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Krabbel vooraf
De vakantietijd is voorbij, het leven heeft zijn gewone gang hervonden. We hebben
een mooie zomer gehad, waarbij op veel plaatsen in het land de 30 graden werd
overschreden. Dit was voor veel mensen op gevorderde leeftijd wel eens teveel van
het goede. In de laatste weken van augustus viel daarentegen veel regen, waardoor
er in onze regio wateroverlast ontstond. Maar dat is voor de meesten onder ons geen
nieuws. Ook de wind wist zich aardig te roeren.
Op de Margaretha van Hennebergweg waaide een boom tegen de gevels.
Zoals u weet is er op verzoek van de jongeren in deze wijk onder de ‘Roestbrug’ aan
de Lozerlaan door de Gemeente een ontmoetingsplek ingericht. Deze plek is
speciaal bedoeld voor jongeren uit Kraayenstein. Helaas schijnen er ook jongeren uit
andere wijken te komen, waaronder zich enkele vandalen bevinden!
Van de twee banken, die er geplaatst zijn, hebben deze vandalen geprobeerd er één
in brand te steken, waardoor de bank behoorlijk beschadigd werd. Ook werd de
afvalbak vernield. Ik vraag me dan altijd weer af wat de zin is van zoiets en wat er
nou toch zo leuk aan is.
In de afgelopen periode heeft de Gemeente alle paden in de wijk onder handen
genomen. Hierdoor ziet de wijk er weer verzorgder uit.
De bestrating aan de rand van de brug bij de Zuiderbrink is inmiddels ook hersteld.
Dank hiervoor aan de gemeente. De tegels waren zodanig verzakt, dat er kuilen
ontstonden, wat gevaar opleverde voor mensen met een rollator of een scootmobiel.
Op het “Abdijkerkhof” is een mooi huisje gebouwd. In eerste instantie dacht ik aan
een theehuisje in een rustige omgeving. Niets is minder waar; het is bestemd voor
een bedrijf, dat de begraafplaats verzorgt. Zij bergen daar hun werktuigen in op.
Rondom de Abdijkerk zijn 15 nostalgische lantaarns geplaatst. Dit blijkt een hele
verbetering te zijn. Zij geven veel meer licht en ook het aanzien van de kerk is
hierdoor vooruit gegaan. Aan beide zijden van het zorgcentrum staan helaas nog de
‘oude’ lichtpunten.
Ook het mortuarium achter het kerkelijk bureau is in ere hersteld en doet weer als
zodanig dienst. Een goede bewegwijzering ontbreekt nog.
L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein

ATTENTIE :

Op woensdag 10 november a.s. vindt de 2e Algemene Bewonersvergadering
plaats. De uitnodiging en de agenda vindt u elders in deze ‘Kraaiekrabbels’.
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Nieuw veiligheidsinitiatief
Interventieteam Kraayenstein (ITK)
Kraayenstein heeft sinds juni van dit jaar een
nieuw veiligheidinitiatief. In 2008 hebben er in
Kraayenstein diverse woninginbraken
plaatsgevonden. Dit was, in verhouding met het
verleden, vrij hoog. Er waren diverse bewoners,
die dit niet meer acceptabel vonden. Er is naar
aanleiding hiervan een team geformeerd, dat
zich alleen bezig houdt met het voorkomen van
woning- en auto-inbraken.
In eerste instantie is dit een particulier initiatief geweest. Er vonden al snel
gesprekken plaats met politie, gemeente en het Bewonersoverleg Kraayenstein.
Per 1 juni 2010 is het Interventieteam Kraayenstein (ITK) officieel actief geworden en
is het een onderdeel van het Bewonersoverleg Kraayenstein. Het ITK is dagelijks
actief in de gehele wijk Kraayenstein. Zij surveilleert van de vroege avond tot in de
vroege ochtend. Men let voornamelijk op onregelmatigheden in de wijk en op
verdachte personen. Indien er iets niet klopt wordt er direct contact opgenomen met
de politie, die de zaak verder onderzoekt.
Inmiddels is gebleken dat het Interventieteam een betrouwbare partner is van de
politie. Hierdoor zijn al diverse zaken voorkomen. Voorkomen is dus beter dan
genezen. Het Interventieteam laat zich dan ook graag zien in de wijk.
Indien u geïnteresseerd bent om zelf mee te helpen of de ontwikkelingen te volgen,
bezoek dan de website van het Bewonersoverleg of surf direct naar www.bvk2553.nl.
Voor de goede orde:
Er surveilleren dus twee teams in Kraayenstein:
Het Interventieteam Kraayenstein (ITK) dat zich alleen bezighoudt met woning- en
auto-inbraken en het Buurtpreventieteam Kraayenstein, dat ook op andere zaken let,
zoals een deur die open staat, illegaal gedumpt vuil, slechte bestrating, enz.
Hoe veilig kan een wijk zijn!

Boeken ruilen?
Hebt u boeken en/of tijdschriften, die u niet meer leest? Kom deze 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 u uw boeken en/of tijdschriften kunt neerleggen.
Dit project is een groot succes, want regelmatig worden boeken meegenomen of
omgeruild. Op deze manier verandert regelmatig het leesaanbod.
Dus: kom op donderdag 18 november en/of donderdag 16 december naar het
wijkcentrum met uw overtollig leesvoer en kijk of er iets van uw gading bijligt.
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Algemene Bewonersvergadering Kraayenstein
Beste bewoners,
Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein nodigt u uit voor de
2e Algemene Bewonersvergadering van dit jaar.
U bent van harte welkom op woensdag 10 november 2010 in het wijkgebouw
‘De Wiekslag’, Molenbrink 68A.
Aanvang 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de bewonersvergadering van 14 april 2010
Dit verslag is in beknopte versie in de ‘Kraaiekrabbels 2’ van dit jaar gepubliceerd.
Het volledige verslag is op te vragen bij het Bewonersoverleg Kraayenstein.
3. Bestuursmededelingen
4. Inbraakpreventie.
De wijkagent zal dit onderwerp toelichten.
5. Ontmoetingsplek voor jongeren onder de Roestbrug aan de Lozerlaan
6. Wat verder ter tafel komt

7. Rondvraag / Sluiting

Hangplek onder de Roestbrug
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Even

stellen : Evelien Peper
ouderenadviseur in Loosduinen

Sinds 1 mei van dit jaar werk ik bij VÓÓR Welzijn als ouderenadviseur in het
stadsdeel Loosduinen. Mijn naam is Evelien Peper.
Er is een groot aanbod van verschillende organisaties voor ouderen en er zijn veel
regelingen, die voor ouderen van belang kunnen zijn. Het is daarom soms lastig om
met uw vraag bij de juiste instantie aan te kloppen.
Met vragen op het gebied van gezondheid, financiële ondersteuning, zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen of juist opname in een verzorgingshuis, kan een
ouderenadviseur u helpen.
Een ouderenadviseur:
- geeft informatie, advies, begeleiding en ondersteuning
- helpt om uw vragen en problemen op een rijtje te zetten
- zoekt samen met u naar oplossingen
- bemiddelt tussen u en instanties
- is behulpzaam bij het invullen van formulieren en het doen van aanvragen
- verwijst naar instanties, die professionele kennis hebben
- vindt uit in een gesprek wat u graag zou willen en luistert naar uw verhaal.
Ook kunt u terecht voor een luisterend oor. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke
situatie, wensen en belangen, daarop worden de adviezen afgestemd.
De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de ouderenadviseur.
Voor het maken van een afspraak of een bezoek aan huis kunt u bellen met:
Wijk- en Dienstencentrum De Henneberg
Tramstraat 15
2551 TT Den Haag
tel.: 070-3976001

r

Aaltje Noorde wierstraat
Van een opmerkzame bewoner
Ik las laatst het contactblad van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein. Hierin
kwam ik de gegevens tegen van het politiebureau Loosduinen. Als adres staat
vermeld: Aaltje Noorderwierstraat. Deze fout kom ik nogal eens tegen in bladen en
kranten. Aaltje Noordewier-Reddingius (zonder de letter r) was concertzangeres en
zangpedagoge en leefde van 1868 tot 1929. De straat in Loosduinen is naar haar
vernoemd.
De redactie dankt schrijver voor zijn opmerkzaamheid.

Honden-mensen
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Met katten kunnen we goed overweg, die begrijpen we, maar met honden omgaan is
ons niet gegeven. Wij zijn géén hondenmensen.
Vroeger toen de kinderen nog klein waren, leek het ons voor hen leuk en hebben we
een hondje uit het asiel gehaald, waarschijnlijk één met een besmet verleden. Dat
werd er vroeger niet zo duidelijk bij verteld.
Met de beste voornemens bezield lieten we het beestje uit op het grasveldje voor ons
huis. Dat mocht allemaal nog!
Maar zo klein als ie was, hij luisterde voor geen meter en deed precies wat hij wilde!
Hij plaste hier en daar maar verder deed hij niets. Als we hem na veel achterna geren
hijgend mee naar huis namen, poepte hij prompt in de kamer!
En wat moet zo’n hond nou eigenlijk eten? We vroegen het aan deze en gene.
‘Uierboord’, raadde iemand ons aan, ‘eerst koken.’
Ik ging bijna over mijn nek van die lucht, maar ik probeerde het vol te houden.
Uiteindelijk toch maar brokken geven of zoiets en af en toe uierboord, deur van de
keuken dicht, raam open.
Hij at alles wat we hem voorzetten, maar kauwen deed hij het liefst op het speelgoed
van de kinderen en de stukken plastic spuugde hij uit op de vloerbedekking.
Hij hapte ook graag naar onze kleinste, ze was denk ik een jaar of drie.
Tot hij haar echt beet!
Dat deed de deur dicht en hij ging terug naar het asiel. Jammer maar helaas.
Nee, dan de mensen die achter ons woonden, járen later.
Zij hadden een piepklein hondje voor hun zoontje gekocht. Op zondagmorgen heel
vroeg zat hij op de rand van de plantenbak urenlang met zijn schattige hoge
kinderstemmetje tegen zijn puppy te praten
We stonden er vaak vertederd naar te kijken vanuit ons slaapkamerraam.
Ze zijn later verhuisd, mét hondje.
Wat ik niet kan begrijpen is, dat mensen hun hond als een kind behandelen.
Op een mooie voorjaarsdag zaten we op een terrasje toen er een vrouw met een
wandelwagen aankwam. Daarin zat een hond, ik vermoed een ouwe, en naast haar
nog een hond aan een lijn.
‘Mogen wij bij u aanschuiven?’ vroeg de vrouw ons.
‘Nou..,’ zei mijn man aarzelend en keek rond of er geen andere tafel voor haar was.
’O, ik begrijp het al,’ zei ze berustend en ze schuifelde een eindje verderop waar
achterin nog een tafeltje was. De wandelwagen werd gezellig vlak naast haar gezet
en de andere hond kreeg een stoel waarin ze een plaid legde.
Nadat haar bestelling was gebracht voerde ze met de hand de honden om beurten
een stukje brood met saté, waarna ze haar vingers aflikten. Dan nam ze zelf ook een
stukje en likte uitvoerig diezelfde vingers af!
Wij zaten er van te griezelen. Wat onhygiënisch!
Nee, geef ons maar katten!!
Magda Zomer
(ingezonden)
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Vrij !
Plots ben je in mijn leven
Een bliksemschicht recht in mijn ziel.
“Ga weg”, denk ik nog even, maar
Mijn weerstand is dan al nihil.
Ik laat je in mijn huisje binnen.
Je bent zó lief, zó zacht en warm!
Gewillig laat je je beminnen
En vlij je in mijn rechter arm.
Maar toch, je bent er niet alleen voor mij
Je wilt niet steeds maar binnen zijn
Je wilt naar buiten en ik laat je vrij…
Ach Poes, áls je er bent dan is het fijn!

Verkoopstyling

SAN-verkoopstyling laat Loosduinen kennismaken met het begrip ‘verkoopstyling’
(eenmalige advertentie als welkomstgebaar vanuit de wijk)
Het verkoopklaar maken van (te koop staande) woningen is steeds meer in opkomst.
Verkoopstyling vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, maar dit begrip raakt ook
in Nederland steeds meer bekend.
De huizenmarkt maakt momenteel moeilijke tijden door. Woningen staan lang te
koop en veel mensen kampen hierdoor met dubbele lasten. Het is dan ook van groot
belang dat een woning ‘er tussen uitspringt’ op het internet.
Volgens Sandra Batens, verkoopstyliste en oprichtster van SAN-verkoopstyling werkt
verkoopstyling veelal effectiever dan het verlagen van de verkoopprijs met duizenden
euro’s. Sandra is opgegroeid in Loosduinen en woont in de wijk Kraayenstein. Zij is
een gecertificeerd verkoopstyliste. SAN-verkoopstyling berekent geen dure
adviesrapporten, maar ‘pakt gelijk aan’. Sandra werkt volgens het hands-on concept,
waarmee te koop staande woningen in gemiddeld 1½ dag verkoopklaar kunnen
worden gepresenteerd.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sandra Batens
Karperdaal 157,2553 PE Den Haag, tel: 06 – 14722295, info@sanverkoopstyling.nl
Surf ook eens naar www. sanverkoopstyling.nl

ATTENTIE :
Op woensdag 10 november a.s. vindt de 2e Algemene Bewonersvergadering van
en voor de bewoners van Kraayenstein plaats. De uitnodiging en de agenda vindt u
elders in deze ‘Kraaiekrabbels’.

De Takkenroute komt er aan!
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Van 11 t/m 22 oktober organiseert de gemeente
Den Haag weer de Takkenroute. In die periode kunt u op afspraak groot
tuinafval zoals takken en boomstronken laten ophalen. Dit kost u niets. Lees
wel eerst de voorwaarden hieronder goed door!
De gemeente haalt het tuinafval apart op, omdat dat beter is voor het milieu. Van het
tuinafval wordt compost gemaakt.
Wat kunt u wel aanbieden?
- bomen, struiken en takken niet langer dan 1.20 meter
- boomstammen en takken met maximale doorsnede van 20 centimeter
- takken en struiken bij elkaar gebonden met een touw.
Tijdens de Takkenroute kunt u niet aanbieden:
- grofvuil, restafval, papier, glas, klein chemisch afval (KCA) en textiel
- potplanten, aarde, zand, tegels, schuttingen en dergelijke
- tuinafval dat u niet bij elkaar gebonden heeft.
Hoe werkt het?
Wilt u groot tuinafval laten ophalen tijdens de Takkenroute? Maak dan eerst een
afspraak via de Grofvuiltelefoon (070) 366 08 08. U hoort dan wanneer de gemeente
het tuinafval bij u ophaalt. Wilt u ook grofvuil aanbieden? Dan moet u hiervoor een
aparte afspraak maken via de Grofvuiltelefoon. Groot tuinafval en grofvuil worden
namelijk op verschillende manieren verwerkt.
U kunt uw groot tuinafval zelf inleveren bij één van de 3 Haagse afvalbrengstations:
Plutostraat 1 (Binckhorst) (meer dan 1 kubieke meter mogelijk)
Vissershavenstraat 2 (Scheveningen) ( tot 1 kubieke meter)
De Werf 13 (Zichtenburg) (tot 1 kubieke meter)
De afvalbrengstations zijn open van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gratis JIP GIDS weer verkrijgbaar!
De nieuwe jongereninformatiegids van het JIP is weer uit! Het is dé gids voor alle
jongeren tussen de 12 en 25 jaar met boordevol nuttige informatie en (website)
adressen over bijvoorbeeld werken, wonen, seksualiteit, jonge ouders, verslaving,
onderwijs, hulp, vrije tijd, en geld in Den Haag, Delft en Zoetermeer.
De gids wordt in een oplage van 30.000 stuks verspreid in het voortgezet onderwijs,
het jongerenwerk, de jeugdhulpverlening, bibliotheken en andere plekken waar veel
jongeren te vinden zijn.
Heb jij nog geen gids, dan kun je deze gratis op komen halen bij het JIP Den Haag,
JIP Zoetermeer of JIP Delft. Kijk voor de adressen en openingstijden op
www.jipdenhaag.nl.
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Festival de Betovering,
het leukste culturele evenement voor kinderen,
dit jaar van 15 tot en met 24 oktober 2010
De Betovering
In de herfstvakantie naar het buitenland?
Welnee! Ga naar Den Haag! Tijdens festival
De Betovering van 15 t/m 24 oktober zijn er ruim 175 voorstellingen en workshops
voor kinderen op
37 Haagse locaties. Hier kunnen ze zich onderdompelen in kunst en cultuur en een
onvergetelijke vakantie beleven.
Het Festival vierde vorig jaar haar tienjarig jubileum en heeft alle verwachtingen
overtroffen. Er waren meer voorstellingen en meer bezoekers dan ooit. Eind mei
werd Festival de Betovering uitgeroepen tot het leukste stadsevenement van
Nederland. De jury noemde De Betovering een verborgen pareltje. Mensen uit
Den Haag en omstreken ontdekten dit juweeltje al eerder. Al meer dan tien jaar lang
staat elke herfstvakantie volledig in het teken van kindercultuur. De stad zindert van
toneel, dans, muziek, beeldende kunst, film, workshops en veel meer. De activiteiten
zijn laagdrempelig en van hoge kwaliteit. De Betovering bewijst dat dat heel goed
samengaat.
Voor het programma, reserveringen en toegangsprijzen surfen u en uw kinderen
vanaf half september naar www.debetovering.nl. De meeste voorstellingen en
workshops kosten € 5.
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Wist u dat ……………………….
 u alle uitgaven van de ‘Kraaiekrabbels’ via: www.kraayenstein.com kunt lezen
 dat er op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober op het Loosduinse Hoofdplein een
braderie en boerenmarkt wordt gehouden
 dat het museum ‘de Gevangen Poort’ en ‘Galerij Prins Willem V’ samen vanaf
2 september weer open zijn voor publiek
 op zaterdag 23 oktober van 14.00-16.00 uur er voor kinderen een training wordt
gegeven over opvoeding en training van konijn en cavia in knaagdierenopvang
‘Het Knaaghof’,
Huis te Landelaan 2, 2283 SG Rijswijk.
tel.: 070 – 3945523. Kosten € 5,-.
 u als mantelzorger op Hyves met andere mantelzorgers in discussie kunt gaan en
dat alle informatie, die u als mantelzorger wilt weten te lezen valt op de website
www.mantelzorgdenhaag.nl

Breng de dag door in Houthaghe of in de
Wiekslag!
Is het kringetje om u heen kleiner geworden? En zoekt u daarom wat meer contact
met buurtgenoten? In buurtcentrum ‘de Wiekslag’ en in zorgcentrum ‘Houthaghe’
wordt binnenkort gestart met een dagbestedingproject voor senioren.
Dit project is een samenwerking tussen VÓÓR Welzijn en Florence en is bestemd
voor Loosduiners, die er behoefte aan hebben de dag met andere buurtbewoners
door te brengen. Naast gezamenlijk koffie drinken en lunchen kunnen deelnemers
meedoen met diverse activiteiten, zoals gymnastiek, creatieve activiteiten, spelletjes,
actualiteit, etc.
Op maandag en donderdag bent u van 10.00 tot 14.30 uur welkom in de lounge van
zorgcentrum ‘Houthaghe.’ Op dinsdag en vrijdag kunt u op dezelfde tijden terecht in
buurtcentrum ‘de Wiekslag.’
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Esther de Groen of Andrea Cornets de Groot, bereikbaar in de
Henneberg,
tel. 070-3976001 of per mail:
esther.degroen@voorwelzijn.nl /
a.cornetsdegroot@voorwelzijn.nl
of met het team Welzijn van ‘Houthaghe’:
Bonnie Heinsbergen en Jacqueline Franken, tel. 070-7546000.
Zorgcentrum ‘Florence’ is gelegen aan de Toon Dupuisstraat 10 in Houtwijk en
buurtcentrum ‘de Wiekslag’ ligt aan de Molenbrink 68a in Kraayenstein.
Overigens zoeken we ook nog vrijwilligers die willen meehelpen met dit project.
U wordt hierbij ondersteund door een enthousiaste activiteitenbegeleidster.
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‘Klein gesprek’ met stadsdeelwethouder
Karsten Klein
Karsten Klein is stadsdeelwethouder van stadsdeel Loosduinen.
Daarnaast is hij wethouder voor Jeugd, Welzijn en Sport.
De wethouder is eens in de maand in Loosduinen voor een stadsdeelbezoek.
Aan dat bezoek koppelt de wethouder meteen een ‘Klein gesprek’ met de
Loosduiners. U kunt tijdens dat gesprek met de wethouder praten over zaken, die
spelen in uw wijk.
Het gesprek met de bewoners van Kraayenstein vindt plaats op:
vrijdag 26 november om 15.00 uur in het Buurtcentrum ‘De Wiekslag’ aan de
Molenbrink 68A.
Wilt u een klein gesprek bijwonen? Stuur dan een e-mail naar
loosduinen@denhaag.nl en geef aan waar u het over wilt hebben. U kunt ook bellen
met het secretariaat van het stadsdeelkantoor tel.: 353 7949.
Volg Karsten Klein ook op Twitter: http:/twitter.com/karstenklein
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Activiteiten in het buurtcentrum De Wiekslag in 2010, Molenbrink 68 A
Bewonersoverleg Kraayenstein
woensdag van 09.00 -12.30 uur
Bewoners zijn tussen 11.00-12.00 uur
welkom: 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
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

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

Flamenco dansen
vrij. 18.00 - 22.30 uur
inl. bij mw. E. Huisman, t.3609144

Spelletjesochtend
ma. 10.00 - 12.00 uur
inl. via De Wiekslag

Meer bewegen voor ouderen (MBVO)
di. 09.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur
Er is nog plaats op donderdagmiddag
van13.30-14.15 uur en van 14.30-15.15
uur
inschrijven via Cursusbureau VÓÓR,
t. 304 73 40/ www.voorwelzijn.nl.

Tai Chi Chuan
vrij. 12.00 - 13.00 uur
inl. via De Wiekslag

Houtbewerking ‘De Houtkrul’
ma. en woe. 09.00 - 12.00 uur

Yoga
do. 09.00 - 10.00 uur en
van 10.30 - 11.30 uur
inl. bij mw. R. Klarenbeek,
t. 397 75

inlichtingen bij de Wiekslag
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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.
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Stg. Bewonersoverleg Kraayenstein
Molenbrink 68 A
2553 GR Den Haag
tel.: 070 - 3910022
bokraayenstein@zonnet.nl
www.kraayenstein.com
Openingstijd:
woensdag van 10.00-12.30 uur
Samenstelling bestuur BOK
L.J. Hofman, voorzitter
J. van der Kruk, secretaris
Mw. Zee - v. d. Dool, penningmeester
A. C. Wagenaar, bestuurslid
P. Schouten, aspirant-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.
Veiligheid
Politiebureau Loosduinen
Aaltje Noordewierstraat 401
Wijkagent: Geert de Jong
tel.: 0900-8844
Interventieteam Kraayenstein:
www.bvk2553.nl
Buurtpreventie Kraayenstein:
bokraayenstein@zonnet.nl
Nuttige telefoonnummers: (070)
Openbare verlichting: 0888 -959000
Handhavingsteam
3536240
Sociale Raadslieden
3537500
Obstakeltelefoon
3593381
Commissie Loosduinen 3537945
Gemeentelijk
Contactcentrum
14070
e-mailadres:
contactcentrum@denhaag.nl
Deadline volgende uitgave:
maandag 15 november 2010

U kunt zich weer aanmelden als lid van de Buurtpreventie Kraayenstein.
Dit kunt u doen bij het Bewonersoverleg Kraayenstein.
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