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Krabbel vooraf
Naast de Buurtpreventie Kraayenstein bestaat sinds enige jaren het Interventie Team
Kraayenstein. Dit team is spontaan ontstaan door toedoen van diverse bewoners van
de Dalen. Zij lopen hoofdzakelijk in de avond en de nacht. Door hun optreden zijn al
diverse inbraken opgelost en de daders gearresteerd. Het aantal inbraken is
verminderd. Er wordt ook op vernielingen en overlast gelet.
Omdat men niet afhankelijk wilde zijn, werd geen subsidie bij de gemeente Den Haag
aangevraagd. Helaas zijn diverse kosten hoog opgelopen. Het interventieteam heeft
o.a. communicatiemiddelen nodig. Uiteindelijk werd besloten toch subsidie aan te
vragen. Dit verzoek is door de gemeente, na overleg met de politie, in principe
toegekend. Er werd echter de voorwaarde aan verbonden dat deze subsidie zou
worden uitbetaald aan de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK). Met
andere woorden: deze subsidie kan niet rechtstreeks aan dit interventieteam worden
uitbetaald. Ook moet het BOK toezicht houden op de besteding van de gelden. Voor
deze operatie diende het bestuur van het BOK toestemming te geven. Er volgden
diverse besprekingen met afgevaardigden van genoemd interventieteam en het
bestuur van het BOK. Daarna werd door een meerderheid van het bestuur besloten
akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente. Er waren vijf voorstemmers en
één tegenstemmer van het uit zes leden bestaande bestuur. De stemming vond
plaats op 6 mei 2010.
De heer B. Niesen, secretaris van het bestuur van het BOK, wenste zich niet neer te
leggen bij dit besluit en trad onmiddellijk als bestuurslid af. Ook zijn functie als
coördinator van de Buurtpreventie Kraayenstein legde hij met onmiddellijke ingang
neer. Reden was dat hij geen verantwoordelijkheid wenste te nemen voor de
genomen beslissing.
Hoewel het bestuur nog getracht heeft de heer Niesen voor het bestuur van het BOK
te behouden, bleef hij bij deze beslissing. Zijn besluit moet worden gerespecteerd.
Heel erg jammer, aangezien de heer Niesen zich als secretaris volledig voor het BOK
heeft ingezet en in feite de motor was van het Bewonersoverleg.
Wij nemen dan ook met spijt afscheid van hem en danken hem bij deze voor de vele
werkzaamheden voor de wijk en voor de bewezen diensten, zowel als secretaris van
het BOK als coördinator van de Buurtpreventie.
Het gaat hem goed.
L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein
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Boeken ruilen ?
Hebt u boeken en/of tijdschriften, die u niet meer leest? Kom ze dan ruilen in het
Wijkcentrum „De Wiekslag‟ aan de Molenbrink 68A.
Dit ruilen vindt plaats op iedere 3e donderdag van de maand van 13.30 - 15.30 uur.
Wanneer u bekend bent met het wijkcentrum dan weet u al dat er een permanente
leestafel staat, waar ook boeken en/of tijdschriften neergelegd kunnen worden, die u
niet meer leest. Dit is een groot succes, want regelmatig worden boeken
meegenomen of omgeruild. Op deze manier verandert binnen korte tijd het
leesaanbod.
Vanwege vakantie is er in de maand juli geen boekenruil. Vanaf 19 augustus bent u
weer van harte welkom.

Circus in Loosduinen.
We behoren tot de gelukkigen die een vrijkaartje hebben
gekregen voor circus “Althoff”. Daardoor zitten mijn dochter
en ik vrijdag in het late avondzonnetje op de fiets om via wat
wegopbrekingen de Madepolder te bereiken waar een klein
circus zijn tenten in een pas gemaaid grasveld heeft
opgeslagen.
Voor de kassa staat een korte rij, kinderen rennen uitgelaten
over het terrein en sommige artiesten lopen geschminkt en
in toneelkleding rond. Automatisch kom je in de stemming
wanneer je door de restauratietent die naar popcorn ruikt,
door de fluwelen opening de “grote” tent inloopt. Er zijn hekken rondom de piste
gezet. En wanneer de lichten doven en de muziek wat onheilspellender wordt komt je
verwachting, met de entree van de leeuwen en hun vrouwelijke dompteur uit. Zij
doen al brullend moeilijke kunsten als openingsnummer.
Wat opvalt, is de verzorging van de leeuwen, mooi en gepoetst net als de prachtige
paarden en de Noordpool honden. Eigenlijk gaat mij tijdens de voorstelling steeds
meer opvallen. Er is variëteit in de acts en een verzorgde smaakvolle aankleding.
Of het nu de lenige dame is, die aan een hoepel in spagaat hoog door de tent zweeft
of de jonge kunstenaar, die diabolo‟s in rap tempo onderste boven, achterste voren
laat dansen, je merkt het enthousiasme. Het publiek voelt dit ook naar het applaus en
de aanmoedigingen te horen. Twee acts zijn adembenemend spannend, de
motorrijders in een ronde kooi en een enorme ronddraaiende wip met balancerende
acrobaten. Zelfs het noodzakelijke clownsnummer wordt door een “levende” auto op
een hoger peil gebracht.
De bezetting zal niet meer zijn dan dertig artiesten, in leeftijd verschillend, die qua
prestaties zeker niet onder doen dan die van een groter circus. Hopelijk vindt circus
“Althoff” volgend jaar de weg weer terug naar Loosduinen.
“Komt het zien, er is een circus in de stad!”
Marjolijn van der Valk, juni 2010
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Beknopt verslag van de Algemene bewonersavond
Kraayenstein van 14 april 2010
Op 14 april jl. vond in de grote zaal van het Buurtcentrum „De Wiekslag‟ de eerste
algemene bewonersavond van 2010 plaats. Hier en daar werd door de aanwezigen
verbaasd opgekeken, toen de heer Frits Huffnagel, toen nog in functie als stadsdeelwethouder van Loosduinen, met een aantal ambtenaren van het stadsdeelkantoor
zich onder de aanwezigen bevond.
De heer Bert Hofman, voorzitter van het Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK)
heette allen welkom en gaf het woord aan de wethouder. Deze begon met te
vertellen dat het stadsbestuur wil uitstralen hoe belangrijk betrokken bewoners en
bewonersorganisaties zijn. Dit gebeurt o.a. door de uitreiking van een stadsspeld aan
een bewoner, die zich op vrijwillige basis inzet voor de leefbaarheid in de wijk.
Vervolgens nodigde hij de heer Ben Niesen uit naar voren te komen. De heer Niesen
is sinds jaren een zeer betrokken wijkbewoner, die door zijn vrijwillige werkzaamheden een flink netwerk heeft opgebouwd. Hij was o.a. coördinator van de Buurtpreventie Kraayenstein en secretaris van het BOK, dat dankzij zijn inzet weer een
volwaardig bestuur heeft. Daarnaast vertegenwoordigde hij het Bewonersoverleg in
verschillende commissies. Na deze lovende woorden en vanwege zijn vrijwillige staat
van dienst, werd door de wethouder bij de heer Niesen de stadsspeld opgespeld.
Dhr. Niesen stelde de onderscheiding zeer op prijs, maar vond het te veel eer. Ook
mevrouw Tine Zee, penningmeester van het BOK, werd niet vergeten. Daar zij al
verschillende onderscheidingen heeft mogen ontvangen, illustreerde de wethouder
zijn woorden met een mooie bos bloemen.
Ontmoetingsplek voor de jongeren uit Kraayenstein
Na dit officiële begin van de vergadering werd het tijd de agenda er bij te pakken.
De voorzitter stelde de ontmoetingsplek voor de jongeren onder de „Roestbrug‟ aan
de Lozerlaan aan de orde. Een en ander is door de gemeente al gerealiseerd, maar
de jongeren en het Bewonersoverleg zijn nog niet helemaal tevreden over de
inrichting van de plek. Bovendien moeten er nog afspraken met de jongeren worden
gemaakt over tijden en andere zaken waar men zich aan te houden heeft. Voorlopig
zijn de jongeren blij met de plek. Zij willen graag boomstammen als zitplaats, grotere
afvalbakken en een plek om droog te zitten. Vanwege mogelijk letsel worden er geen
boomstammen door de gemeente geplaatst. Minpuntje is dat de al uitgevoerde
werkzaamheden zonder inmenging van de jongeren en het BOK zijn uitgevoerd.
Voorgesteld wordt na de zomer te bekijken of de plek aan de verwachtingen van de
jongeren voldoet. Alles geschiedt in samenwerking met de wijkagent, die er vanaf het
begin bij betrokken is. Het aantal jongeren waar het om gaat is ongeveer 12.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat, afgezet tegen de krachtwijken, de jongeren
van Kraayenstein er maar bekaaid afkomen. De suggestie om op de ontmoetingsplek
een bord te plaatsen met de mededeling dat het een plek is voor de jongeren, wordt
meegenomen.
Bestuursverkiezing
De heer Jan van der Kruk loopt al een tijdje mee als aspirant-bestuurslid van het
BOK. Hij heeft zich via „de „Kraaiekrabbels‟‟ aan de bewoners voorgesteld.
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De heer Van der Kruk wordt met handopsteking unaniem als bestuurslid van het
Bewonersoverleg Kraayenstein gekozen.
Project ‘Dialoog tussen jong en oud’
Dhr. Niesen vraagt aandacht voor dit project. Ouderen vinden jongeren vaak
bedreigend en jongeren vinden dat ouderen zeuren. Stg. VÓÓR Welzijn heeft een
leuk programma bedacht, dat in Houtwijk al succes heeft gehad. De bedoeling is dat
twee ouderen en twee jongeren een panel vormen. Er wordt aan de hand van
stellingen gediscussieerd. De opzet is dat er wederzijds begrip gaat komen. De
aanwezige jongeren beloven dit in de groep te bespreken en te bekijken of er twee
jongeren bereid zijn deel te nemen aan dit project, dat door Stg. VÓÓR zal worden
begeleid. De aanwezigen in de zaal kunnen zich voor deelname bij het BOK melden.
Overige punten die op deze bewonersavond zijn besproken:
 Nieuws vanuit de Commissie Loosduinen (CL) en de twee projectgroepen ROV
en WB (Ruimtelijke Ordening en Verkeer / Welzijn en Beheer).
 Het verslag van de bewonersvergadering
van 18 november 2009
 De financiële verantwoording van het bestuur
over 2009 en de verkiezing van de
kascontrolecommissie 2010
 De nieuwe wijkagent
 Een overzicht van de toestand in de wijk
door de wijkagent, die meedeelde dat de
politie zich in de toekomst gaat inspannen
bewoners in te lichten over inbraakpreventie
 Het terugtreden van de vorige voorzitter van
het BOK
 Projectgroep „Loosduinse Vaart‟
 Het nut van buslijn 29
Het volledige verslag is op te vragen bij het Bewonersoverleg.

Wijkwandeling door Kraayenstein
Op 27 mei jl. vond op verzoek van het Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK) de
wijkwandeling plaats. Deelnemers waren de ambtenaren van groenbeheer, de
bestuursdienst en wegbeheer. Gezamenlijk met de voorzitter en de penningmeester
van de huurdersvereniging „De Brinken‟ heeft het BOK verschillende pijnpunten
aangekaart, waar een oplossing voor gevonden moest worden.
De volgende resultaten zijn bereikt en wellicht inmiddels uitgevoerd:
 er komt een zijkantafscheiding bij de bruggen Noorderbrink en Zuiderbrink
(inmiddels gerealiseerd)
 de bult op de Noorderbrink wordt gerepareerd
 enkele straatopbrekingen worden herbestraat
 er wordt nagegaan wie de hoop stenen op de Molenbrink heeft gedumpt
 de bossage van het zogenaamde „bospad‟ (voorbij de begraafplaats) wordt in het
najaar gekort
4

‘Onze Zwanen’
We woonden hier nog niet zo lang, toen we – het zal april geweest zijn – in het water
dat aan onze tuin grenst een knobbelzwaan zagen aankomen.
Heen en weer schommelend werkte hij (of zij) zich tegen de walkant op en gelijk
zagen we nog een zwaan aankomen.
“Goh”, zei ik tegen mijn man “die komen even buurten. Wat leuk.” Maar al gauw
scharrelden ze samen de hele tuin door, plukkend aan gras en struiken.
Als ze een bek vol hadden gooiden ze het achter zich over hun welgevormde rug en
plukten weer verder. Waar ze ook liepen, altijd werd het spul naar achteren gegooid
zodat de tuin al snel er uit zag alsof er een orkaan had gewoed.
Ze probeerden een nest te maken, maar dat lukte nog niet zo goed. Het waren
puberzwanen die het nog moesten leren en ze gaven het tenslotte maar op en
zwommen weer weg.
Tot een jaar later… in maart.
“Daar zijn ze weer, “ riep ik enthousiast.
En weer was het een gepluk en gescharrel van jewelste. Tot onze verrassing lukte
het deze keer wel een nest te bouwen, half in het Pampasgras. In de rug gedekt,
maar wij konden ze vanuit onze tuin goed zien. We liepen expres wel eens de tuin in,
pratend en langzaam dichterbij komend. Ze moesten er aan wennen dat wij hier
wonen en ook zo af en toe in de tuin willen. We bleven echter op een eerbiedige
afstand, want ze hebben sterke vleugels en daar moet je geen klap van krijgen!! Wel
hebben we van takken een soort hekje gemaakt, waar zij achter blijven en wij er
voor. Daar houden ze zich heel aardig aan.
Pa en Ma zwaan hadden het nest klaar en nu werd er gewerkt aan het nageslacht.
We hadden inmiddels een webcam geïnstalleerd en konden binnen dus volgen wat
er gebeurde.
Tien dagen later lagen er 5 eieren in het nest die Ma zwaan liefdevol koesterde met
haar lichaamswarmte.
Af en toe mocht ze er even af om de benen te strekken en een eindje te zwemmen,
dan hield Pa zwaan intussen de eieren wel warm.
Op 8 mei, 38 dagen na de paring,
zagen we binnen beweging op het
scherm en ja hoor…daar kwamen de
eerste twee eieren uit.
Een dag later nog twee. Eén ei bleef
liggen.
“We” hadden 4 kuikens, 3 met
donkere en één met roze pootjes. Drie
jongens en een meisje! Helaas is het
meisjeskuiken dood gegaan,
waarschijnlijk doordat haar moeder er
verkeerd op had gelegen. In het nest
bleven één ei en een dood kuikentje
liggen.
De volgende dag kregen ze hun eerste zwemles.
Eén van de ouders ging het water in en maakte lokkende geluidjes en de andere
zwaan op de kant moedigde de kleintjes aan het water in te gaan.
Eén voor één tuimelden ze van de kant af met een plons in het water.
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Ze werden keurig in ‟t gelid gemanoeuvreerd en het ouderpaar maakte triomfantelijk
een rondje met hun kroost netjes achter elkaar in hun kielzog.
Toen ze weer terug gingen naar het nest, stak geen van de ouders een poot uit om
ze weer op de kant te krijgen. Dat moesten ze zelf uitzoeken! Af en toe kwam er een
klein koppie boven het gras uit om gelijk weer in het water te plonsen. Uiteindelijk
lukte het en lagen ze weer veilig bij hun moeder in het nest.
De rest van de dag werden ze constant gevoerd en ze groeiden dan ook als kool.
Toen ze zelf hun kostje uit het water konden vissen, gingen ze weg. Soms zagen we
ze nog wel eens, maar tenslotte konden we ze niet meer onderscheiden van de
andere zwanen.
Dit jaar zijn ze wéér terug gekomen en het hele ritueel begon weer van voren af aan.
Ze hadden nu op 6 april één ei, waar ze niet op ging zitten. Pas toen er nog 3 of 4
eieren bij waren gekomen, zo‟n 3 dagen later, ging ze er op zitten en begon de
broedperiode.
Toen ze er even af was heb ik 6 eieren geteld en één dezer dagen zullen de kuikens
wel weer tevoorschijn komen.
We zijn erg benieuwd hoe deze keer de opvoeding verloopt, want dat is sinds 19 mei
aan de orde.
Zes kuikens zijn er geboren!!
Een bewoner

Een laatste vaarwel
We staan vandaag vroeg op want we gaan naar Eindhoven.
Het is koud en winderig en de drukte begint al voordat we op de A 13 komen.
Mijn man en ik zeggen niet zoveel tegen elkaar terwijl we op weg zijn. In gedachten
beleven we nog eens de laatste weken van mijn schoonmoeder. Hoe ze op haar
einde lag te wachten en hoe graag ze wilde dat het maar zover was.
En áls het dan zover is, komt het nog onverwacht en is het tóch een schok.
Maar ook een opluchting. Voor haar is het voorbij, het is goed zo….
Vandaag gaan we, samen met mijn schoonzus Karin en haar man, haar as
uitstrooien. Uiterlijk zijn we best ontspannen; we hebben er vrede mee, dat hebben
we steeds zo gezegd. Maar diep van binnen weten we van elkaar dat we er tegen
opzien.
De reis verloopt goed en na bijna twee uur rijden, drinken we met Karin en haar man
koffie en babbelen we er gezellig op los. Maar hoe meer de tijd nadert dat we op weg
moeten naar het crematorium, hoe stiller we worden. Wij, mijn man en ik, hebben het
nog nooit meegemaakt, maar ja, houden we ons zelf tegen beter weten in voor, het is
toch maar een formaliteit, het is toch goed zo…?
We worden op het kantoor ontvangen en krijgen een container, die Karin zal dragen.
We worden naar het strooiveld begeleid; een mooi stuk bosgrond met veel open
plekken. Het waait nog steeds en het is bewolkt.
Karin klemt de container in haar armen en de tranen beginnen over haar wangen te
lopen. Ja, denk ik, dat is de laatste keer dat je moeder in je armen kunt houden.
En dan komen ook bij ons de tranen.
Als we bij de plek staan waar we de as willen uitstrooien laat de begeleider ons
alleen. Als hij uit het zicht is, trekt Karin de container open en een grote wolk grijze as
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stort op de grond en waait om ons heen. Op dat moment breekt de zon door. Hij
schijnt op het watertje en de narcissen, die plotseling felgeel oplichten.
“Dag Ma, dit is het laatste wat we voor je konden doen.”
Er is een einde gekomen aan een leven, dat 101 jaar heeft geduurd. Nu zijn wij de
oudste generatie.
Met de armen om elkaar heen lopen we naar de uitgang.
Magda Zomer

Op zoek naar vakantiewerk of
een bijbaan?
De zomervakantie staat voor de deur en je kunt wel wat extra geld
gebruiken voor je vakantie, of om andere leuke activiteiten te
ondernemen. Dan is het een goed idee eens op jacht te gaan naar een leuke
vakantiebaan! Weet je niet waar je moet beginnen met zoeken naar vakantiewerk of
een bijbaan? Kom naar het JIP!
Bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) kun je op het bijbanenbord leuke baantjes
bekijken en gratis tips krijgen over solliciteren. Wil je werken in een strandtent, een
callcenter, een supermarkt of misschien wel een attractiepark? Of zoek je een
uitdagend baantje in het buitenland? Het JIP helpt je graag op weg; loop binnen voor
informatie en advies.
Je vindt het JIP op de Amsterdamse Veerkade 17a. Op maandag t/m vrijdag tussen
12.00 -17.00 uur kun je binnenlopen. Kijk voor meer informatie over wat voor werk je
op welke leeftijd mag doen op www.jipdenhaag.nl

Geachte wijk- en/of buurtbetrokkene
Sinds afgelopen december zendt Dag Den Haag iedere werkdag een 10-minuten
programma uit op Den Haag TV. De bedoeling van dit programma is enerzijds het
„gewone‟ alledaagse Haagse nieuws te brengen, maar wellicht belangrijker: te laten
zien wat er in de vele wijken van Den Haag onder de bewoners speelt.
Voor de invulling van ons programma zijn wij op zoek naar het „kleine‟ nieuws uit uw
buurt of wijk. Dat kan van alles zijn: van grootschalige opbrekingen tot een
burenruzie, van een markante wijkbewoner tot een buurtfeest, van plannen tot
uitvoeringen, van kleine spanningen tot grote belevenissen, van openingen tot
sluitingen, echt letterlijk alles dus wat zich in uw wijk of buurt afspeelt en waar de
bewoners bij betrokken zijn. Alles waar een verhaal in of achter zit.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk ons te tippen over al dit soort zaken, zodat wij er
in ons programma aandacht aan kunnen besteden.
Help mee uw buurt in beeld te brengen!
Dag Den Haag is iedere avond vanaf 17.00 uur te zien via www.dagdenhaag.tv.
Voor tips en meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie:
redactie@dagdenhaag.tv en 070-737 0379
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Nieuwsbrief voor alle bewoners van
Kraayenstein
VÓÓR Welzijn is een welzijnsorganisatie, die
met en voor buurtbewoners in o.a. Loosduinen
activiteiten organiseert. Op een flyer, die een
maand geleden bij alle bewoners van Kraayenstein thuis is bezorgd, hebben wij in
samenwerking met het Bewonersoverleg Kraayenstein, voor u een aantal activiteiten
met data op een rijtje gezet. Bij het uitkomen van deze „„Kraaiekrabbels‟‟ is een
aantal activiteiten al voorbij. Het volgende aanbod kan voor u nog van belang zijn:
woensdag 7 juli van 13.00-16.00 uur: Sport- en speldag
op het veldje Molenbrink voor alle kinderen van 4-12 jaar (en hun begeleiders). Er
wordt door VÓÓR Welzijn van alles uit de kast getrokken om er een leuke
sportmiddag van te maken. Er zal een groot springkussen staan. Met goed weer
worden er zelfs waterspelletjes gedaan! Deelname is gratis. Er staat drinken en wat
lekkers klaar. (meer informatie: tel.: 397 1586).
zaterdag 28 augustus: Aankondiging debat jong – oud
Voor deze activiteit zijn wij op zoek naar enthousiaste buurtbewoners van alle
leeftijden, die willen meedenken over de inhoud van dit debat. Tijdens dit debat
kunnen jongere en oudere buurtbewoners met elkaar kennismaken en discussiëren
over onderwerpen, die hen na aan het hart liggen. Klinkt dit u/jou interessant in de
oren en wilt u/jij met ons meedenken om aan dit debat een goede vorm te geven,
dan kunt u zich aanmelden bij Esther de Groen via tel.: 397 6001 of via
esther.degroen@voorwelzijn.nl.

Vakantieoppas aan huis voor katten
Wie al vakantieplannen heeft of ze nog aan het maken is, doet er goed aan ook te
denken aan de huisdieren. Wat gaat er met hen gebeuren? Kan de hond misschien
nog mee; voor de poes ligt het meestal wat moeilijker. Komen opa en oma oppassen
of moet Minoes naar een pension? En als dat al is volgeboekt? Wat dan?
Vereniging Kattenzorg biedt de oplossing: vakantieoppas aan huis! Bij de
Vakantiedienst van Kattenzorg zijn vele tientallen vrijwilligers aangesloten, die tijdens
de vakantieperiode tegen een geringe vergoeding bij u thuis de kat(ten) verzorgen,
eten geven, de bak schoonmaken, spelen en eventueel de plantjes water geven. En
mocht er ook een konijn zijn: geen probleem, ook dat krijgt eten en aandacht.
De Vakantiedienst van Kattenzorg is actief in (groot) Den Haag, Delfgauw/Delft,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en
geheel Westland.
De enige voorwaarde die Kattenzorg stelt voor het gebruik van deze service, is dat
men lid is of wordt van de vereniging voor minimaal 10 Euro per kalenderjaar.
Bel voor meer informatie op werkdagen tel. 070-3457985 (tussen 14.00 – 17.00 uur)
of kijk op www.kattenzorg-denhaag.nl
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Wist u dat………….
…het volwassenenwerk VÓÓR in Loosduinen in 2010 lessen filosofie gaat
organiseren?
Hierbij gaat u op reis door de geschiedenis van de filosofie en wordt ook de
koppeling met de praktijk niet vergeten. De lessen kunnen pas starten bij voldoende
animo. Het is dus van belang dat u zich snel aanmeldt. Hebt u interesse, neem dan
contact op met Marc van Bergen via tel. 070-3976001 of
www.marc.vanbergen@voorwelzijn.nl.
Waar en wanneer de lessen gegeven worden is nog niet bekend.
De kosten voor 10 lessen bedragen € 45,-.
…op het prikbord bij de i-Shop in de Henneberg soms aanbiedingen staan van
voorstellingen met korting?
De Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater hebben een uitgebreid aanbod
aan voorstellingen voor alle leeftijdsgroepen. Omdat het belangrijk gevonden wordt
dat ook senioren op de hoogte worden gehouden van concerten, voorstellingen en
aanbiedingen hiervoor, worden regelmatig poster en folders naar het Ouderenwerk
gezonden. Vaak zijn er speciale aanbiedingen bij, zoals korting voor voorstellingen of
2 kaartjes voor de prijs van 1.
…u het plastic verpakkingsmateriaal op bepaalde plaatsen kunt weggooien?
We willen immers allemaal helpen het milieu schoner te houden. Nog een voordeel is
dat uw vuilcontainer aanmerkelijk leger is! Kleine moeite! U kunt uw plastic kwijt op
de volgende punten:
Winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein/Loosduinse Uitleg
Winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof
Hoek Escamplaan/Dr. J.Presserstraat
En natuurlijk altijd aan de Werf bij het Milieudepôt
Gezien het aantal klachten dat het bewonersoverleg Kraayenstein bereikt, is het
geen overbodige luxe de aandacht te vestigen op het feit dat we allemaal vrolijker
worden van een schone en opgeruimde omgeving.
Mocht u een klacht hebben over de openbare ruimte dan kunt u dit melden via
telefoonnummer 14070 of via contactcentrum@denhaag.nl
…dat Karsten Klein (CDA) de nieuwe stadsdeelwethouder van Loosduinen is
en dat de nieuwe wethouders inmiddels benoemd zijn. Op www.denhaag.nl kunt u
zien voor welke zaken zij verantwoordelijk zijn.

Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein dankt wethouder Frits Huffnagel
voor zijn inzet voor Loosduinen en heet de nieuwe stadsdeelwethouder Karsten Klein
welkom.
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Activiteiten in 2010 in buurtcentrum ‘De Wiekslag’, Molenbrink 68 A
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
Computerinformatie
do. vrije inloop vanaf 12.30 uur
Computercursus
vrij. van 10.30 – 12.00 uur voor
beginners
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.10.30-11.30 uur en 14.00-15.00 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

Kinderwerk
woe. van 13.30 - 17.00 uur
inl. bij de Wiekslag
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
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COLOFON
De „„Kraaiekrabbels‟‟ is een uitgave van het Bewonersoverleg
Kraayenstein (BOK). Het BOK is samengesteld uit bewoners, die op
vrijwillige basis de leefbaarheid in de wijk Kraayenstein willen behouden
en verbeteren. Het BOK is gevestigd in het buurtcentrum „De Wiekslag‟,
aan de Molenbrink in Kraayenstein. De bestuursleden zijn op
woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur aanwezig. Voor informatie kunt
u schrijven, bellen, mailen of op woensdagochtend langskomen.
De „„Kraaiekrabbels‟‟ is het communicatiemiddel tussen bestuur en
bewoners. De „Kraaiekrabbels‟ is daarom voor en van alle wijkbewoners.
Hebt u een artikel, stuur het in! De redactie kan echter een 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.
Stg. Bewonersoverleg Kraayenstein
Molenbrink 68 A
2553 GR Den Haag
tel.: 070 - 3910022
bokraayenstein@zonnet.nl
www.kraayenstein.com
Openingstijd:
woensdag van 10.00-13.00 uur
Samenstelling bestuur BOK
L.J. Hofman, voorzitter
J. van der Kruk, secretaris
Mw. Zee - v. d. Dool, penningmeester
A. C. Wagenaar, bestuurslid
L. Th. Franke, adviseur
Redactie ‘‘Kraaiekrabbels’’
Onder verantwoording van
het bestuur, met medewerking van de
redactieleden:
Mevrouw M. Zomer
Mevrouw Y. Wagenaar
De „„Kraaiekrabbels‟‟ verschijnt 4 x per
jaar en heeft een oplage van 2000
stuks.
Het verspreidingsgebied bevat
geheel Kraayenstein

Vormgeving en druk worden verzorgd
door Pasmans Drukkerij B.V.,
Forellendaal 400,
2553 LP Den Haag.
E-mail: info@pasmans.nl;
tel: 070-3977171
Politiebureau Loosduinen
Aaltje Noorderwierstraat 401
Wijkagent: Geert de Jong
tel.: 0900-8844
website Buurtpreventie:
www.kraayensteinpreventie.nl
Nuttige telefoonnummers: (070)
Openbare verlichting:
3533000
Handhavingsteam
3536240
Sociale Raadslieden
3537500
Obstakeltelefoon
3593381
Commissie Loosduinen 3537945
Gemeentelijk
Contactcentrum
14070
e-mailadres:
contactcentrum@denhaag.nl
Deadline volgende uitgave:
maandag 23 augustus 2010

11

12

