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Krabbel Vooraf
Het kwettert en kwinkeleert weer in Kraayenstein; sinds een paar weken luiden vele duizenden vogels in alle vroegte de dagen in en ze doen dat soms dermate con brio dat het
snerpgeluid van de eerste trams in de keerlus erdoor wordt gesmoord. De vogels zingen uit volle borst het lied van de lente, een seizoen waarnaar de bewoners van Kraayenstein – en de rest van Nederland – reikhalzend hebben uitgezien, vele weken lang.
Het is nu maar te hopen dat de lente van 2010 zich net zo karaktervol zal betonen als de
winter die we hebben beleefd. Gedurende vrijwel alle weken van zijn bestaan bezorgde die winter onze wijk een opeenvolgende reeks van sprookjesachtige landschappen
waarin het maagdelijk wit het in de ochtendstond telkens weer gewonnen had van het
slobbergrauw van het overdag kapotgereden en –gelopen sneeuwtapijt. De aanblik van
zo’n nieuwe winterdag in het eerste licht benam je soms aangenaam de adem.
Leve de winter dus? Niet voor iedereen; de kou, de diverse soorten neerslag en de gladheid van de afgelopen maanden heeft voor menige senior- en ook jongere bewoner van
Kraayenstein de actieradius behoorlijk beperkt en hem of haar zelfs dagen van noodgedwongen binnenzitten bezorgd. Wat aan die beperking van de bewegingsvrijheid mede
bijdroeg was de onwil – of de onverschilligheid – van sommige Kraayensteiners om hun
sociale plicht te vervullen en het voetpad voor of naar hun huis sneeuwvrij te maken.
*
Genoeg over de winter echter, welkom aan de lente. Het vrolijkste seizoen van het jaar
brengt ons al vrij snel de gelegenheid waarop de bewoners van Kraayenstein en het bestuur van het BOK elkaar ontmoeten om over het wel en wee van de wijk van gedachten
te wisselen. Deze eerste bewonersvergadering van 2010 krijgt op 14 april zijn beslag
in De Wiekslag en begint om 20 uur. Het bestuur van het BOK is blij dat het die avond
eindelijk weer op de volle statutair voorgeschreven sterkte is.
Op die bewonersvergadering zal ook Geert de Jong aanwezig zijn, de ervaren politieman die door de korpsleiding van Haaglanden met de zorg voor veiligheid en welzijn in
Kraayenstein is belast. De nieuwe wijkagent volgt Hans Jansen op, die na vijf jaar van
trouwe dienst in onze wijk een andere taak heeft aanvaard.
Ons wijkblad Kraaiekrabbels is met dit nummer een nieuwe jaargang ingegaan. De publicatie van het blad is mede te danken aan de adverteerders die Kraaiekrabbels kennelijk een geschikt medium vinden om ons, de wijkbewoners, te bereiken. Dat maakt
ons blij.

Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
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Agenda
Bewonersvergadering Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
te houden op 14 april 2010 in het
wijkgebouw “De Wiekslag”, Molenbrink 68A.
Aanvang 20.00 uur.
1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag vergadering 18 november 2009

3.

Financieel overzicht 2009 / kascontrolecommissie

4.

Bestuursverkiezing

5.

Mededelingen vanuit de Commissie Loosduinen
en de projectgroepen Welzijn & Beheer en Ruimtelijke Ordening en Verkeer

6.

Onze wijkagent(en)

7.

Evaluatie ontmoetingsplek jongeren

8.

Vorming werkgroepen

9.

Rondvraag

10. Sluiting
Na de vergadering is er gelegenheid tot napraten tijdens een informeel samenzijn.

Even voorstellen

Gaarne wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Jan van der Kruk geboren in het
jaar 1940 in het Westland en wel in Monster. Mijn lagere schooljaren doorgebracht in
Monster en mijn verdere jeugdjaren ook. Na de Handelsdagschool afgemaakt te hebben aan de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag, heb ik mijn dienstplicht 1 1/2 jaar volbracht om daarna op 20-jarige leeftijd de zaak van mijn vader over te nemen, een groothandel in dranken en limonadefabriek. Leden van de Loosduinse voetbalverenigingen
zullen ongetwijfeld de heerlijke Kruk-Sinas kennen. Dit heb ik tot mijn 40-ste gedaan. In
1980 heb ik de bloemenzaak Margriet overgenomen in Kraayenstein, misschien kennen
velen van u deze winkel nog. Dit samen met mijn vrouw met heel veel plezier gedaan
tot 1 januari 2004. Sinds 2008 wonen wij in Kraayenstein heel plezierig, door de winkel
kennen wij veel mensen in de wijk. Door het BOK ben ik gevraagd of ik interesse had
om bestuurslid van de stichting te worden, dat wil ik graag doen om zodoende te proberen mijn steentje bij te dragen voor het wel en wee in de wijk.
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Verslag van de Algemene Najaarsbewonersvergadering van 18 november 2009
1. Opening en mededelingen
Tine Zee opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Tine Zee en Ben Niesen
zullen samen t/m het agendapunt bestuursverkiezing de vergadering leiden. Mevrouw
Dirven heeft zich afgemeld.
Mededelingen:
Ben Niesen: Er zijn in december twee acties:
Op 29 december worden er op het plein bij de Wiekslag oliebollen en warme chocolademelk uitgedeeld aan de bewoners van Kraayenstein.
Men kan via de wijkwensbon, die in de Kraaiekrabbels staat, een wens voor 2010 doen
voor Kraayenstein. Op 15 december ’s middags kunnen inwoners van Kraayenstein o.l.v.
de familie v. d. Kruk een kerststukje maken. Deze actie wordt door de buurtpreventie
Kraayenstein gefaciliteerd. Alles is geheel gratis. Zie Kraaiekrabbels nummer 6.
2. Verslag van de vergadering van 13 mei 2009
Er zijn zowel tekstueel als inhoudelijk geen opmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan
de notulist, goedgekeurd.
3. Begroting 2010
Tine Zee is penningmeester van het bewonersoverleg (BOK). Zij legt uit waarom de posten ‘onvoorzien’ en ‘diversen’ niet in de begroting zijn opgenomen. Het BOK beschikt over
weinig geld. Er mogen geen reserves worden aangehouden. Een en ander hangt ook af
van de opbrengsten van de advertenties, die in 2010 zullen binnenkomen. De Kraaiekrabbels komt in 2010 in plaats van 6 nog maar 4 keer uit.
Het BOK kan een subsidie werving/deskundigheid vrijwilligers aanvragen, die in hetzelfde
jaar ook weer uitgegeven moet worden.
4. Bestuursverkiezing
Het huidige bestuur bestaat uit drie leden. De heren Bert Hofman en Peter van der Ruit
hebben zich kandidaat gesteld. Dhr. Van der Ruit stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij
houdt zich al enige jaren bezig met projecten in de wijk. Ook met de jongeren is er contact.
Hij heeft in de werkgroep Leefbaarheid gezeten. Hij wil graag zijn steentje bijdragen om
het bestuur van het BOK aan te vullen en via het BOK zaken voor elkaar te krijgen.
Ben Niesen vraagt de vergadering op welke manier men wil stemmen: mondeling met
handopsteken of schriftelijk? Men besluit tot handopsteken.
De vergadering stemt met handopsteken voor dhr. Bert Hofman als bestuurslid van het
BOK.
De vergadering stemt met handopsteken voor dhr. Peter van der Ruit als bestuurslid van
het BOK.
Ben Niesen heet beide heren van harte welkom in het bestuur van het BOK.
Dhr. Hofman heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te nemen. Dit
wordt met algemene stemmen door de vergadering goedgekeurd. Hij zal vanavond nog
niet als zodanig optreden.

3

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:
Bert Hofman, voorzitter; Ben Niesen, secretaris; Tine Zee, penningmeester;
Peter van der Ruit, bestuurslid; Aad Wagenaar, bestuurslid.
5. Presentatie project ontmoetingsplek jongeren
Tesja Rijnbeek (Stg. Boog) heeft op verzoek van het BOK en het Buurtinterventieteam
een ontmoeting georganiseerd tussen het Buurtinterventieteam, de wijkagent en de
jongeren uit de wijk. Deze laatsten willen een eigen plek in de buurt. Positief is dat de
jongeren zelf contact hebben gezocht. Zij willen graag een plek onder de roestbrug aan
de Lozerlaan. Dit plan wordt nu uitgewerkt. De jongeren zijn benieuwd naar de mening
van de vergadering.
- Gevraagd wordt tot hoe laat de jongeren op deze plek mogen vertoeven.
Hier kunnen afspraken over gemaakt worden.
- Men ziet graag dat minstens twee jongeren verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de
geluidsoverlast.
Tesja Rijnbeek vertelt dat er vijf jongeren zijn, die ter verantwoording geroepen kunnen
worden.
- Er wordt verzocht om een extra afvalbak bij de roestbrug, die i.s.m. Stadsbeheer geleegd kan worden.
- De wijkagent vertelt dat er gehandhaafd wordt op de afspraken, zoals op de eindtijd ’s
avonds. Bij slecht gedrag volgt een bekeuring; dit kan zover gaan dat de hele plek wordt
opgeheven. Vanuit de vergadering wordt gepleit voor begrip voor de jongeren: ‘Wij zijn
immers zelf ook jong geweest.’
- Men is benieuwd naar de eindtijd door de weeks en naar de eindtijd in het weekend.
Hierover moet nog worden gediscussieerd. De jongeren hebben juist voor de roestbrug
gekozen om ’s avonds langer met elkaar te kunnen zijn. Voorgesteld wordt door de week
tot 21.30 uur en in het weekend tot 00.30 uur.
- Marc Molenkamp (gemeente Den Haag, Bestuursdienst) denkt dat er helemaal geen
overlast te verwachten valt. Hij is blij met de opzet van het project.
- De vergadering maakt zich ongerust over de veiligheid van de jongeren. Opgemerkt
wordt dat er ook zwervers onder de brug verblijven.
Volgens de wijkagent zijn deze intussen verhuisd naar het Forellendaal.
- Volgens de wijkagent is afgesproken dat de jongeren over de brug hun hangplek
bereiken en weer vertrekken. Daarnaast is hij van mening dat afspraken altijd bijgesteld
kunnen worden. Dit hangt af van het nakomen van de regels door de jongeren.
De heer De Groot vraagt hoe de plek wordt ingericht.
Op de gewenste plek staat al een lantaarnpaal. Er komt een grotere afvalbak en één of
twee banken en/of boomstammen. Dit is het voorlopige idee van inrichting, die door de
gemeente wordt betaald.
Het hangt van de bewoners van Kraayenstein af of het project door kan gaan. - Dhr. Jansen pleit er voor om te bekijken tot hoe hard de muziek kan gaan.
Eén van de jongeren geeft aan altijd bereid te zijn op verzoek de muziek zachter te zetten.
- Wat doet de jeugd als het slecht weer is?
Dat wordt per avond bekeken. De jongeren zitten ook bij elkaar binnen.
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Dhr. Van Eijl: laten we gewoon beginnen en later in een kleinere groep evalueren.
Dhr. Van der Ruit: er moet een dialoog blijven tussen ouderen en jongeren.
Dhr. Molenkamp: de evaluatiemomenten zijn heel belangrijk.
Ben Niesen vraagt de vergadering toestemming om met dit project door te gaan.
De vergadering stemt met algemene stemmen voor doorgang van dit project.
In de voorjaarsvergadering 2010 zal een evaluatie plaatsvinden.
6. Mededelingen uit/van
- de Commissie Loosduinen
Van belang is het Masterplan Kijkduin. Hete hangijzers zijn het aantal te bouwen woningen en de inrichting van Kijkduin Bad. Het huidige voorstel zal door de Commissie Loosduinen worden afgewezen. De wethouder heeft alle voorstellen naast zich neergelegd.
- de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
In 2010 zullen de werkzaamheden aan het traject tramlijn 2 van start gaan. Dit betekent
voor Loosduinen dat er aan twee bochten zal worden gewerkt. Tramijn 2 zal dan gedeeltelijk tijdelijk door een bus worden vervangen. Wanneer is nog niet bekend. Het type tram
is ook nog niet bekend. Komt er een tram met één stuurstand dan is een keerlus noodzakelijk. Wordt dit een tram met twee stuurstanden, dan kan misschien de keerlus bij het
eindpunt van tramlijn 2 op den duur verdwijnen. Hier is nog niets over te zeggen. Op de
Marg. van Hennebergweg ligt een dubbel spoor naar de remise. De tramsporen worden
niet verbreed. Wel moet aan beide zijden 20 centimeter ruimte worden gemaakt voor de
nieuwe trams. Het Bok zal de bewoners op de hoogte houden. Er komen tekeningen van.
- de projectgroep Welzijn en Beheer
Inmiddels hebben alle wijkorganisaties uit Loosduinen hun wensen voor het activiteitenplan stadsdeel Loosduinen 2010 ingediend.
Ben Niesen geeft enkele punten aan, die wel of niet in het activiteitenplan worden opgenomen.
- Het voorstel om schuine parkeerplekken op de Kraayensteinlaan te creëren + een 30
km-zone wordt in ieder geval in het activiteitenplan 2010 opgenomen.
- De ondergrondse containers in het Forellendaal staan op eigen terrein en vallen dus
onder beheer van de Vereniging van Eigenaren.
- Er is aangegeven dat het stadsdeel verantwoordelijk is voor kleine herstelwerkzaamheden aan de straat. Hele straten worden door de gemeente gedaan.
- Aandacht wordt gevraagd voor het afval in de groenstrook langs het voetpad achter het
Karperdaal.
- Volgens Ben Niesen hebben alle wijkorganisaties geklaagd over de Handhaving; deze
moet in ieder geval strakker. Hij heeft met de betreffende instanties afgesproken dat er
in het begin van het volgende jaar een schouw wordt gehouden. Er zal gekeken worden
hoe de opruiming gaat gebeuren.
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- Op de roestbrug komen ‘vaste’ paaltjes. Vanwege illegale vuilstort is voorgesteld de
paaltjes richting Forellendaal/De Brink te verplaatsen. Gedacht wordt aan “vaste” paaltjes.
Volgens de wijkagent kan de politie er dan niet door. Dit punt zal in januari met alle instanties worden opgenomen.
- Dienst Stadsbeheer zal het onkruid behandelen.
- Hondenpoep is voor het Handhavingsteam.
- De gemeente zal de verwaarloosde speeltuin aan het Rietvoorndaal in het eerste kwartaal 2010 aanpakken.
- Zaken aan de openbare ruimte, zoals een dichtgegroeide brandgang, die op Staedionterrein liggen, moeten via de bewonerscommissies bij Staedion aangekaart worden.
- Van februari tot 1 juli krijgen alle inwoners gratis toegang tot het gemeentemuseum. Op
12 december is de aftrap op het Loosduinse Hoofdplein.
- de wijkagent vertelt dat er in de afgelopen tijd enkele incidenten zijn geweest in Kraayenstein. Er zijn auto’s opengebroken. Het aantal inbraken of bijna-inbraken in woningen
is iets aan het toenemen. De wijkagent raadt aan te kijken naar hang- en sluitwerk en de
dakramen dicht te doen.
7. Jaarplan en (op te richten) werkgroepen
- Werkgroep Openbaar Vervoer
Ben Niesen vraagt wie zich voor deze werkgroep wil opgeven (minimaal drie leden). De
heren Jansen en Brochard stellen zich beschikbaar.
- Werkgroep Dialoog tussen oud en jong
Volgens Ben Niesen is deze werkgroep in Houtwijk een succes. Mw. Dirven heeft zich
hiervoor al opgegeven.
- Werkgroep Leefbaarheid
Het Buurtinterventieteam kan deze werkgroep faciliteren.
- Redactieleden voor de Kraaiekrabbels
De dames Wagenaar en Zomer zullen de redactie versterken. In 2010 komt de Kraaiekrabbels vier keer uit.
8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
- De heer Hans Grottendieck vindt paaltjes op een fietspad zeer gevaarlijk. Hij ziet graag
een andere oplossing. Bijvoorbeeld een belijning.
- Het plan van Dhr. Grottendieck over het omzetten van de keerlus in een parkeerterrein is
al langer bij de gemeente bekend en op verschillende gronden afgewezen.
- Dhr. Brochard brengt de plasticophaaldienst onder de aandacht en ergert zich aan het
voeren van duiven op het Loosduinse Hoofdplein.
- Volgens dhr. Slootweg zou volgens het AD de huidige plasticophaal veel duurder zijn.
Op voorstel van de heer Van Eijl wordt in dit verslag opgenomen dat de vergadering de
uitgetreden bestuursleden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
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9. Sluiting
Dhr. Hofman dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. Om meer mensen warm te maken voor het bewonersoverleg of het BIT vraagt hij om bijvoorbeeld buren
te benaderen.
Hij sluit na dankzegging voor ieders komst, de vergadering.

Onderhoud Haagse bossen

In de winter voert de gemeente Den Haag onderhoud en dunningswerkzaamheden uit in de
Haagse bos- en natuurgebieden. Goed beheer en onderhoud zijn nodig om de bossen veilig,
gezond, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk te houden.
Waarom uitdunnen van het bos?
Een gezond bos bestaat uit diverse soorten bomen, struiken en kruidachtige planten. Dunnen is de belangrijkste beheersmaatregel om de balans in een gezond bos te behouden.
Dunnen is het verwijderen van bomen uit het bos met als doel de groeiomstandigheden van
de blijvende bomen te verbeteren. Afhankelijk van de soort, de kwaliteit en de leeftijd van
de boom wordt bekeken wat de boom nodig heeft. Zo krijgen goede en gezonde bomen de
ruimte om te groeien. Daarbij zijn open ruimten in het bos van belang voor de ontwikkeling
van planten en dieren, maar ook voor de beleving door de bezoekers.
Markering
Wie door de bossen loopt kan markeringen in kleur zien op boomstammen. Bomen die
ruimte krijgen om te groeien, de zogenaamde toekomstbomen, zijn te herkennen aan een
blauwe stip onder aan de stam. Bomen met een geel of rood kruis of een gele of rode stip
worden omgezaagd om de toekomstbomen die ruimte te geven. De stam van bomen met
een kruis wordt afgevoerd. Bomen met een stip blijven na het omzagen liggen. Bomen met
een gele ring worden geringd. Dat wil zeggen dat rondom een strook van de schors verwijderd wordt waardoor de boom langzaam zal afsterven.
Levenscyclus
Staand en liggend hout in het bos is van belang voor de levenscyclus in de natuur. Dood
hout vormt namelijk een voedselbron voor planten en dieren. Daarnaast biedt dood hout
schuilgelegenheid en nestplaatsen voor vogels en vele andere dieren. Dood hout heeft dus
een belangrijke functie voor de natuur, maar er moet worden voorkomen dat er teveel hout
blijft liggen.
Kijk voor meer informatie over dunningen op www.denhaag.nl/bosbeheer

Een (beetje) afscheid van Yvonne Wagenaar.

Wie is Yvonne Wagenaar ? Juist ja, ze zit in de redactie van de “Kraaiekrabbels”.
Maar dat is niet het enige…
Veel mensen kennen haar als aanspreekpunt in de Wiekslag, waar zij dan ook al ruim 30
jaar geleden als vrijwilliger begon. Al snel gaf zij administratieve ondersteuning aan de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK) en van het één kwam het ander. Ook de werkgroepen van het BOK ging zij administratief ondersteunen
En wist u dat die lekkere hapjes bij bijzondere evenementen ook wel eens door haar thuis
zijn klaargemaakt? Zij is altijd bereid om in aktie te komen als er iets te doen is in de Wiekslag, ze kent alle mensen, die regelmatig in de Wiekslag komen. Ze heeft een warme persoonlijkheid en heeft altijd voor iedereen even tijd.
Maar nu is voor haar de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen.
We zullen haar node missen, maar we zijn haar zéér erkentelijk voor haar jarenlange inzet.
Gelukkig wil ze haar werk aan de “Kraaiekrabbels”nog blijven doen en naar we hopen nog
vele jaren.
Lieve Yvonne, geniet van je gedeeltelijk herwonnen vrijheid !!
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Service aan wijkbewoners

Wonen met zorg

t abonnement Zeker Thuis: zekerheid,
veiligheid, korting

t met een verblijfsindicatie

t persoonlijke zorg en verpleging bij
u thuis
t huishoudelijke zorg bij u thuis
t alarmering
t seniorenrestaurant
t koelverse maaltijd aan huis

t mogelijkheid tot verpleeghuiszorg
t privacy is gewaarborgd
t de wens van de cliënt staat voorop
t humanistisch geestelijk raadswerk
t alle 128 appartementen met balkon
t belangstelling? Laat u informeren op de
maandelijkse kijkmiddagen

t terras aan het water
t kortdurend opname
t dagverzorging
t recreatieve en culturele activiteiten
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t maandelijks stoelmassage
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t persoonlijk advies over wonen, zorg
en welzijn

Informatie over deze zorg en service bij:

Wijkservicepunt
Wijndaelercentrum
070 44 70 200
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
ted.smit@wijndaelercentrum.nl

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

8

Een schone lei: 2010.
Zo de kop is er af! We zitten alweer in de 3e maand van ons nieuwe jaar. Alle straten zijn
weer schoongeveegd en het ziet er naar uit dat alles weer gewoon is. Eerst hadden we,
vlak voor de kerst, sneeuw. Dat was een leuke verrassing toen we ’s morgens de gordijnen open deden. Een witte Kerst!
Kerstavond: we hebben braaf het “Ere zij God, vrede op aarde” meegezongen, hoewel
ik u eerlijk moet bekennen dat mijn stem niet helemaal mee wilde doen, toen ik aan de
televisiebeelden dacht van de aanslagen en de getroffen mensen her en der in de straten
van diezelfde aarde.
Natuurlijk heb ik ook genoten van de gezelligheid op de beide kerstdagen, met onze
eigen kinderen en met mijn schoonfamilie. Zelf mijn schoonmoeder van bijna 101 jaar
was er bij.
Maar – ik heb misschien teveel fantasie – zie ik weer de beelden voor me van broodmagere mensen en kinderen met oedeembuikjes van de honger. En dan voel ik me gewoon
schuldig dat we met z’n allen zoveel voedsel zitten te verorberen.
Gelukkig hadden we toen een weekje rust om bij te komen, zowel geestelijk als lichamelijk.
Alles was weer zoals altijd.
Echter al spoedig begon het geknal van vuurwerk. De jeugd en oudere jongeren moesten
hun pasgekochte vuurwerk al direkt na 10 uur (sommigen zelfs ervóór) even uitproberen.
Vogels vlogen geschrokken op, honden en katten kropen angstig onder banken en tafels
en keken met grote schrikogen rond, ook als het even stil was.
Bij de slotapotheose hielden ze zich groot en verdroegen heldhaftig de uitbarsting van
geweld, waarna ze in het donkerste hoekje van het huis eindelijk wegdommelden.
De mensen stroomden na enige minuten hun huizen uit om buren en bekenden – en zelfs
onbekenden – een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Maar ondanks die welgemeende wensen kon het gebeuren dat er bij wijze van spreken
om de hoek iemand werd doodgeschoten of raakte een jongen een vinger kwijt door onvoorzichtig afgestoken vuurwerk en God mag weten wat er in de wereld nog meer voor
narigheid gebeurde, zoals b.v. de aardbeving in Haïti.
Voor die mensen en hun familie was het nieuwe jaar dus helemaal niet gelukkig.
Ik wil u dan ook, behalve geluk, nog veel meer toewensen, b.v.:
Veel kracht en wijsheid om in het nieuwe jaar een goede burger te zijn en uw boze gevoelens zoveel mogelijk de baas te blijven. Om uw goede voornemens waar te maken;
om u naar eer en geweten om het milieu te bekommeren en om andere mensen, die niet
hetzelfde er uit zien of hetzelfde denken als u, te accepteren. Ook wens ik u en de uwen
een goede gezondheid (helaas hebben we dat niet zelf in de hand).
Dit is hetgeen ik u – en ook mezelf – toewens.
Als een ieder een stukje vrede op zijn/haar dichtst bijzijnde aarde creëert, wordt het uiteindelijk misschien toch nog waar: Vrede op Aarde.
Magda Zomer
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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.
In het WoonZorgPark is een fysiotherapie praktijk van Saffier gevestigd.
Het abonnement Zeker Thuis® Saffier geeft u de mogelijkheid van
informatie, hulp in noodsituaties en de nodige korting op activiteiten.
Wijkservicepunt Loosduinen.
In het WoonZorgPark is één van de Wijkservicepunten Loosduinen 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.

Het gratis nummer dat u van maandag t/m vrijdag kunt bellen voor
informatie en afspraken is 0800 7233 437.
Saffier, locatie WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
www.saffier-haaglanden.nl
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VAN DE
WIJKAGENT(EN)

Beste wijkbewoners,
Ik ben gevraagd om mezelf even voor te stellen als de nieuwe wijkagent voor Kraayenstein, Madestein en Zichtenburg.
Om te beginnen wil ik u complimenteren met het feit dat u in een geweldige wijk woont.
Niet alleen de criminaliteit is hier laag maar ook is er nog sociale controle en zijn hier de
mensen nog vriendelijk naar elkaar.
Dit is in mijn ogen normaal maar de maatschappij is hard geworden. Laten we dus blij zijn
dat het in onze wijk nog niet te verhard is.
Mijn naam is Geert de Jong en ik ben als wijkagent al vele jaren aan het werk in de stad
’s-Gravenhage.
Als wijkagent ben ik zeer actief geweest in Moerwijk en de laatste tijd was ik werkzaam in
Morgenstond west. Ja, dat waren niet de makkelijkste wijken en niet te vergelijken met dit
mooie werkgebied.
Een persoonlijke noot is dat ik niet getrouwd ben, maar al jaren een lieve vriendin heb. Ik
hou van kunst en van reizen en probeer te genieten van het leven.
Ik ben sociaal ingesteld en ben bereid mijn medemens te helpen daar waar nodig. Dit betekent niet dat ik geen voorstander ben van zelfredzaamheid en actief ingestelde bewoners.
Ik hoop u in de toekomst te ontmoeten en dan sta ik voor u klaar met een praatje en een
luisterend oor. Voor nu dank ik u voor het lezen van dit stukje en hopelijk tot ziens.
Geert de Jong.

Beste Wijkbewoners,
Na bovenstaand stukje zult u denken: He, waar is Hans Jansen dan gebleven?
Bij deze maak ik gebruik van de gelegenheid om afscheid van u te nemen.
Ik heb als wijkagent 5 jaar gewerkt in Kraayenstein, Zichtenburg, Kerketuinen en Madepolder.
Ik heb het altijd een mooie en relatief veilig wijk gevonden, ondanks het feit, dat ik elke keer
weer een beetje de pest in had als er iets gebeurde, zoals bijvoorbeeld een inbraak in een
woning of in een auto.
Waar haalden ze het lef vandaan om zoiets in onze wijk te doen.
Gelukkig liep het zelden de spuigaten uit en Geert heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat
het in Kraayenstein nog goed wonen is. Omdat het een prachtige wijk is met over het algemeen vriendelijke, betrokken bewoners, die niet te lui zijn om aan te geven wat er aan
mankeert en ook niet te beroerd zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Ik heb die 5 jaar met plezier gewerkt en dank alle bewoners voor de prettige samenwerking
en het respect waarmee we met elkaar omgingen.
Ook bedank ik hen die zich opwierpen iets te betekenen voor ons wijk.
Samen hebben we Kraayenstein gehouden (en soms gemaakt) tot een veilig wijk waar het
nog steeds goed wonen is.
Het ga u goed.
Hans Jansen.
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.FEJTDI$FOUSVNEF,PSFOBFS
waarin:

t"QPUIFFL.$EF,PSFOBFS
Loosduinse Hoofdstraat 15
2552 AA Den Haag
Tel. 070-711 02 90
E-mail: infoMC@apotheekdekorenaer.nl

ma t/m vrij 8.00-17.30

t"QPUIFFLEF,PSFOBFS#7
Willem III-straat 115
2552 BN Den Haag
Tel. 070-397 42 24
E-mail: info@apotheekdekorenaer.nl

ma t/m vrij 8.30-18.00 - zaterdag 10.00-13.00

"QPUIFLFST Mw. drs P.P.T. de Haan-Gouw
Mw. drs S.N. van Romburgh-Bensink
Mw. drs A.S.G. van Walraven
Er is altijd een apotheker bereikbaar

*OIFU.FEJTDI$FOUSVNLVOUV
UFSFDIUWPPS
- Apotheek
- 3 huisartsen
- Bloedprikpost dagelijks van
8.15-9.15 u
- Vegro thuiszorgwinkel
- Fysiotherapie
- Verloskunde
- Diëtiste
- Incontinentieverpleegkundige

FOWFSEFS
- Bloeddruk, suiker & cholesterol meten
- Bezorgdienst
- Huisbezoek
- Pedicure
- Persoonlijk medicatie advies op
afspraak

8FCTJUFWPPSCFJEFBQPUIFLFOXXXBQPUIFFLEFLPSFOBFSOl
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Activiteiten in het buurtcentrum
De Wiekslag in 2010
Bewonersoverleg Kraayenstein
woensdag van 09.00 -13.00 uur
spreekuur van 11.00 - 12.00 uur
t. 3910022
Afrikaans dansen
za. van 11.00 - 12.00 uur
Inl. via De Wiekslag, t. 3978390
Bridgeclub
ma. 19.00 - 23.00 uur,
inl. bij dhr. T. Wellink, t.397 6830
woe. 13.15 - 16.30 uur
inl. bij dhr. P. Musterd, t. 3254299
Computercursus
do. vrije inloop vanaf 12.30 uur
beginnerscursus/digitale fotografie
inl. via de Henneberg, t. 3976001
Countrydansen
ma. 13.00 - 15.00 uur gevorderden
woe. 09.00 - 11.00 uur beginners
di. 19.00 - 23.00 uur gevorderden
do. 19.00 - 23.00 uur beginners
inl. bij mw. W. Korving, t.06-20118786
Crea Knutselclub
ma. 13.30 - 15.30 uur
do. 09.30 - 11.30 uur
do. 13.00 - 15.00 uur (met mozaïek)
inl. bij De Wiekslag, t. 3978390
Flamenco dansen
vrij. 18.00 - 22.30 uur
inl. bij mw. E. Huisman, t.3609144
Gymnastiek 55+
di. 09.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur
do. 14.00-15.00 uur en 10.30-11.30 uur
inschrijven via Cursusbureau VÓÓR,
t. 304 73 40/ www.voorwelzijn.nl.
Houtbewerking ‘De Houtkrul’
ma. en woe. 09.00 - 12.00 uur
inl. bij De Wiekslag

Boeken
ruilen ?

Jongeren Inloop
woe. 19.00 - 21.00 uur
inl. via Tandem, t. 3971586
Klaverjasclub
ma. 19.30 - 23.00 uur
inl.: mw. L. v.d. Heide, t 3977592
di. 19.00 - 23.00 uur
inl.: dhr. G. Schuit, t. 3973600
do. 19.00 - 23.00 uur
inl.: dhr. A. de Groot, t. 3978420
Kerkdiensten
zondag van 09.30 -11.00 uur en
15.30 - 17.00 uur
inl. bij dhr. M.J. de Rijke,
t. 0174 - 516209
Mandela tekenen
vrij. 10.00 - 12.00 uur
inl. via De Wiekslag
Sjoelclub GDS
ma. 19.30 - 22.30 uur / inl. bij:
dhr. Van der Kruk, t. 368 6384
Sjoelclub De Wiekschijf
di. 19.30 - 23.00 uur / inl. bij:
mw. A. Storm, t. 3979009
Spelletjesochtend
ma. 10.00 - 12.00 uur
inl. via De Wiekslag
Tai Chi Chuan
vrij. 12.00 - 13.00 uur
inl. via De Wiekslag
Yoga
do. 09.00 - 10.00 uur en
van 10.30 - 11.30 uur
inl. bij mw. R. Klarenbeek,
t. 397 75 91

Heeft u boeken en/of tijdschriften, die u toch niet meer leest?
Kom ze dan ruilen in de Wiekslag, Molenbrink 68a, tel. 070 – 397 83 90.
Elke 3e donderdag van de maand bieden we u hiertoe de gelegenheid,
te beginnen op 15 april.
Van 13.30 – 15.30 uur staat de deur voor u open.
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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#,"#*
3#,"#*
Praktijk voor voet- en handverzorging. Maar ook...
Harsen benen
Paraffinebad voor handen en voeten
Manicure
Hotstone-beenmassage
Cosmetische voetbehandeling..
Specialiste diabetici

,*--.-!&1#,"

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
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kantoren
scholen
flatgebouwen
particuliere woningen

Tel: 06 - 22133933
10
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Bent u 55+ en/of mindervalide??
Heeft u klusjes, zoals het ophangen van
*200#, ',
schilderijen, vernieuwen van kraan-leer --0"2',#,
tjes en stopcontacten, aanpassen van
telefoonvoorzieningen e.d., en zoekt u
daarbij hulp, dan kunt u contact opnemen met 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 4 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
Voorzitter
L. J. Hofman

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

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

Website buurtpreventie:
www.kraayensteinpreventie.nl;
e-mail info@kraayensteinpreventie.nl

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

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

Bestuursleden
P. N. v. d. Ruit
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

16

Wijkagent: Geert de Jong, tel: 09008844; Aaltje Noordewierstraat 401.

Uiterste datum inleveren kopij
volgende uitgave: 1 mei 2010

