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Krabbel Vooraf
Deze Kraaiekrabbel is voor een groot deel gevuld met agendastukken voor de bewonersvergadering van 18 november as.
Behalve de agenda voor die avond treft u tevens het conceptverslag van de vergadering
van 13 mei jl. aan, de begroting voor 2010 en een voorstel ter verwezenlijking van een
ontmoetingsplaats voor de kraayensteinse jongeren.
Teneinde dit belangrijke initiatief op professionele wijze te realiseren is contact gezocht
met Stichting Boog. Daar zag men direct het belang van dit initiatief in en was onmiddellijk bereid tot een professionele projectmatige aanpak.
Tijdens de komende bewonersvergadering zal de projectleider van Stichting Boog aanwezig zijn om nadere toelichting over dit project te geven en uw vragen te beantwoorden.
Belangrijk onderwerp op de vergadering is ook de bestuursverkiezing. Zoals in krabbel
4 al is meegedeeld ontbreken er nog minimaal twee bestuursleden. Eén aspirant-lid is
al gevonden, hij stelt zich in dit nummer kort voor. Het bestuur hoopt dat ten minste een
tweede aspirant-lid zich nog tijdig zal melden.
De aanpassing van tramlijn 2 heeft ook de aandacht van het bestuur. Op dit moment is
het nog niet bekend hoe de toekomstige tramstellen eruit gaan zien, heel belangrijk is
of de rijtuigen van één of twee stuurstanden voorzien worden. In het laatste geval zou
de keerlus overbodig worden en wellicht op termijn verdwijnen!
Dit onderwerp wordt in de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de Commissie Loosduinen (CL) besproken, van voor onze wijk belangrijke ontwikkelingen houden we u op de hoogte. De CL kent een werkgroep openbaar vervoer waarin Kraayenstein helaas nog niet is vertegenwoordigd. Mocht u hiervoor belangstelling hebben laat
dit dan aan het bestuur weten.
Elke bewonersorganisatie moet voor 1 oktober van het lopende jaar een jaarplan bij de
gemeente indienen. Het jaarplan van het BOK is gepubliceerd op onze website, indien
gewenst kunt u aan het secretariaat om een “papieren” versie vragen.
Op de nieuwe vormgeving van de krabbel zijn een aantal positieve reacties ontvangen.
Deze reacties betroffen alle de betere leesbaarheid van het blad.
Opmaak en lettertype zullen dus worden gehandhaafd.
Graag tot ziens bij de bewonersvergadering op 18 november!

Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
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Agenda Bewonersvergadering Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
te houden op 18 november 2009 in wijkgebouw “De Wiekslag”, Molenbrink 68A.
Aanvang 20.00 uur.
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vergadering 13 mei 2009
3. Begroting 2010
4. Bestuursverkiezing
5. Presentatie project ontmoetingsplek jongeren

toelichting door de projectleider van St. Boog en de jongeren zelf
6. Mededelingen uit/van:
de Commissie Loosduinen;
de projectgroepen Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Welzijn en Beheer.
de wijkagent
7. Werkgroepen
8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
9. Sluiting
Na de vergadering is er gelegenheid tot napraten tijdens een informeel samenzijn.

Begroting 2010 Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
Inkomsten
Activiteitensubsidie

€ 5.000

Secretariaat

€

550

Vergoeding vrijwilligers onkosten

€

700

Telefoon/internet

€

470

Werving/deskundigheidsbevordering €

300

Verzekeringen

€

80

Vergoeding vrijwilligers onkosten

€

700

Werving/deskundigheidsbevordering

€

300

Drukkosten (o.a. Kraaiekrabbels)

€ 3.800

Vergaderingen (incl. teambuilding)

€

900

Bewonersvergaderingen

€

400

Abonnementen

€

60

Porto

€

300

Kerstkaarten

€

140

Attenties
Onderhoud PC

€
€

150
150

Advertentie opbrengsten (KK)

Totaal:
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Uitgaven

€ 2.000

€ 8.000

€ 8.000

Conceptverslag van de Algemene Bewonersvergadering van woensdag 13 mei 2009
Aanwezigen volgens presentielijst
Afwezig met bericht: De heer T.W. Fens, Mw. J.C. Dirven en dhr. H.R. Janssen
1.Welkom en eventueel toevoegen van agendapunten
Marian Waanders, voorzitter, heet de aanwezigen welkom. Zij vindt het fijn dat er zoveel
jongeren aanwezig zijn. Ook een welkom aan Mark Molenkamp, Bestuursdienst, Dymphna
Faas, teamleider Welzijn, Jeugd en Burgerschap en Hans Jansen, wijkagent.
De agenda, wordt ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn geen mededelingen.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen, voor zover nog niet gedaan, de presentielijst in te
vullen.
2.Conceptverslag van de bewonersvergadering van 5 november 2008
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt
de samensteller van het verslag.
3.Secretarieel jaarverslag 2008
Het verslag wordt goedgekeurd.
Voor wat betreft het jaarplan 2010/2011 verzoekt de voorzitter de aanwezigen om, indien
gewenst, wensen ten aanzien van de wijk aan het bestuur door te geven, zodat deze in
het jaarplan opgenomen kunnen worden.
Mevrouw Dirven en de heer Janssen vormen de kascontrolecommissie. Mw. Dirven heeft
aangegeven ook volgend jaar lid te blijven. De leden van deze commissie worden in de
najaarsvergadering gekozen.
4.Financieel overzicht 2008
Op de vraag vanuit de zaal waarom het financieel jaarverslag niet in de ‘Kraaiekrabbels’
is opgenomen, antwoordt de voorzitter dat hier geen tijd meer voor was Mevrouw Tine
Zee, penningmeester van het bewonersoverleg, vraagt begrip voor het feit dat door
omstandigheden het zo lang heeft geduurd voordat het financiële verslag klaar was.
Het bestuur heeft hierbij de hulp van HOF ingeroepen. De voorzitter deelt mede dat de
kascontrolecommissie de penningmeester en het bestuur décharge heeft verleend voor
het gevoerde financiële beleid in 2008. Vanuit de zaal komt de vraag waar de € 113
voor de wijkwandeling aan is besteed. De voorzitter legt uit dat dit bedrag is besteed
aan versnaperingen. Als een stadsdeelwethouder op visite komt kost dat geld. Zijn
aanwezigheid tijdens de wijkwandeling levert wel wat op voor de wijk.
Onder de post verzekeringen vallen het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel,
de inboedel, de jaarlijkse bijdrage voor drie pinpassen en notariskosten, vanwege het
veranderen van de statuten in 2008. In 2008 heeft een nabetaling van het wijkfeest
plaatsgevonden. Stichting VOOR heeft in 2007 borg gestaan voor het opgevoerde
bedrag.
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Enkele aanwezigen schrikken van het feit dat binnen het bestuur van het bewonersoverleg drie pinpassen in omloop zijn. Deze kunnen makkelijk worden verloren.
De voorzitter is zich daar van bewust, maar ziet niet zo het gevaar ervan. Het financieel
verslag wordt goedgekeurd.
Men kan nog altijd bij vragen over dit verslag bij het bestuur terecht.
5. Bestuurswijzigingen
De voorzitter stelt de heer Albert Brouwer aan de aanwezigen voor. Hij is sinds een half
jaar kandidaat-bestuurslid. In de vernieuwde statuten staat dat er niet meer met handopsteking mag worden gestemd, maar dat dit nu met stembriefjes moet gebeuren.
Vervolgens vraagt de voorzitter aan de aanwezigen om het bestuur toestemming te geven om de heer Ben Niesen als bestuurslid te ontslaan. Daarnaast vraagt zij toestemming om de heer Niesen tot 2010 zijn lidmaatschap van de Commissie Loosduinen te
laten behouden. De heer Van Eijl wil graag een dringende reden horen waarom dit bestuurslid op moet stappen.
De voorzitter legt uit dat dit vanwege onoverkomelijke verschillen van inzicht is; de heer
Niesen en het bestuur kunnen niet meer met elkaar communiceren.
Op de vraag vanuit de zaal of deze zaken niet uitgepraat kunnen worden, antwoordt
de voorzitter dat dit niet meer zal lukken. Deze situatie loopt al sinds 2007. Er zijn in
dit verband al verschillende gesprekken gevoerd met de Commissie Loosduinen en de
Buurtpreventie met bemiddeling van de heer Van Eijl.
De voorzitter stelt dat als de heer Niesen weigert op te stappen, het bestuur dit wel zal
doen. Vanuit de zaal wordt dit als chantage beschouwd. Men wil graag, om zich een
mening te kunnen vormen, verslagen zien, waaruit op te maken valt hoe de situatie binnen het bestuur is.
De heer Kees Hendriks, secretaris, leest de regels voor waaraan het bestuur zich moet
houden. Hier hoort ook de communicatie bij. Deze regels zijn samengesteld na maandenlang verschil van inzicht.
De heer Hendriks leest ter verduidelijking punt 6 van het reglement voor.
De heer Theo Fens, bemiddelaar, en alle bestuursleden, dus ook de heer Niesen hebben dit reglement ondertekend.
De heer Hendriks stelt dat van handhaven van dit reglement niets terecht is gekomen.
De heer Niesen vraagt de voorzitter zich, voor wat betreft de slechte communicatie, bij
het BOK te houden en de CL of WB (Welzijn en Beheer) hier buiten te laten.
Vanuit de zaal wordt geadviseerd nogmaals met de heer Niesen rond de tafel te gaan
zitten.
De voorzitter stelt dat dit niet meer gaat; zij ziet niet meer hoe dat zou moeten.
De heer Martin Hoogerdijk vraagt of het mogelijk is deze kwestie naar de najaarsvergadering te verschuiven. Hij stelt voor dan een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen;
mevrouw Waanders is immers partij in het conflict. Verder stelt hij dat iemand, die het
BOK in CL vertegenwoordigt, dit alleen maar kan als hij bestuurslid is van het BOK. De
zaal is het met deze opmerking eens.
De voorzitter merkt op dat de heer Niesen penningmeester is van CL. De penningmeester wordt door het dagelijks bestuur van CL gekozen en niet door het BOK.
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De heer Hoogerdijk stelt voor om een werkgroep te vormen, die met de conflicterende
partijen gaat praten. Spreker wil zelf met drie andere personen in deze groep plaatsnemen. Deze werkgroep gaat de algemene bewonersvergadering in het najaar adviseren.
Mevrouw Dymphna Faas stelt voor om stadsdeeldirecteur Harry Bovenlander te vragen
om als onafhankelijk voorzitter op te treden.
Conclusie:
- Alle aanwezigen zijn het er over eens dat de heer Niesen formeel deel uitmaakt van
het bestuur.
- Er zal vanuit de bewoners een werkgroep van vier personen worden ingesteld, die
gaat bekijken of de heer Niesen en het bestuur weer met elkaar kunnen communiceren
en samenwerken en zal in de najaarsvergadering met een advies komen. De leden van
deze werkgroep moeten er wel blanco instaan.
Op de vraag van de voorzitter of het bestuur dan tot de najaarsvergadering op de inzet
van de heer Niesen kan rekenen, antwoordt deze dat het bestuur dan met een voorstel
moet komen, waaruit zijn taak bestaat.
- Mevrouw Faas benadrukt dat het bestuur zelf aan de heer Bovenlander moet vragen
om als onafhankelijk voorzitter van de najaarsvergadering op te treden. Zij zal, zoals zij
dit in eerste instantie voorstelde, dit niet doen; zij zit vanavond alleen als toehoorder.
- De volgende personen nemen plaats in de werkgroep:
De heren A. Slootweg, P. Schouten, M. Hoogerdijk en mw. P. Ballemaker.
De voorzitter verwacht van deze mensen dat zij zich neutraal zullen opstellen.
De motie ‘Hoogerdijk’ wordt met handopsteking aangenomen.
Het initiatief om bij een te komen wordt na deze vergadering besproken.
Op de vraag vanuit de zaal of het gezien de huidige situatie wel verstandig is om een
nieuw bestuurslid te kiezen, antwoordt de voorzitter dat het bestuur hard aan uitbreiding
toe is.
De stemcommissie bestaat uit de dames Brongers en Van Wijk.
Nadat de stemmen zijn geteld deelt de voorzitter mede dat er voor de verkiezing van de
heer Albert Brouwer als bestuurslid van de BOK 24 stemmen voor en 21 tegen zijn.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de heer Brouwer al bij de Kamer van Koophandel
staat ingeschreven. Dit zou al in februari zijn gebeurd. Dit vindt men vreemd. De heer
Brouwer is immers nog geen bestuurslid. Als bewijs zal een uittreksel aan het bestuur
worden getoond.
De voorzitter kan zich nu niet herinneren of de heer Brouwer door het bestuur bij de KvK
is aangemeld. Zij zal dit nagaan.

Gezien de stemverhouding trekt de heer Brouwer zich terug als bestuurslid.
De voorzitter vindt dit spijtig.
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6. Rondvraag en sluiting
- Robert Truijens verzoekt, mede namens een aantal jongeren, het bestuur en de aanwezigen mee te denken over het vinden van een ‘hangplek’ zonder te veel gezeur van
de omwonenden. Momenteel staan ze naast de Hoogvliet en komen soms bedreigend
over bij de bewoners.
Er is contact met de politie. De jongeren willen graag een overdekte, verlichte plek,
zonder dat er overlast veroorzaakt kan worden voor omwonenden en jongeren. De jongeren zijn bereid bij het realiseren van een plek hun steentje bij te dragen. De wijkagent
is ingelicht en heeft zich bereid verklaard een bijeenkomst bij te wonen.
De jongeren zelf denken aan Madestein bij het strandje. Daar is echter geen sociale
controle. Ook wordt er aan de oude konijnenveilig gedacht en aan de tramlus midden
op het grasveld.
De voorzitter raadt de jongeren aan op 26 mei de vergadering van de Commissie van de Stadsdelen te bezoeken. Zij kunnen dan hun vraag benadrukken.
Een plek bij de molen is geen optie; daar komen al andere groepen jongeren.
Mevrouw Faas stelt voor om op korte termijn met de heer Molenkamp op het stadsdeelkantoor een afspraak te maken.
- Een voorstel van de heer Molenkamp aan de jongeren is om mee te gaan in het traject
van de jaarwisseling. Er vindt in het najaar een vooroverleg ACON (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw) plaats met bewoners.
De voorzitter bedankt de jongeren voor hun inzet.
- Het uittreksel van de Kamer van Koophandel is inmiddels opgehaald en wordt aan de
voorzitter overhandigd.
- Molenaar Huib Lelieveld maakte zich zorgen over de molen. Hij was bang dat tijdens
de afgelopen jaarwisseling de molen in de brand zou gaan. Hij is er op tegen dat er op
het grasveld naast de molen vuur wordt gemaakt. Dat is geen goede plek hiervoor. Er
blijft daarna een hoop rommel achter.
De voorzitter zegt dat dit signaal wel is meegenomen in de evaluatie van de afgelopen
jaarwisseling.
Daarnaast is er volgens de heer Lelieveld tijdens de paasdagen in de molen ingebroken. Hij laat dit verder aan de gemeente over.
Volgens de heer Lelieveld wordt er onvoldoende gebaggerd in de sloot bij de molen.
Dit heeft hij al twee jaar geleden aangegeven. Het levert dode vissen op. Spreker wordt
aangeraden hiervoor het gemeentelijk contactcentrum te bellen of contact op te nemen
met Hoogheemraadschap van Delfland.
- Er wordt gevraagd of er meer 30km-borden kunnen worden geplaatst.
- Er wordt verzocht de straatnamen en huisnummers beter aan te geven. Hulpdiensten
rijden nog al eens voorbij het bedoelde adres. Voorgesteld wordt onder het straatnaambord de huisnummers met pijlen in de goede richting aan te geven.
De voorzitter raadt aan de onregelmatigheden in de openbare ruimtes door te geven via
telefoonnummer: 14070.
Nadat de voorzitter de aanwezigen heeft bedankt voor hun inzet sluit zij de vergadering.
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Even voorstellen
Mijn naam is Bert Hofman en woon, samen met mijn vrouw en hondje, al sedert mei
1976 in Kraayenstein.
Na mijn pensionering houd ik mij actief bezig het vrijwilligerswerk. Zo was ik 2 jaar bestuurslid van de huurdersvereniging Forellendaal, 17 jaar chauffeur bij de wijkbus Viool
en ongeveer 10 jaar bestuurslid van de huurdersvereniging De Brinken.
Gedurende 7 jaar ben ik actief geweest voor de “klussendienst Loosduinen” en ben
inmiddels al 20 jaar bij de Buurtpreventie Kraayenstein, waaraan ik nog steeds met veel
plezier deelneem.
Naar aanleiding van het stukje “Help het Bok” in Kraaiekrabbel 4 en een gesprek met
-nu nog- 2 bestuursleden heb ik besloten mij aan te melden als bestuurslid.

Gemeente Den Haag gaat
plastic apart inzamelen
Vanaf 1 november staan in Den Haag 40 speciale containers voor plastic afval.
Daarin kunnen Hagenaars lege plastic verpakkingen kwijt. Die worden vervolgens hergebruikt. Het plastic verpakkingsafval kan ook worden ingeleverd op de
drie Haagse afvalbrengstations. Bij het afvalbrengstation aan de Plutostraat kunnen ook andere soorten plastic worden ingeleverd. Door deze maatregel hoeft
minder restafval te worden verbrand. Dat is winst voor het milieu.
Wat wel en wat niet?
Het meeste plastic dat nu nog in vuilniszakken verdwijnt is verpakkingsafval: plastic zakken, yoghurtbekers, shampooflessen en dergelijke. De 40 containers die verspreid over
de stad geplaatst worden zijn voor dit verpakkingsafval bedoeld. Van het ingezamelde
plastic worden nieuwe verpakkingen gemaakt, en ook bijvoorbeeld automaterialen, tennisballen en vloerbedekking.
Plastic Heroes
Met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval vanaf 1 november loopt Den
Haag in de pas met het landelijk beleid. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle gemeenten in
Nederland het plastic afval scheiden. Via een landelijke campagne wordt hiervoor aandacht gevraagd. De posters van deze campagne met daarop de ‘Plastic Heroes’ waren
ook in Den Haag te zien. Binnenkort volgt een nieuwe campagne om Hagenaars te informeren over hoe de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval vorm krijgt.
Over een half jaar evalueert de gemeente Den Haag de gescheiden inzameling van
plastic verpakkingsafval. Als het systeem een succes blijkt, komen er mogelijk meer
inzamelpunten in de stad.
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Advertentie
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* Zeker Thuis Loosduinen-abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel, comfort
* Alarmering Thuis Loosduinen: abonnement op snelle en deskundige hulp bij nood
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* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* dagelijks koelverse maaltijden: afhalen of bezorgen
* prikpunten huisartsenlaboratorium en trombosedienst
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* 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
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* Zorg Thuis Loosduinen:
- huishoudelijke hulp
- persoonlijke verzorging en begeleiding
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* met een verblijfsindicatie
* wonen met verpleeghuiszorg
* privacy staat voorop
* alle 128 appartementen met balkon
* belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen
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Wijndaelercentrum is partner in

Humanitas

g
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gplus Den Haa
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat
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Ontmoetingsplek voor jongeren
Jongeren in Kraayenstein hebben bij het Bewonersoverleg Kraayenstein aangegeven
behoefte te hebben aan een plek in de openbare ruimte waar zij kunnen rondhangen.
Rondhangen is van alle leeftijden en van alle tijden.
Gewoon even kletsen, even “chillen”, gewoon bij elkaar zijn. De openbare ruimte is van
iedereen en daarin moet ook ruimte zijn voor zowel jong als oud om elkaar te ontmoeten.
De jongeren hebben in overleg met het Buurtinterventieteam Kraayenstein, de wijkagent, Stichting VÓÓR en Stichting Boog gezocht naar een geschikte locatie voor deze
ontmoetingsplek. Na verschillende locaties te hebben besproken en bekeken kwam een
plek onder de “roestbrug” over de Lozerlaan aan de zijde van Madestein als meest geschikte locatie naar voren. Er staat al een lantarenpaal en er hoeven alleen een paar
bankjes en een afvalbak geplaatst te worden. De ligging is zodanig dat op deze plek
de jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder dat andere bewoners daar overlast van
ervaren.
In overleg met alle betrokkenen zullen duidelijke afspraken gemaakt worden om de ontmoetingsplek “beheersbaar, schoon, heel en veilig” te houden.
Dit plan zal op de bewonersvergadering van 18 november as. door de initiatiefnemers
aan de aanwezigen gedetailleerd worden gepresenteerd. Uiteraard zal er ruime gelegenheid geboden worden voor het stellen van vragen.
Het doel van deze presentatie is consensus met alle betrokkenen over dit plan te bereiken. Alleen na het verkrijgen hiervan kan begonnen worden met de realisatie van de
ontmoetingsplek.
De contacten met de jongeren hebben ook geleid tot een contact met het jongerenwerk van Stichting VÓÓR betreffende de inloopavond op woensdag voor jongeren in De
Wiekslag. De huidige opzet voldoet in het geheel niet en beide partijen gaan in onderling overleg op zoek naar een passender invulling van zo’n avond, die wellicht ook op
een andere dag gehouden kan worden.

Gemeentemuseum
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Bewoners van het stadsdeel Loosduinen kunnen vanaf februari t/m juli 2010 gratis het
Gemeentemuseum bezoeken. Meer over deze actie zal in krabbel 6 gepubliceerd worden.
Voordat het museumproject in Loosduinen losbrandt, kunt u alvast kennis maken met
het museum in uw eigen stadsdeel! Op zaterdag 28 november en op zaterdag 12
december zal het Loosduinse Hoofdplein worden versierd met een schilderij uit het
museum en mag u zelf het plein verder beschilderen onder begeleiding van museumdocenten!
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Extra inzet voor schoner water in Den Haag

Gemeente
Den Haag legt meer
nadruk op bestrijding van zwerfvuil in het water
'(,"#*#/!#,1/2+
3-,"3'#/"%0#
Haagse grachten, sloten en vijvers worden een stuk schoner! Sinds begin september
2009 wordt zwerfvuil in het water nog steviger aangepakt dan voorheen; zowel vanaf de
wal als vanaf het water. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hun inzet hiervoor in het kader van Den Haag Schoon geïntensiveerd. Wethouder
Baldewsingh (Leefbaarheid): “Ik sta voor een openbare ruimte die van gevel tot gevel
schoon is en die integraal wordt beheerd. Dus geen zwerfvuil op straat, niet in de plantsoenen, en ook niet in het water! Door nu nog vaker vuil te verwijderen, hoop ik iedereen aan te sporen ook bij te dragen aan het terugdringen van zwerfvuil”.
Vijf dagen per week en vijf ploegen
In de Haagse grachten vaart vijf dagen per week een boot van de firma Meeuwisse die
vuil opvist. Andere waterlopen zoals sloten worden vanaf de wal ontdaan van zwerfvuil.
Vijf ploegen van Omnigroen zijn van maandag tot en met vrijdag bezig om in de hele gemeente zwerfvuil uit het water te verwijderen. De gemeente werkt hiervoor nauw samen
met het Hoogheemraadschap van Delfland dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Vervuiling kan daardoor snel worden aangepakt.
Integrale Service
Helaas komt het nog geregeld voor dat zwerfvuil vanaf de kant in het water waait. Naast
de extra inzet van vegers op straat, wordt nu voor het wateronderhoud een vijfde ploeg
van Omnigroen toegevoegd. Deze ploeg houdt zich bezig met het snel verhelpen van
klachten en calamiteiten. De vier bestaande ploegen werken ieder in een deel van de
,*--.-!&1#,"
stad.
Plastic scheiden
Tussen het zwerfvuil, dat uit de grachten en andere waterlopen wordt verwijderd, zit
veel plastic (flessen en kunststof verpakkingen). Plastic vergaat uit zichzelf heel langzaam, maar kan wel goed opnieuw gebruikt worden. Daarom gaat de gemeente vanaf
november 2009 plastic verpakkingsafval apart inzamelen. Een bericht hierover staat
elders in deze krabbel.
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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
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Willem III-straat 115
2552 BN Den Haag
t: 070-397 42 24
f: 070-397 87 14

Loosduinse Hoofdstraat 15
2552 AA Den Haag
t: 070-711 02 90
f: 070-397 47 80
+'*
infoMC@apotheekdekorenaer.nl

info@apotheekdekorenaer.nl

.#,',%01'("#,
ma t/m vrij 8.00–17.30 uur

ma t/m vrij 8.30–18.00 uur
zat 10.00-13.00 uur

.-1&#)#/0
Mw P.P.T. de Haan-Gouw

Mw S.N. van Romburgh-Bensink

altijd een apotheker bereikbaar

Het team van Apotheek de Korenaer staat op beide
locaties met raad & daad voor u klaar

Wist u dat u ook
herhalingsrecepten kunt
bestellen via onze website: www.apotheekdekorenaer.nl
13
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De Computer
Een groter mysterie bestond er járen geleden niet voor mij.
Ik heb leren typen op een mechanische machine en daar kreeg je sterke vingers van.
Een tijdje later kreeg ik op mijn werk een elektrische machine. Dat was wel even wennen.
Je hoefde de toets maar heel licht aan te raken en de letter stond al op het papier.
Evenwel, het wende al heel vlug.
En toen kwam de computer……
Wij (mijn collega’s en ik) kregen natuurlijk wel een cursusje en nog wat uitleg hier en
daar, maar ik moest mijn elektrische machine nog zo vaak gebruiken, voor formulieren
invullen b.v., dat ik de computerlessen al snel was vergeten. Ik typte ook vaak de brieven op de machine, want dat kon ik toch beter.
Het eerste wat me tamelijk goed af ging was de tekstverwerker ‘Word’.
Maar ik had nog regelmatig problemen, zoals b.v. een scherm vol met onbegrijpelijke tekens. Mijn collega die steengoed was op zijn computer riep dan vol verbazing uit: “Hoe
krijg je ’t voor elkaar! Dit is Pascal!”
Verschrikt vroeg ik: “Wie is dat dan? Komt het nog goed?”
Hij deed wat kunstgrepen en stelde me gerust: “Dat was computertaal. Je hebt weer
ergens verkeerd op gedrukt.” En tot mijn vreugde kwam m’n eigen tekst weer in beeld.
Nu hebben we zelf een computer. Mijn man wist helemaal niets van computers en toen
we hem pas hadden voelde ik me een hele Piet als ik hem ‘onderricht’ gaf (op mijn manier). Maar hij was me al gauw voorbij gestreefd en dan legde hij mij weer uit hoe e.e.a.
werkte.
Vorige week hadden we het plan op gevat om een fotoboek te maken van onze vakantie. Maar hoe?
Daar is onze dochter een avondje voor geweest en kregen we weer van háár les.
Daarna moesten we om de beurt een paar foto’s in het boek op het scherm zetten.
“Vind je het niet vervelend?” vroeg ik haar “twee van die sukkels bezig te zien?”
“Nee hoor, ik vind het heel amusant. En het mooiste is, het lukt nog ook!”
Ze vertelde nog even hoe we het uit moesten
zetten en weer oproepen en na een uur of
twee ging ze weer naar huis.
We gingen met vierkante ogen naar bed en
we hadden pas 7 bladzijden klaar.
De rest hebben we in een paar keer gedaan
en…… het is geweldig geworden!
We zijn apetrots op onszelf. Weer wat geleerd!
We hebben de computer weer wat geheimen
ontfutseld!
Magda Zomer
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NIEUW!
De kapper bij u in de buurt.
Op afspraak voor u geopend van
maandag t/m vrijdag.
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

3#,"#*
Praktijk voor voet- en handverzorging. Maar ook...
Harsen benen
Paraffinebad voor handen en voeten
Manicure
Hotstone-beenmassage
Cosmetische voetbehandeling..
Specialiste diabetici
Distributeur Aloe Vera
Forellendaal 277 . 2553 JL Den Haag
070-397 29 06 of 06-417 09 817
email:Lavendel@uwstudio.nl
www.Lavendel.uwstudio.nl

scheiden?
Mr Jos W. van Vught
mediator

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
5
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Bent u 55+ en/of mindervalide??

Bent u 55+ en/of mindervalide??
Heeft u klusjes, zoals het ophangen van
Heeft u klusjes, zoals het ophangen van
schilderijen, vernieuwen
schilderijen,
vernieuwenvan
vankraan-leerkraantjes enenstopcontacten,
aanpassenvan
van
leertjes
stopcontacten, aanpassen
telefoonvoorzieningen
u u
telefoonvoorzieningene.d.,
e.d.,enenzoekt
zoekt
daarbij
dan
kunt
u contact
opnemen
daarbijhulp,
hulp,
dan
kunt
u contact
opnemet
de
Klussen-dienst.
Per
uur
wordt
menmet de Klussen-dienst.

Per uur wordt € 4,00 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.
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COLOFON
Het Bewonersoverleg Kraayenstein heeft een kantoorruimte in wijkgebouw “De Wiekslag”, Molenbrink 68A, 2553 GR Den Haag, tel: 3910022. Op woensdagochtend zijn
er bestuursleden aanwezig. Voor informatie kunt u altijd schrijven, bellen of mailen.
De Kraaiekrabbels is voor en van alle wijkbewoners. Heeft u een artikel, stuur het in!
De redactie kan een ongevraagde bijdrage zonder opgave van redenen inkorten of
weigeren, anonieme berichten worden niet behandeld. Een geplaatste bijdrage geeft de
mening van de inzender weer en niet die van het bestuur.
De Kraaiekrabbels verschijnt 6 keer per jaar. Oplage 2000 stuks. Het verspreidingsgebied is heel Kraayenstein.
Vormgeving en druk worden verzorgd door Pasmans Drukkerij B.V., Forellendaal 400,
2553 LP Den Haag. E-mail: info@pasmans.net; tel: 070-3977171.
Functie- en Adreslijst

Secretaris en wnd. voorzitter
J. B. Niesen, tevens lid Dagelijks Bestuur Commissie Loosduinen (penningmeester), lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en coördinator
Buurtpreventie Kraayenstein.

Website: www.kraayenstein.com;
e-mail: bokraayenstein@zonnet.nl

Penningmeester en wnd. voorzitter
Mevrouw T. Zee - v. d. Dool, tevens
lid projectgroep Welzijn en Beheer
en lid Commissie Loosduinen.

Wijkagent: Hans Jansen, tel; 09008844; Aaltje Noordewierstraat 401.

Bestuurslid
A. C. Wagenaar
Adviseur
L. Th. Franke
Redactie Kraaiekrabbels
Onder verantwoording van het bestuur,
met medewerking van de redactieleden
Mevrouw M. Zomer
Mevrouw Y. Wagenaar
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Website buurtpreventie:
www.kraayensteinpreventie.nl;
e-mail info@kraayensteinpreventie.nl

Nuttige telefoonnummers (070):
Openbare verlichting
3197600
Handhavingsteam
3536240
Sociale raadslieden
3537900
Obstakellijn
3593381
Commissie Loosduinen
3537945
Gemeentelijk contactcentrum 14070,
e-mail contactcentrum@dsb.denhaag.nl

Uiterste datum inleveren kopij volgende
uitgave: 20 november 2009

