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Krabbel Vooraf
De tijd van op het balkon zitten is nu alweer over, stormwinden
en zelfs hagelbuien trekken voorbij.
Het zal wel aan mij liggen, maar de tijd lijkt toch sneller te gaan
dan ik kon voorzien. Het gaat echt snel, binnenkort bestaat het
BOK 30 jaar en aan de oproep om foto’s aan te leveren voor een
kalender hebben velen van u gehoor gegeven. U zult de kalender,
als het goed is, eind december ontvangen.
Het eerste exemplaar zal op 19 december om 15.00 uur in de Wiekslag
aangeboden worden aan wethouder Frits Huffnagel (stadsdeelwethouder van
Loosduinen), die daarna een wijkwandeling zal maken. Wilt u de wethouder
spreken, laat ons dat even weten. Dan kunnen we daar met het indelen van
de wandeling rekening mee houden. Om ongeveer 16.30 uur zijn we terug in
de Wiekslag waarna er nog iets kan worden gedronken.
De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang.
De verkiezingen zullen worden gehouden op 5 november aanstaande.
De leden mevrouw T. Zee, de heer K. Hendriks, de heer B. Niesen en mevrouw
M. Waanders, hebben zich kandidaat gesteld voor een nieuwe periode. De
heer A. Wagenaar heeft zich ook kandidaat gesteld. Mevrouw A. van Huijzen
is niet verkiesbaar als bestuurslid maar wil wel lid van de redactie blijven.
Tevens is er een aspirant-lid die op dit moment verkennend bezig is.
We hopen dat u met zijn allen komt op 5 november, mede om uw stem uit te
brengen. Kunt u helaas niet aanwezig zijn, dan verzoek ik u uw stem bij
machtiging uit te brengen.
Een formulier hiervoor vindt u in de Krabbel.
Heb ik de vorige keer zo opgeschept over de Website, lag deze vorige week
volledig plat, omdat de gratis host zijn boeltje opgepakt heeft en naar België
is vertrokken. We zijn nu dus druk aan het zoeken naar een nieuwe host.
Hebt u goede ervaringen en wilt u die delen, laat het ons dan weten.
(Voor de niet computerkenners, een host is een soort gastheer waar je ruimte
kunt lenen of inhuren, zodat je je eigen informatie op die ruimte kunt zetten).
Sommigen zijn erg duur, anderen gratis, daar tussen moeten we dus een host
zien te vinden, die ook nog betrouwbaar is.
Kijkt u alstublieft met regelmaat of we al weer in de lucht zijn, want ik hoop
echt dat het niet al te lang duurt.
De webmaster is druk aan het zoeken.
Het bestuur is ook zoekende zowel naar nieuwe bestuursleden alsook naar
buurtpreventieleden en burgerschap wijkpanelleden. Meer over het laatste
vind u in de Krabbel.
Ik hoop u allen te mogen begroeten op 5 november, de koffie staat klaar.

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 10-12-2008
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl website: www.kraayenstein.info
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Uitnodiging tot het bijwonen van de
Najaars bewonervergadering
5 november 2008 om 20.00 uur

Agenda
Opening
Mededelingen secretaris
Mededelingen projectgroepen.
Mededelingen wijkagent
Wijkleefbaarheid werkgroep
Vragen kascommissielid.
Begroting 2009
Bestuurskandidatuur (zie Krabbel vooraf)
Verkiezingen
Rondvraag
Sluiting
Daarna is er gelegenheid tot informeel samenzijn

Machtiging

(S.v.p. invullen in BLOKLETTERS)

Ondergetekende, de heer/mevrouw……………………………………………………
Wonende …………………………………
Postcode………
DEN HAAG
Machtigt hierbij, de heer/mevrouw………………………………………………………
Wonende …………………………………
Postcode………
DEN HAAG
Om namens hem/haar aanwezig te zijn op de Najaarsbewonersvergadering d.d. 5 november 2008 van het Bewoners Overleg
Kraayenstein om in deze vergadering zijn/haar rechten uit te oefenen,
waarbij inbegrepen het stemrecht.
DEN HAAG, d.d……………………..2008
Handtekening…………………………………………………………………………………….

Elke aanwezige kan slechts eenmaal bij volmacht stemmen
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Conceptverslag van de bewonersvergadering van 23 april 2008
Aanwezig volgens de presentielijst: C. van Steijn, R.G.M. van Steijn-Mulder, mv. E. Sager,
J.V. Dirven-Muns, Hans van Dijk, R. van Franck, L. Hofman, H. Grottendieck, M. van Wijk,
A. Schunselaar, Harry Schroot, D.M. van Eijl, Huub Lelijveld, Aad Wagenaar, R. Wekker,
Marian Waanders (voorzitter), Kees Hendriks (secretaris), Tine Zee (penningmeester),
Alice van Huijzen (bestuurslid), Leo Franke (adviseur), Yvonne Wagenaar (administratieve
ondersteuning), wijkagent Hans Jansen.
Met kennisgeving afwezig: Ben Niesen.
1. Bij de opening meldde de voorzitter, dat er in het bestuur een verschuiving had
plaatsgevonden: Ben Niesen is geen secretaris meer, maar blijft bestuurslid. Voor de
(her)lezing van de statuten achtte Marian Waanders de tijd voldoende geweest. Door
een misverstand is het verslag van de vorige bewonersvergadering niet in de Kraaiekrabbels
geplaatst. Het werd ter vergadering uitgedeeld.
2. Bij de mededelingen rapporteerde allereerst Marian Waanders over de vergadering
van Commissie Loosduinen. Ook daar was de hondenuitrenplek besproken (zie
hieronder). Verder wees de voorzitter op de Haagse Week van de Ontmoeting in september,
waar het hoofdthema zal zijn: Een andere manier van omgaan met elkaar. Bij de
bevrijdingsbijeenkomst zal het Bewonersoverleg Kraayenstein met twee mensen aanwezig
zijn. Ook de wethouder voor Loosduinen, de heer Huffnagel, zal komen.
Uit de projectgroep Welzijn en Beheer meldde Kees Hendriks dat door een van de
agendapunten: hondenuitrenplek in Ockenburg er een zeldzaam grote opkomst was.
Door de vele insprekers en soms felle discussies liep de vergadering uit, waardoor een
tweede bijeenkomst moest plaatsvinden. Daarop werden de aanvragen voor het
initiatievenbudget en het leefbaarheidsbudget besproken. Vele daarvan werden
toegewezen, enkele afgewezen en enkele aangehouden voor nader onderzoek. Bij de
laatste hoorde ook de aanvraag van Kraayenstein: de kunstgraffiti in het tunneltje
voortzetten op het beton aan de zijde van de tramhalte van lijn 2. Daardoor verdwijnen
de lelijke en soms kwetsende opschriften. Er wordt bekeken of dit kunstwerk mogelijk
uit het nieuw ingestelde wijkcultuurbudget kan worden bekostigd.
Tine Zee vertelde dat de projectgroep Ruimtelijke ordening en verkeer gemerkt had,
dat de uitbreiding van het Wijndaelercentrum, die vorig jaar door de projectgroep was
goedgekeurd, door een gewijzigd en veel groter plan was vervangen. Omdat onder andere
veel meer bomen zouden moeten verdwijnen dan aanvankelijk werd voorgesteld, heeft
men die goedkeuring ingetrokken. De sloop van de Prevastichting en de daar komende
woningbouw zijn nog onderwerp van bespreking. Hans Jansen kon als wijkagent niet
veel schokkends meer melden. Wel waren er in het begin van 2008 veel insluipingen
geweest, steeds aan de achterkant. Hij bood aan bij de mensen thuis het hang- en
sluitwerk te bekijken om te bezien of het na zoveel jaar niet beter vervangen kan worden.
Kees Hendriks vertelde dat in de Loosduinse Ouderen Commissie weer veel projecten
voor senioren werden aangekondigd:, onder andere een Sportfitweek van 14 tot en met
18 juli. Tine Zee wees op de hectische tijden die de Haagse Koepel doormaakt, nu een
reorganisatie plaats moet vinden door een verminderde subsidie van wethouder
Baldewsingh.
3. Na een ingelaste leespauze werd het verslag van de bewonersvergadering van 31
oktober 2007 besproken. Naar aanleiding van het verslag merkte de heer Hofman op,
dat hij een kapotte lantaarnpaal in november al had doorgegeven, maar dat er tot nu toe
niets gebeurd is. Dat ontmoedigt de burger om gebreken te melden. Leo Franke
daarentegen had gelukkig prettiger ervaringen. Mevrouw van Wijk had weinig gemerkt
van de extra activiteiten van de stichting VÓÓR! voor oud en nieuw. Die waren er wel,
aldus Marian Waanders, maar niet in Kraayenstein. Mevrouw van Wijk was geschrokken
van de enorme schade die is aangericht. Ook Hans Jansen had veel vernielingen gezien.
Mevrouw Dirven twijfelde eraan of het vandalisme door raddraaiers alleen uit Kraayenstein
was gepleegd.
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De heer van Eyl constateerde dat de wijk verloedert. Als lid van de buurtpreventie ziet hij
achter de tuinen in het openbaar groen hopen puin en tuinafval. Dat wordt daar niet door
de jongeren neergesmeten. Laten de volwassenen maar eerst het goede voorbeeld geven.
Ook verhuurder Staedion laat door het achterwege laten van groot onderhoud, de wijk
ook een armoediger indruk geven. De door de wijkagent aangekondigde actie tegen de
vogelvoerder is niet uitgevoerd: hij komt het huis niet binnen. De heer Lelijveld had
gezien, dat de werkplaat, die op de rails gelegd was, waardoor een tram ontspoorde nog
vier weken een eindje verderop had gelegen met alle risico’s van een herhaling. Nu is de
plaat gelukkig weg. Hij was al 26 jaar rond oud en nieuw waakhond rondom de molen. Dit
jaar was er een groot vuur geweest op de molenwei, waardoor bij ongelukkige wind zijn
molen gevaar zou hebben gelopen. Bovendien kunnen raketpijlen van onderaf in het riet
van de kap komen, waardoor een historische molen in brand zou vliegen. De suggestie
van de heer van Franck om dranghekken te plaatsen lijkt onmogelijk te verwezenlijken.
Tenslotte wees mevrouw Dirven op enkele tikfouten en dat het verslag ook dubbelzijdig
gedrukt had kunnen worden.
Hierna werd het verslag onder dankzegging aan de notulant goedgekeurd.
4. Bij het vaststellen van het secretarieel jaarverslag 2007 waren geen vragen.
5. Ook het financieel jaarverslag 2007 gaf geen andere opmerkingen dan die van de
kascommissie: liever kwitanties in plaats van Hoogvlietbonnen en een specificatie van de
telefoonnota’s. De vergadering keurde het verslag goed en déchargeerde de
penningmeester.
6. De statutenwijziging gaf meer aanleiding tot commentaar. De heer van Franck wees
erop, dat wanneer een gekozen bestuurder eerst een halfjaar meeloopt ter wederzijdse
kennismaking deze geen stemrecht heeft en geen aansprakelijkheid.
Met deze en enkele andere (lichte) wijzigingen werden de conceptstatuten unaniem bij
handopsteken goedgekeurd door de vergadering, waarna de notaris de nieuwe statuten
zal verlijden.
7. Bij de rondvraag wees Kees Hendriks op de nieuwe Werkgroep Wijkleefbaarheid
Kraayenstein, die mede heeft gezorgd dat de jongeren van Kraayenstein zelf de brandplek
in het gazon bij Hoogvliet opnieuw hebben ingezaaid. De heer Schroot ergerde zich aan
het feit dat er steeds een toiletbakkenauto van Van Lierop in Brasemdaal wordt geparkeerd.
Alice van Huijzen zal met de chauffeur praten. Hans Jansen stelde dat de politie alleen
parkeerexcessen een bekeuring waard vindt en dat hij niet op iedere klacht de betrokkene
kan aanspreken, omdat hij dan later van hogerhand wordt berispt dat hij buiten zijn
boekje is gegaan.
Hans van Dijk, de nieuwe webmaster van www.kraayenstein.info, is van plan van de
website iets moois te maken en roept de hulp van iedereen in om dat doel te bereiken.
Mevrouw Schunselaar wees erop dat de weg in Madestein na de brug over de Lozerlaan
bij regenval één modderpad is. Het zal aangekaart worden door Bewonersoverleg
Kraayenstein bij het stadsdeelkantoor. Marian Waanders kon mededelen dat de nieuwe
aanleg van Madestein van een vlindertuin en een plasdrasweide al interessante
ontwikkelingen te zien geven. Zij heeft daarover informatie, die ze graag ter
beschikking stelt. Mevrouw van Wijk achtte het beleid van buurtbewoners en politie om
de kinderen en jongeren bij het speelpleintje aan de Steurendaal weg te sturen onjuist.
Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen en hangen. Als men daar overlast van
meent te hebben, moet men niet bij een speeltuintje gaan wonen. Hans Jansen pleitte
voor een betere samenspraak met de bewoners: dat helpt echt! Het “zero tolerance”beleid slaat door naar een onaanvaardbare situatie. De suggestie om de jeugd naar
Madestein te verplaatsen is niet ongevaarlijk, omdat er daar geen sociale controle is.
Na de mededeling van de molenaar dat er op 10 mei de bekende Molendag is en op 28
juni de Westlandse Molendag op de molenwei sloot de voorzitter de vergadering met
dank voor de betrokken inbreng.
Nadien was er nog een informeel samenzijn.
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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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Totaal

€ 4.750,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 2.500,00

-----------€ 8.250,00

Secretariaat
Telefoon/internet
Vrijwilligers onkosten vergoeding
Verzekering
Werving/deskundigheidbevorderig
Abonnementen
Vergaderingen(incl teambuilding+bew.)
Porto
Drukkosten (o.a.
kraaiekrabbel)
Attenties
Kerstkaarten
Onderhoud P.C
Totaal

346 26 26

Aktiviteiten subsidie
Vergoeding Vrijwilligers onkosten
Werving/deskundigheidbevordering
Advertentie opbrengsten (KK)

Uitgaven

www.hofstadtax.nl

VOOR AL UW VERVOER
24-UURS SERVICE

Inkomsten

REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN

Begroting 2009 St.Bewonersoverleg
Kraayenstein

€ 540,00
€ 450,00
€ 700,00
€ 70,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 1.200,00
€ 220,00
€ 4.370,00

€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00
-----------€ 8.250,00

Uit de brievenbus
Mijn Meerkoetjes
Dit verhaal wil ik graag vertellen.
Het is ontstaan door hetgeen ik kan aanschouwen vanaf mijn woning, tien hoog, vanuit
de woonkamer of vanaf het balkon, kijken naar de diepte.
Het gaat over een familie Meerkoet. Zwart gejast-gejurkt en wit gebekt.
Zij bouwden in het begin van dit jaar een takjessterk openlucht-water bungalow, vlak
voor de dukdalven die de pijlers van de brug dienen te beschermen en zo ook hun
bungalow.
Het is duidelijk verankerd aan de bodem van de sloot, want als een motorbootje met
kinderen langs vaart, verplaatst het bouwwerk niet.
Ook niet door eventuele stroming die aanwezig is in deze sloot.
Wel schrikt de familie Meerkoet van de pruttelmotor van de bootjes. Vooral als deze van
onder de brug te voorschijn komen. Zeven familieleden duiken dan het dikke groen van
het kroos en laten duidelijke sporen achter in die groene soep, te weten, rechte strakke
lijnen. Ook stippellijnen zijn er soms te zien.
Meerkoeten duiken naar de bodem voor eten en dan komen zij een stukje verder weer te
voorschijn in die groene soep, al dan niet met een hoofdgerecht. Deze energievolle bezigheid
veroorzaakt de stippellijn.
Het nest (sorry: bungalow) is niet permanent bezet. Het is zeker mogelijk dat zij, onder
de brug door, komen in de grote vijver.
Een spannende onderneming moet dat zijn en ik denk dat zij daar vriend en…vijand
ontmoeten.
Vooral ’s avonds laat is het een “bedrijvig gebeuren”, want hun gesnater is tot ver in de
omtrek te horen. Misschien vinden zij in die kroosloze grote vijver heerlijke en lekkere
mugjes of misschien onderwater vlooien. Dit moet wel een heerlijke aanvulling zijn van
hun onderwater-duiksoep-proviand. Als zij weer gearriveerd zijn op het waterhuis, dan
kunnen zij uren zitten poetsen aan hun zwarte verenjurk/jas. Daarna is het de hoogste
tijd om te gaan pronken met hun eigen veren en gaan zij een “slootje om”.
Het geluid wat een meerkoet voortbrengt om kenbaar te maken dat hij/zij aanwezig is
lijkt op: pèk pèk, maar dan zonder p en de k, maar wel met PK’s ofwel “zeer luide
“pietenkracht”.
Als ik ’s avonds stil zit, de buitendeur open, en ik hoor dit heen en weer “gepietenkakel”,
dan voel ik mij gelukkig.
Ook heb ik ontdekt dat de familie Meerkoet erg sociaal is ingesteld, want ik was getuige
van het feit dat hun waterwoning tijdelijk werd afgestaan aan een reiger.
Deze kon luisterrijk uitrusten op deze uitkijkpost, zijn verenpracht poetsen en heel stil
zitten wachten tot er een prooi aankwam. Hoe hij dan door die groene soep heenkijkt?
Raadsel !. Ik zie van deze hoge afstand niet of hij een speciale “door de groene soep
heenkijk prooibril” opzet.
Soms zwemt mevrouw Zwaan langs. Zij glijdt dan van onder de donkere brug statig, met
een zeer hoge nek een blik werpend op die mede waterwereld aanwezige wezens, en
vervolgt haar weg.
Het lijkt wel of er een motor in mevrouw Zwaan is aangebracht want door het kroos zie je
haar elegante grote “zwemplatvoeten” geen zwemslagen maken.
Laatst is er een soort mast op de bungalow gezet. Nee…..geen televisie te zien.
Misschien iets “afschrikwekkends” voor andere eventueel belangstellende krakers,
zwemmers of vliegers?
De hoge frequentie van zeven meerkoeten is thans niet meer aanwezig. Het is duidelijk
dat de meeste zwartelingen zijn uitgevlogen c.q. gezwommen.
Ik vermoed dat alleen de heer en mevrouw Meerkoet gebleven zijn, want soms wordt er
aan de liefde gedaan.
Nu maar afwachten of er dit jaar nog hele kleine zwart/wit-bekjes in de groene soep
strepen komen zwemmen.

T. T
immers
Timmers
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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
Wijndaelercentrum is partner in

Humanitas

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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Bomennota
De nota ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’ is door
de gemeenteraad goedgekeurd. Deze nota is de
leidraad voor het Haagse boombeleid in de
komende tien jaar.
“Bomen zijn onmisbaar om prettig en gezond in de stad te wonen. Door meer
verschillende soorten bomen, zoals bloeiende, vruchtdragende en palmbomen
in Den Haag te planten, krijgt de stad nog meer kleur en fleur”, aldus Rabin
Baldewsingh, wethouder Leefbaarheid.In de nota Haagse bomen geeft de
gemeente haar visie op de betekenis, de waarde en het beheer van de bomen
in de stad. Uitgangspunt is dat Den Haag een groene stad is en zal blijven.
Waarbij de nadruk ligt op meer ruimte voor een boom, meer verschillende
soorten bomen en meer bomen planten in groenarme wijken.
Door meer verschillende soorten bomen in de stad te hebben zijn de Haagse
bomen beter bestand tegen ziekten, plagen en klimatologische veranderingen.
Naast de bekende boomsoorten in Den Haag worden meer bloesem- en
vruchtbomen geplant. Deze bomen dragen bij aan een kleurrijkere stad.
Bijvoorbeeld dit voorjaar zijn op het Jacob van Campenplein kersenbomen
geplant.
Meer ruimte voor een boom
Door de bomen de ruimte te geven, kunnen ze beter groeien en gezond
blijven. Ook dragen deze bomen bij aan een plezierige leefomgeving. Hierbij
is het van belang dat bomen een goede groeiplaats zowel boven- als
ondergronds krijgen. Bijvoorbeeld bij de bomen op het Lange Voorhout is
onlangs geïnvesteerd in innovatieve en duurzame groeiplaatsen.
Groenarme wijken groener maken
In de komende tien jaar wil de gemeente zoveel mogelijk bomen in groenarme
wijken planten. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen
over de hele stad. Zo zijn bijvoorbeeld twaalf acacia’s op het Mandelaplein
geplant.
Herplant van bomen in 2009
Voor de herplant van Haagse bomen is in de begrotingsretraite door het
college voorgesteld voor 2009 eenmalig € 6.5 miljoen toe te wijzen. Hiermee
is het mogelijk om circa 4400 bomen van de 4632 openstaande standplaatsen
te herplanten. Meer informatie: www.denhaag.nl/bomen.

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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De Commissie Loosduinen
Heel vaak komt u de naam Commissie Loosduinen tegen in de Krabbel, maar
wat is nu die commissie Loosduinen die we afkorten naar de CL.
De CL is de vertegenwoordiging van alle wijken in Loosduinen.
Tuinenbuurt, Houtwijk, Nieuw Waldeck,Waldeck Bohemen Kijkduin, Notenbuurt
Kom Loosduinen en Kraayenstein. Uit alle wijken zitten gekozen wijkbewoners
uit de bewonersorganisaties in de CL.
Een vast lid en een plaatsvervanger. De voorzitter is onafhankelijk.
Uit deze mensen wordt door de CL het DB (dagelijks bestuur) gekozen.
De CL heeft een convenant met de gemeente Den Haag.
In dit convenant is geregeld dat zij (de CL) gevraagd en ongevraagd
gekwalificeerd advies uitbrengen over alle zaken die spelen in Loosduinen
zowel op het gebied van Welzijn en Beheer (WB) alsook op het gebied van
Ruimtelijke orde en verkeer (ROV).
In praktijk betekent dat alles wat de gemeente wil in Loosduinen dit eerst
wordt besproken in één van de projectgroepen. Welzijn en Beheer of Ruimtelijke
Ordening en Verkeer.
Wanneer het over gevoel en beleving gaat komt het bij WB. Dus alles wat
met leefbaarheid, jeugd, volwassenen, ouderen, maatschappelijke beleving
en grote groen gebieden te maken heeft wordt in die projectgroep behandeld.
Zodra het over wonen en straten gaat komt het bij ROV. Dus alle verkeer (ook
openbaarvervoer) en bouwplannen worden daar behandeld. Er zijn ook
overlappende zaken zoals b.v de plannen voor Kijkduin, die worden door
beide projectgroepen besproken.
Bij de vergaderingen van de CL zijn ook altijd de stadsdeeldirecteur en het
hoofd van de politie aanwezig. Regelmatig worden deskundigen uitgenodigd
om nadere toelichting of verduidelijking van plannen te geven.
Voor Kraayenstein zitten de volgende personen in de CL.
De heer K. Hendriks als lid van de projectgroep Welzijn en Beheer, mevrouw
T. Zee als vervangster.
Mevrouw M. Waanders is voorzitter van de projectgroep Welzijn en Beheer,
de heer B. Niesen zit in het DB en is portefeuillehouder van WB.
Voor de werkgroep Ruimtelijke ordening en verkeer is de heer B. Niesen lid
van de CL en mevrouw T. Zee vervangster.

Schoonmaakbedrijf
ak
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lde
voor:
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Klos
*
*
*
*

kantoren
scholen
flatgebouwen
particuliere woningen

Tel: 06 - 22133933
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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

The Growing Crows
(een pagina voor jongeren door jongeren)

© Daviid 2005

Shetlandpony ’s terug in W
apendal
Wapendal
Vanaf 17 oktober tot en met medio maart 2009 lopen er weer vijf Shetlandpony’s
in het duingebied Wapendal.
Winterbegrazing
De inzet van Shetlandpony’s is een vorm van natuurbeheer die in Den Haag in
het winterseizoen van 2007-2008 voor het eerst met succes is toegepast.
De pony’s zorgen voor meer variatie in de begroeiing omdat ze vooral de
grassoorten opeten die ongewenst zijn in deze natuur. Hierdoor krijgt onder
andere de duinheide weer ruimte om te groeien. Een gespecialiseerd bedrijf
in natuurbeheer zorgt voor het welzijn van de pony’s. De bestaande afrastering
is voldoende voor een veilige begrazing door de pony’s. Op een beschutte
plek is een drinkwatervoorziening aangebracht. De Shetlandpony’s zijn gewend
om buiten te leven en bij slecht weer biedt Wapendal voldoende schuilplaatsen
voor de dieren.
Wapendal
Wapendal, een klein duingebied ter hoogte van de Daal en Bergselaan, vormt
samen met Westduinpark en Bosjes van Poot een Natura 2000-gebied.
Bescherming en instandhouding op Europees niveau zijn vastgelegd in
Natuurbeschermingswet 1998. Naast de winterbegrazing worden deze winter
ook andere werkzaamheden uitgevoerd om ongewenste bomen en struiken te
verwijderen. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en de beperkte
oppervlakte is het niet toegankelijk voor publiek.Ben je nieuwsgierig, kijk
dan even op de site.
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/wapendal

Een veertigtal kinderen heeft zich aangemeld voor het Halloweenfeest. Er
zullen dus weer aardig wat spookjes door de wijk lopen.
Vrijdag 31 oktober vinden om en nabij het speeltuintje aan de Rietvoorndaal
wandelingen plaats. Bij huizen waar de bekende poster voor het raam hangt
mag worden aangebeld.
Start om half zeven in de avond, terug om half acht in de speeltuin waar
suikerspin en popcorn wachten.
Veel plezier.
Bewonersvereniging Kraayenstein-Zuid
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Het team van Apotheek de Korenaer staat met raad &
daad voor u klaar

altijd een apotheker aanwezig

incontinentie-advies

bezorgdienst

podoloog & pedicure

Apotheek de Korenaer

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

Wijkpanel Burgerschap
Het doel van de wijkpanels Burgerschap is om burgerschap te stimuleren en
daarmee de integratie in Den Haag te bevorderen: in het stadsdeel, de straat,
het plein, het park, de buurt en de wijk. De stad wordt gemaakt door de
mensen die erin wonen. Veel Hagenaars zetten zich nu al in voor de stad via
allerlei organisaties, zoals bijvoorbeeld, het verenigingsleven, jeugd- en
jongerenwerk, de sport- en bewonersorganisaties. De wijkpanels vormen voor
de gemeente een belangrijk platform op wijkniveau om de inzet van Hagenaars
in de komende jaren verder te stimuleren, bruggen te bouwen naar elkaar toe
en hun woonomgeving te koesteren. Het is een platform om meer nieuwe
Hagenaars, nieuwe initiatieven, nieuwe instellingen en ondernemers te
betrekken bij burgerschap en om initiatieven in te dienen bij het Fonds
Burgerschap. Het wijkpanel bestaat uit inwoners die representatief zijn voor
Loosduinen, zoals een ondernemer, een dominee, pastoor, imam of pandit,
een advocaat, een jongerenwerker, een jurist, een student, een leraar en een
ouder van drie kinderen. Het panel is een aanvulling op de al bestaande
sociale netwerken die zich met burgerschap bezighouden. De panelleden
komen minimaal één keer per drie maanden bijeen. Stichting BOOG ondersteunt
bij de vorming en de activiteiten van het wijkpanel. De bedoeling is om in het
eerste kwartaal van 2010 in alle wijken in Den Haag een Wijkpanel Burgerschap
te hebben. Bent u een bruggenbouwer en geïnteresseerd dan kunt u contact
op nemen met de heer B. Erbas, coördinator wijkpanel burgerschap:
b.erbas@ocw.nl.

Paranormaalbeurs ten behoeve van KiKa
In het Atlantic Hotel Kijkduin in Den Haag werd op 26 oktober
2008 een Paranormaalbeurs gehouden.
De opbrengst van deze Paranormaalbeurs werd aan het eind
van de dag gedoneerd aan Stichting KiKa (KinderKankervrij).
Stichting KiKa is de Stichting die zich inzet voor het werven
van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd,
meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Meer specifiek streeft KiKa naar:
1. Verhoging van de genezingskans.
2. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar
mogelijk).
3. Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).
(bron: www.kika.nl).
KiKa’s mascotte is de KiKabeer en deze staat symbool voor steun en liefde
voor kinderen in moeilijke tijden. Onze KiKaberen zijn te koop voor 6,95 euro
per stuk (en mogen ook niet voor een andere prijs verkocht worden).
De helft van dit bedrag gaat direct naar de onderzoeken, de andere helft is
nodig voor de productie van de beer. De beren zijn verkrijgbaar in verschillende
kleuren o.a. zwart, donkerbruin, lichtbruin, beige en wit. De beren zijn goed
te wassen in de wasmachine (in een kussensloop) op 30 graden en zijn
wasdroger bestendig. Door het hele land hebben we enthousiaste vrijwilligers
die de beren voor ons verkopen.
Misschien heeft u de beurs gemist..., maar wilt u wel iets doneren. Dat kan op
giro 8118 t.n.v. KiKa.
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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

15

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, tevens 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
·
·
·
·
·
·
.
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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.: 14 070
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Commissie Loosduinen
tel.: 070-3537945

Bewonersvergadering
5 november 2008

