonende te 2553 HG ’s-Gravenhage, De Brink 402. Deze
teksten aan te passen aan de gewijzigde datum en personen.
De comparanten zijn aan mij, notaris bekend.
De comparanten verklaarden dat in een bestuursvergadering van de te ’s-Gravenhage
gevestigde stichting “Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein “ op veertien november
negentien honderd één en negentig Datum aanpassen. met algemene stemmen is besloten
tot wijziging van de statuten.
Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een exemplaar van de notulen met
twee bijbehorende volmachten en bijlagen, welke aan deze akte zullen worden gehecht.
Van het advies tot statutenwijziging van de bewonersvergadering van het Bewonersoverleg
Kraayenstein blijkt uit een uittreksel van het verslag van deze vergadering gehouden op
veertien november negentienhonderd één en negentig datum aanpassen, hetwelk aan
deze akte zal worden gehecht.
De comparanten zijn tot het navolgende bevoegd blijkens een aan deze akte te hechten
machtiging van het bestuur van gemelde stichting.
De comparanten verklaarden vervolgens de statuten van de Stichting Bewonersoverleg
Kraayenstein zodanig te wijzigen dat deze in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL, WERKINGSGEBIED EN DOELSTELLING.
ARTIKEL 1
1. De stichting draagt de naam “Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein” en is gevestigd
te ‘s-Gravenhage.
2. De activiteiten van de stichting hebben betrekking op het gebied gelegen te ’sGravenhage en bekend bij de naam “Kraayenstein”, met de grenzen Willem III-straat,
Margaretha van Hennebergweg, Escamplaan, verder in deze statuten aan te duiden als
de wijk.
ARTIKEL 2.
1. De stichting heeft tot doel te bevorderen dat de bewoners een goed woon- en leefklimaat
in de wijk tot stand brengen en behouden.
2. Ter verwezenlijking van dit doel ontplooit de stichting onder meer de volgende activiteiten:
a) Het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de wijk bij
aangelegenheden die de belangen van de wijk raken en het te bestemder plaatse
voorstaan van de verlangens die uit deze inspraak voortvloeien;
b) Het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van bewonersplannen tot behoud
en verbetering van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk;
c) Het informeren, activeren, en bijstaan van groepen die zich met het welzijn van (de
bewoners van) de wijk bezighouden;
d) Het bevorderen van goede betrekkingen tussen groepen van bewoners van de wijk en
tussen bewoners van de wijk onderling;
e) Het onderhouden van betrekkingen met overige belanghebbenden;
f) Het bevorderen van het overleg en de samenwerking met andere wijken en de overheid.
3. De stichting streeft haar doelstellingen na zonder zich te binden aan enige politieke en/
of levensbeschouwelijke richting.
ARTIKEL 3
1. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van bewonersoverleg en door
organisatorische en financiële ondersteuning van werkgroepen van bewoners en van
andere wijkactiviteiten.
2. Voorts tracht te stichting haar doel onder meer te bereiken door middel van het inrichten
van een of meer ontmoetingspunten voor wijkbewoners, het eventueel organiseren van
hulpdiensten, het adviseren van de wijkbewoners in voorkomende aangelegenheden en
door gebruik te maken van alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
BEWONERSVERGADERING
ARTIKEL 4.
1. De bewonersvergadering wordt tenminste éénmaal per jaar door het bestuur
bijeengeroepen. Ter bewonersvergadering doet het bestuur verslag van het door haar
gevoerde beleid.
2. De bewonersvergadering is openbaar; alle bewoners van achttien jaar en ouder van de
wijk hebben stemrecht.
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3. De bijeenroeping van een bewonersvergadering wordt bekend gemaakt op een termijn
van tenminste tien dagen voor de vergadering, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen.
4. De vergaderingen worden gehouden in de wijk, behoudens bijzondere omstandigheden.
5. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Bij staking van de stemmen over zaken vindt een tweede stemming plaats. Staken de
stemmen bij de tweede stemming dan vindt herstemming plaats in de volgende
vergadering.
Staken de stemmen bij de herstemming in de volgende vergadering dan wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Bij staking van stemmen over de verkiezing van personen vindt een tweede stemming
plaats over de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Staken
de stemmen bij de tweede stemming dan beslist het lot.
BESTUUR.
ARTIKEL 5.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur
Het bestuurt initieert de in het belang van de wijk zijnde voornemens en plannen en
coördineert de uitvoering ervan en voert het beheer over de middelen en bezittingen
van de stichting.
2. Het bestuur telt tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die worden gekozen op
in de artikel 8 aangegeven wijze.
3. Het bestuur beslist bij uitsluiting over de rechtspositie, de aanstelling en het ontslag
van werknemers in dienst van de stichting en over het voeren van procedures
dienaangaande, zulks bij twee/derde meerderheid van het in functie zijnde aantal
bestuurders.
4. Besluiten tot verbintenissen belopende een bedrag van meer dan vijftien procent van
de goedgekeurde begroting kunnen alleen met twee/derde meerderheid van de in functie
zijnde bestuurders worden genomen.
Het bestuur neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig is.
5. Ten aanzien van stemmingen is het bepaalde in artikel 4 zesde en zevende lid van
toepassing.
6. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en wordt daartoe bijeengeroepen
door de voorzitter.
De voorzitter roept in ieder geval een vergadering bijeen op schriftelijk verzoek van
tenminste een/derde van het in functie zijnde aantal bestuurders, onder opgave van de
te behandelen onderwerpen.
7. Vergaderd wordt aan de hand van een agenda waarop de te bespreken punten zijn
opgenomen en die uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering in het bezit van de
bestuurders dient te zijn.
8. Wanneer het aantal leden van het bestuur beneden het in deze statuten genoemde
minimum daalt, is het bestuur gehouden binnen ten hoogste zes maanden een
bewonersvergadering bijeen te roepen om in de aanvulling van het aantal bestuurders
te voorzien.
Intussen is het bestuur slechts bevoegd de lopende zaken af te handelen.
DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 6.
1. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester van het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden.
Het dagelijks bestuur neemt de taken van het bestuur waar overeenkomstig de
aanwijzingen van het bestuur.
2. De hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur eindigt wanneer betrokkene geen
deel meer uitmaakt van het bestuur, of op verzoek van de dagelijks bestuurder.
3. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig geacht wordt, in ieder geval op
verzoek van twee van zijn leden.
VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 7.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met
de secretaris of de penningmeester of bij ontstentenis van de voorzitter aan de vicevoorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders,
als ook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
VERKIEZING EN ONTSLAG VAN BESTUURSLEDEN.
ARTIKEL 8.
1. De bewonersvergadering kiest leden van het bestuur, bestuurders moeten
woonachtig zijn in Kraayenstein, handelingsbevoegd en ouder dan 18 jaar zijn. De
verkiezing van een bestuurder geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Hij/zij is terstond
herkiesbaar.
Het bestuur stelt aan de bewonersvergadering een rooster van aftreden voor.
Degene die in een tussentijds ontstane vacature wordt gekozen, vervult een
inwerkperiode van een half jaar en kan daarna in de eerstvolgende
bewonersvergadering worden gekozen. Deze inwerkperiode kan zowel door het
aspirant bestuurder als door het bestuur tussentijds worden beëindigd.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden onderling verdeeld.
3. Bij de oproep voor de desbetreffende bewonersvergadering wordt een door het bestuur
opgestelde voordracht voor de verkiezing van de te kiezen leden van het bestuur
bekendgemaakt.
4. De bewonersvergadering beraadslaagt over de benoeming van de bestuurders aan de
hand van genoemde voordracht en eventueel voorgestelde tegenkandidaten.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een door tenminste vijftien
bewoners van de wijk ondertekend voorstel bij de voorzitter uiterlijk vier werkdagen
vóór de aanvang van de vergadering.
5. De stemming over de kandidaten genoemd in de voordracht kan mondeling geschieden.
Ingeval van tegenkandidaten wordt altijd schriftelijk gestemd.
Staken de stemmen dan vindt een herstemming plaats. Bij opnieuw stakende stemmen
beslist het lot.
6. Een bestuurder houdt op een bestuurder te zijn door:
a. ophouden bewoner van de wijk te zijn;
b. schriftelijke kennisgeving van aftreden aan het bestuur;
c. onder curatelenstelling;
d. ontslag door de rechtbank;
e. overlijden;
f. onvoldoende functioneren naar het oordeel van de meerderheid van het bestuur
casu quo van de bewonersvergadering.
g. wanneer deze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
h. door aanvrage van surséance van betaling
7. Bestuurders kunnen te allen tijde, onder opgave van redenen, door de
bewonersvergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing, welke niet binnen
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van
die termijn.
WERKGROEPEN EN COMMISSIES.
ARTIKEL 9
1. De stichting kent werkgroepen van bewoners die zich met onderdelen van de
doelstellingen van de stichting bezighouden.
2. Het staat iedere bewoner vrij de vorming van een werkgroep voor te stellen door
opgave te doen van de na te streven doelstelling aan het bestuur.
3. Indien het bestuur van oordeel is dat de opgegeven doelstelling niet gelijk of nagenoeg
gelijk is aan de doelstelling van bestaande werkgroepen en voorts niet in strijd is met
de strekking van deze statuten stelt het bestuur de werkgroep in.
De mogelijkheid van aanmelding wordt alsdan opengesteld. Melden zich tenminste drie
deelnemers dan is de werkgroep gevormd.
4. Het bestuur houdt een openbaar register van de werkgroepen en hun leden aan.
5. Elke werkgroep wijst een vertegenwoordiger aan die de vergaderingen van het bestuur
bijwoont, in ieder geval voor wat betreft de aangelegenheden die de betrokken werkgroep
raken.
6. Een werkgroep wordt geacht te zijn opgeheven wanneer
a) de doelstelling is bereikt;
b) de werkgroep minder dan drie leden telt en het bestuur een daartoe strekkend
voorstel van de werkgroep aanneemt;
c) de werkgroep naar het oordeel van het bestuur, daaromtrent beslissend bij
twee/derde meerderheid in een vergadering waar drie/kwart van het in functie
zijnde aantal bestuurders aanwezig is, in zijn feitelijke gedragslijn of intenties
aanmerkelijk van zijn doelstelling of van de strekking van deze statuten afwijkt
dan wel onvoldoende activiteiten heeft ontplooid en redelijkerwijs geen verbetering
behoeft te worden verwacht.

11

12

ARTIKEL 10
1.Het bestuur kan ter vervulling van gedeelten van zijn takenpakket commissies instellen.
2. Besluiten van het bestuur waarvoor krachtens deze statuten een gekwalificeerde
meerderheid is vereist kunnen uitsluitend worden gedelegeerd aan daartoe bij een
tenminste gelijke meerderheid van stemmen ingestelde commissie.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 11.
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen.
2. De bewonersvergadering kan voorstellen doen betreffende de in dit huishoudelijk reglement
op te nemen regels.
FINANCIËN.
ARTIKEL 12.
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a) het bij de oprichting afgezonderde vermogen;
b. hetgeen de stichting door schenkingen en krachtens erfstelling of legaat verkrijgt;
c. periodieke of incidentele subsidies en bijdragen;
d. andere inkomsten.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur stelt voor elk
boekjaar een begroting op en legt deze voor het ingaan van het boekjaar ter goedkeuring
aan de bewonersvergadering voor.
De balans en de staat van lasten en baten van een boekjaar worden uiterlijk op éen
mei van het volgend jaar door de penningmeester of door een door het bestuur aan te
wijzen lid of instelling aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd.
Het bestuur legt de vastgestelde jaarstukken ter inzage voor aan de eerstvolgende
bewonersvergadering.
STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 13.
1. Het bestuur kan de statuten wijzigen.
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in
een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijke
gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn en nadat een hiertoe strekkend advies is gegeven
door de bewonersvergadering.
De bewonersvergadering kan dit advies uitbrengen na een daartoe met twee/derde
meerderheid van stemmen genomen besluit.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het
bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingen-register,
gehouden door de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.
ONTBINDING.
ARTIKEL 14.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 13 van deze
statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
2. De stichting wordt voorts ontbonden door insolventie, nadat zij in staat van faillissement
is verklaard, of bij opheffing van het faillissement wegens de
toestand des boedels en de in de wet genoemde gevallen.
VEREFFENING.
ARTIKEL 15.
1. De vereffening na ontbinding geschiedt door het dagelijks bestuur.
2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voorzover dat voor de vereffening
van haar zaken nodig is.
3. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande,
dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting
zoveel mogelijk nabij komt.
WAARVAN AKTE.
In minuut is verleden te ’s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten, en mij, notaris,
ondertekend.
Getekend:

De tuin
Kunt u ook zo genieten van uw tuin?
Als we in het eerste voorjaarszonnetje weer beginnen met
koffiedrinken in de tuin kan ik mijn geluk niet op. Ieder ogenblik spring
ik op om te kijken wat dát nou weer voor een sprietje is dat uit de
grond komt.
Elke morgen loop ik door de tuin om te speuren naar nieuwigheden.
Ik kijk in dat zwarte holletje van de saxifraga om te zien of ik iets zie bewegen.
En ja hoor, daar klimt dan dat piepkleine kikkertje voorzichtig uit .
Zo schattig!
“Goeiemorgen kikkertje,” begroet ik dan niet alleen hem, maar ook de tuin en de
nieuwe dag.
Toen wij dit voorjaar onze vijver vernieuwden – het stelde niks voor hoor, alleen
maar een bouwemmer met waterplanten – ontdekten we 8 volwassen kikkers in
het water!
We hebben ze netjes in een emmertje naar de sloot gebracht, dat wil zeggen mijn
man, want ik pak zo’n week geval voor geen goud op.
Dat doet me denken aan die keer, dat ik een zak aarde nodig had uit de tuinkast. Hij
stond in een hoekje met wat dingen er op en toen ik die weghaalde en de zak aarde
pakte, zag ik in de hoek een donkere prop.
Wat is dat nou ? dacht ik verbaasd en ik bukte me om wat nauwkeuriger te kijken en
toen bewoog die prop!!
Ik deinsde achteruit en gaf een gil, waarop mijn man kwam kijken wat er aan de
hand was.
“Er zit daar iets ,” zei ik bibberig en ging op een veilige afstand staan.
Mijn man keek en pakte het op: “Och, hij is nog in zijn winterslaap, hij doet niets,”
stelde hij me gerust en liet me een grote pad zien die hij zomaar in z’n hand hield.
“Breng maar gauw weg, maak ‘m asjeblieft niet wakker,”waarschuwde ik en stelde
me verdekt op.
Ik houd van de natuur, maar beestjes die week en nattig zijn vind ik doodeng.
Naaktslakken, brrrr!!
Maar veldmuisjes vind ik juist weer lief, met die kleine kraaloogjes. Er zat er één in de
lege tuinafvalbak, kon er niet meer uit langs de gladde zijkanten. Hij was zo blij dat ik
de bak schuin hield! We zetten nu altijd een stok in de lege bak, zodat hij er zelf uit
kan klimmen.
En dan die hommeltjes met hun gele rugzakjes. Zijn ze niet prachtig?
Wat er ook zou gebeuren, de liefde voor mijn tuin vermindert er niet door.
Nog steeds kan ik verliefd kijken naar mijn papaver die bloeit of de dotterbloemen
die in de nieuwe vijver dapper hun best deden, zoals nu de kattenstaarten. Zo kan ik
nog wel een tijdje doorgaan, want we hebben een natuurtuin vol met planten en ik
geniet van alles!

Magda Zomer

Wandelclub “Kraayenstein” 20 jaar
Een vrolijk groepje 55- plussers wandelt al 20 jaar elke zondagmorgen door
de mooie parken, landgoederen en duinen in en rond ons schitterende Den
Haag. Af en toe maken zij ook een uitstapje buiten Den Haag, waar ook de
mooiste wandelingen worden gelopen.
Het zijn sportieve wandelingen, waarbij de ontmoeting zeer belangrijk is.
De start is altijd bereikbaar per openbaar vervoer. De wandelingen worden goed
voorbereid door een paar enthousiastelingen. Zij zoeken uit waar een gelegenheid is
voor een kopje koffie en de picknick onderweg. Gemiddeld lopen ze 12 kilometer.
Wie interesse heeft om mee te lopen kan zich telefonisch melden, telefoon 3803876
of 06-38109561.
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Uit de brievenbus
Handige tips
Zo nu en dan krijg je een tip van iemand die zo slim is, dat ik vind dat iedereen dit
moet weten.
Wanneer uw sleutels kwijt zijn, dan kan het natuurlijk dat u ze op straat of in de
winkel bent verloren. U hebt natuurlijk overal gevraagd en gezocht. Niemand heeft
ze gezien.
TIP: Dan kan het zijn dat een vriendelijke buur of wijkgenoot de sleutel heeft
afgegeven op de Zichtenburglaan. Bij het politievoertuigenbureau.
Daar staan vijf bakken met gevonden sleutels waarin u kunt zoeken of die van u er
wellicht tussen zit. Mijn buurvrouw heeft haar sleutels daar teruggevonden. De mijne
lagen er helaas niet.
Heeft u ook zo’n handige tip laat het dan weten.

M. W
aanders
Waanders

Stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen
Stichting Ontmoeting met Buitenlandse vrouwen zoekt
nieuwe enthousiaste vrijwilligsters voor het geven van taalles
aan huis of in kleine groepjes. Het OBV is een
vrijwilligersorganisatie die zich al 30 jaar bezig houdt met
het verzorgen van thuisles aan buitenlandse vrouwen, die
nog niet naar buiten durven of kunnen. Daarnaast wordt er
taalles in kleine groepjes gegeven bij de vrouwen in de buurt.
Het OBV organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, waarin je meer teweten
komt over de verschillende functies. Bel voor een informatiepakket en
aanmeldingsformulier naar 070-345 60 05 of mail naar info@obvdenhaag.nl. Meer
informatie over het OBV op www.obvdenhaag.nl.

Zwerfvuil
In navolging van een groep actieve bewoners van de Brinken heeft
nu ook Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid (laagbouw) een
opruimactie van zwerfvuil georganiseerd. Via het stadsdeelkantoor
kregen we zeer vlot de steun van de Dienst Vegen, die voor grijpers
en grote gele vuilniszakken zou zorgen. Een twaalftal mensen
verzamelde zich op zaterdag 15 maart bij het speeltuintje aan de
Rietvoorndaal. Wat later dan gepland kwamen inderdaad de medewerkers van de
Dienst Vegen en bovendien een veegwaren, een pick-up voor de grotere zaken en
de zakken en mensen die het vuil achter de auto’s met een bezem naar het midden
van de Brasemdaal en de Rietvoorndaal veegden, waarna het door de wagen werd
opgeveegd. Intussen waren de spullen uitgedeeld en begonnen de vrijwilligers elk de
hun aangewezen straatdelen schoon te maken. Na anderhalf uur waren er twaalf
grote zakken met vuil opgehaald. Een mooi (of lelijk?) resultaat.
De Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid (laagbouw) zal zeker nog zo’n middag
organiseren.
In elk geval hebben de Rietvoorndaal en de Brasemdaal er één middag piekfijn uitgezien.

Bewoners commissie Kraayenstein Zuid
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WoonZorgPark Loosduinen
De kortste weg naar zorg dichtbij
Bewoners van de wijk Kraayenstein kunnen op loopafstand gebruik
maken van de services, diensten en zorg in WoonZorgPark
Loosduinen, één van de locaties van Saffier.
Op de parterre van het WoonZorgPark Loosduinen vindt u een
restaurant waar het goed toeven is voor zowel een gezellig kopje
koffie als een heerlijke maaltijd. Ook kunt u daar deelnemen aan
recreatieve activiteiten.
Het abonnement Zeker Thuis® Saffier geeft u de mogelijkheid van
informatie, hulp in noodsituaties en de nodige korting op
activiteiten. En weet u dat we ook maaltijden aan huis bezorgen?
Heerlijk vers en elke dag gekoeld thuisbezorgd.
Wijkservicepunt Loosduinen.
In het WoonZorgPark is ook een Wijkservicepunt gevestigd waar u
terecht kunt met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. We adviseren u graag en zorgen waar mogelijk voor goede
doorverwijzing.
Praktijk Saffier
Elke donderdag van 14.30 – 15.30 uur is er een gratis
inloopspreekuur van de Praktijk Saffier. Afwisselend houden hier de
fysiotherapeut, de ergotherapeut, diëtist en logopedist wekelijks
spreekuur. Loop gerust eens binnen voor tips en praktische adviezen,
een afspraak maken is niet nodig.
Het gratis nummer dat u van maandag t/m vrijdag kunt bellen
voor informatie is 0800 7233 437.
Saffier, locatie WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
www.saffier-haaglanden.nl

Hondenpoepzakjes gratis verkrijgbaar
Hondenbezitters kunnen vanaf maart dit jaar gratis
hondenpoepzakjes verkrijgen bij alle stadsdeelkantoren en een
aantal uitgiftepunten in Den Haag. De gratis verstrekking van
hondenpoepzakjes sluit aan bij de campagne Den Haag Schoon!
en stimuleert hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Het gaat
om papieren, biologisch afbreekbare zakjes met een ingebouwde schepvoorziening.
Den Haag, schone stad zonder hondenpoep
Het opruimen van hondenpoep is sinds mei 2006 verplicht in Den Haag.
Met de gratis verstrekking van de hondenpoepzakjes wil de gemeente hondenbezitters
extra stimuleren de poep op te ruimen. Op het niet opruimen van hondenpoep wordt
gecontroleerd door de gemeentelijke handhavingsteams. Hondenpoep moet net als
ander afval, overal worden opgeruimd. Om het opruimen gemakkelijker te maken,
staan er in Den Haag naast de gewone afvalbakken, ongeveer 1500
hondenpoepbakken. Daarnaast plaatst de gemeente op verzoek van bewoners, waar
mogelijk, extra hondenpoepbakken. Hagenaars kunnen een hondenpoepbak
aanvragen via www.denhaag.nl/honden, of via het wijkberaad.

Hoeve Bijdorp viert Oud en Nieuw
Deze lente is het 30 jaar geleden dat in Madestein stadsboerderij
Hoeve Bijdorp werd gebouwd. Waar eerst kassen stonden, zouden
vanaf dan schapen, geiten, kippen en later ook koeien en varkens
rondlopen, “ter leringhe ende vermaeck” van de kinderen van Loosduinen en omgeving.
Dit jubileum vieren we met een groot feest op zondag 25 mei 2008 van 12.30 tot
16.30 uur.
Tijdens het feest zullen we met een tentoonstelling in het bezoekerscentrum
terugkijken naar 30 jaar boerderijgeschiedenis, maar ook kijken we vooruit: hoe
ziet de boerderij er uit over 30 jaar? Er zal een wedstrijd zijn waarbij kinderen in een
schilder- of boetseerworkshop een dier van de toekomst kunnen maken. Deze dieren
zullen in de weken na het feest tentoongesteld worden in futuristische hokken in de
boerderij.
Behalve deze activiteiten zijn er op die dag o.a. allerhande ambachten te zien en
sommige zelf te proberen, Oudhollandse spelletjes te spelen, worden er biologische
producten verkocht, is er een poppenkastvoorstelling en worden de schapen
geschoren.
Voor alle leeftijden is er wel iets te doen, een deelnemerskaart kost € 2,00. Het
belooft een vrolijke dag te worden, waarvoor wij iedereen van harte willen uitnodigen.
Beheerders Judit Wolters en Gerard Oliehoek, Stadsboerderij Hoeve Bijdorp,
Loosduinse Hoofdstraat 1184a (ingang schuin tegenover tuincentrum Ockenburg)
2552 AV Den Haag; tel. 070-3979313, e-mail: j.wolters@dsb.denhaag.nl

Heempark H.J.Bos

Excursie-informatie:

In 2008 zijn er in de maanden april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
weer publieksexcursies in het Heempark. Deze vinden plaats op: Zondag 27 april,
Zondag 25 mei, Woensdag 18 juni, Zondag 20 juli, Zondag 31 augustus, Woensdag
24 september en Zondag 26 oktober. Aanvangstijd 14.00 uur.
Verzamelen bij de Stadsboerderij “Hoeve Bijdorp”. Loosduinse Hoofdstraat naast nr.
1184. De excursies duren ongeveer 2 uur.
Wilt U met een groep van minimaal 8 personen een excursie bijwonen, dan kunt U
ook vragen of wij een excursie voor U geven. Ook excursies of rondleidingen voor
scholen e.d. zijn op aanvraag mogelijk.
Bel hiervoor: Frank van Veenendaal. Telefoon 070 – 3970014 maandag t/m vrijdag,
09.30–10.00 uur of tussen 12.30–13.00 uur. Webside: www.denhaag.nl/heempark.nl
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Het team van Apotheek de Korenaer staat met raad &
daad voor u klaar

altijd een apotheker aanwezig

incontinentie-advies

podoloog & pedicure

Apotheek de Korenaer

bezorgdienst

aanvragen machtigingen

huisbezoek

reisadvies verre reizen

bloeddruk & suiker meten

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8.00 uur – 18.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 13.00 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

Activiteitenlijst
Molenbrink 68a, tel. 397 83 90

Bewonersoverleg
Kraayenstein

dinsdag- en donderdagochtend spreekuur
van 10.00 - 11.00 uur, tel. 391 00 22

Afrikaans dansen

vrijdag 10.00 - 11.00 uur
via de Wiekslag

Bridgeclub

maandag 19.30 - 23.00 uur
Hr. T. Wellink, tel. 397 68 30
woensdag 13.15 - 16.30 uur
Hr. P. Musterd, tel. 325 42 99

Computercursus

Inlichtingen via de Wiekslag

Countrydansen

maandag
13.00 - 15.00 uur gevorderden
woensdag
9.00 - 11.00 uur beginners
dinsdag
19.00 - 23.00 uur gevorderden
donderdag 19.00 - 23.00 uur beginners
Mw. Wil Korving, tel. 397 12 34

Crea Knutselclub

maandag 13.30 - 15.30 uur
donderdag 9.30 - 11.30 uur
donderdag 13.00 - 15.00 uur (met mozaïk)
via Henneberg, tel. 397 60 01

Flamenco dansen

vrijdag 18.00 - 22.30 uur
Mw. E. Huisman, tel. 360 91 44

Gymnastiek 55+

dinsdag 9.15 - 10.00 uur, 10.15 - 11.00 uur
donderdag 14.00 - 15.00 uur
Inschrijving via Cursusbureau Voor, tel. 304 73 40
voor meer inlichtingen: www.voorwelzijn.nl

Gymnastiek

woensdag 11.15 - 12.15 uur
Mw. Wil Korving, tel. 397 12 34

De Houtkrul
Houtbewerking

maandag en woensdag 9.00 - 12.00 uur
M. van Leeuwen tel. 070 391 22 29

Jongeren inloop

woensdag 19.00 - 21.00 uur
via Tandem, tel. 397 15 86

Kinderwerk

woensdag 13.30 - 15.30 uur
via Tandem, tel. 397 15 86
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Klaverjasclub

maandag 19.30 - 23.00 uur
Mw. L. van de Heide, tel. 397 75 92
dinsdag 19.00 - 23.00 uur
Hr. G. Schuit, tel. 397 36 00
donderdag 19.00 - 23.00 uur
Hr. A.A. de Groot, tel. 397 84 20

Kerkdiensten

zondag 9.30 - 11.00 uur en 15.30 - 17.00 uur
Hr. M.J. de Rijke, tel. 0174-51 62 09
(Hervormde Evangelisatie)

Meidenclub

dinsdag 15.30 uur - 17.30 uur

(make up, haar, etc)

Sjoelclub GDS

maandag 19.30 - 22.30 uur
Hr. W. Neuteboom, tel. 323 44 07

Sjoelclub De Wiekschijf

dinsdag 19.30 - 23.00 uur
Hr. A. Storm, tel. 397 90 09

Spelletjesochtend

maandag 10.00 - 12.00 uur
via Henneberg, tel. 397 60 01

Tai Chi Chuan

woensdag 19.00 - 23.00 uur
Hr. Ben de Roo, tel. 368 13 99

Yoga

donderdag 9.00 - 10.00 uur en 10.30 - 11.30 uur
Mw. R. Klarenbeek, tel. 397 75 91

Beëdigd Vertaler
A. Nazarian
Zorgt voor officiële vertaling van
identiteitsdocumenten, huwelijksakten, testamenten,
rechtbankuitspraken, overeenkomsten enz, in en uit:
Nederlands, Engels, Perzisch (Farsi), Armeens
Ingeschreven bij arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage
Lid: Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
Tel/Fax: 070- 3911338, Mob: 06-51140180,
info@nazarian.nl / www.nazarian.nl
Bent u 55+ en/of mindervalide??
Heeft u klusjes, zoals het ophangen van
schilderijen, vernieuwen van kraanleertjes en stopcontacten, aanpassen van
telefoonvoorzieningen e.d., en zoekt u
daarbij hulp, dan kunt u contact opnemen
met de Klussen-dienst. Per klus wordt
ongeveer € 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.

Klussen in
Loosduinen
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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
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens lid Loosduinse Ouderen Commissie
en lid projectgroep Welzijn en Beheer en lid Commissie Loosduinen
Penningmeester
T. Zee-den Dool, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en
Beheer
Bestuursleden (B.O.K.)
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens penningmeester Commissie Loosduinen
en lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator
Buurtpreventie
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)
Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122
Jeanette Doorduyn
Tel : 070-3910022
Magda Zomer
Tel : 070-3910022
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
·
·
·
·
·
·
.

Openbare verlichting
tel.: 070-3197600
website: www.denhaag.nl/openbare verlichting
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

Kijk ook op onze website:
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www.kraayenstein.info

