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Krabbel vooraf
Voor u ligt de 4e Kraaiekrabbels van dit jaar en tevens de laaste van 2010.
Wanneer u deze Krabbel ontvangt, is de drukte van Sinterklaas alweer voorbij. U
kunt dan even de tijd nemen om deze wijkkrant rustig door te lezen. We gaan weer
denken aan de viering van de kerstdagen en de viering van Oud en Nieuw.
Tussen nu en het verschijnen van Krabbel 3 is zo het een en ander gebeurd.
Zo hadden we de 2e algemene bewonersvergadering van dit jaar op 10 november jl,
waarvan elders in dit blad een beknopte versie is geplaatst. De bijeenkomst werd
verrassend goed bezocht.
De Heer Peter Schouten, lid van het Interventieteam Kraayenstein, is door de
aanwezigen gekozen als lid van het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein.
Zijn portefeuille is Veiligheid.
Het voltallige bestuur bestaat nu uit:
Bert Hofman, voorzitter;
Tine Zee, penningmeester;
Jan van der Kruk, secretaris;
Aad Wagenaar, bestuurslid;
Peter Schouten, bestuurslid;
Leo Franke, adviseur namens de bewoners
De Buurtpreventie Kraayenstein heeft een nieuwe coördinator. Zijn naam is Ronald
van Rijn.
Op 26 november vond de wijkwandeling met stadsdeelwethouder Karsten Klein
plaats. Hij liet zich vergezellen door een aantal ambtenaren. Een verslag van deze
wandeling staat elders in deze Krabbel gepubliceerd.
In het verschiet ligt nu het maken van kerststukjes en het eten van oliebollen met
elkaar.
Namens het bestuur van het BOK wens ik u prettige kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2011.

L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein
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Beknopt verslag van de Algemene
Bewonersvergadering Kraayenstein
Dhr. Bert Hofman, voorzitter van het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein
(BOK), opent de vergadering. Hij deelt een aantal zaken aan de aanwezigen mede:
- Zo wordt de subsidie, welke het BOK jaarlijks van de gemeente ontvangt, in 2011
met 7,7% gekort. Dit geldt voor alle bewonersorganisaties in Den Haag. Ook het
aantal uren administratieve ondersteuning wordt fors minder.
- Wethouder Ingrid van Engelshoven wil voor de komende jaren een andere opzet
van de bewonersorganisaties.
- Zij bezoekt vanaf 2 november alle wijken van Den Haag om met bewoners in
gesprek te gaan over hoe je deze kunt betrekken bij het wel en wee van hun wijk en
hoe je de kennis en creativiteit van bewoners optimaal kunt benutten. (Voor
stadsdeel Loosduinen was deze avondbijeenkomst op 30 november in de Abdijkerk.)
De voorzitter raadt de aanwezigen aan deze bijeenkomst bij te wonen.
- Voorts vraagt de voorzitter aandacht voor het bezoek van stadsdeelwethouder
Karsten Klein aan Kraayenstein, dat op 26 november in de Wiekslag plaatsvindt. Het
bestuur ontvangt de wethouder en verschillende ambtenaren en heeft een wandeling
door de wijk uitgezet langs punten, die de aandacht van de wethouder verdienen.
Alle bewoners zijn welkom mee te wandelen. Na afloop wordt er in De Wiekslag
nagepraat. (Inmiddels is deze bijeenkomst achter de rug en wordt hier elders in dit
blad aandacht aan besteed.)
- De voorzitter nodigt de bewoners uit op 16 december in de Wiekslag een
kerststukje te komen maken.
- Op 29 december is het weer gratis oliebollen eten bij het BOK, waarbij de
deelnemers hun zegje kunnen doen over allerlei zaken in de wijk. Goede ideeën zijn
altijd welkom.
Het verslag van de algemene bewonersvergadering van 14 april 2010 komt aan de
orde.
- Een van de aanwezige bewoners is nog steeds boos dat de jongeren het moeten
doen met een plek onder de Roestbrug aan de Lozerlaan. Terwijl onze jongeren
sociaal zijn naar anderen toe, moeten zij hiermee genoegen nemen. Volgens de
voorzitter zijn de jongeren tevreden over deze plek. De brandstichting en
vernielingen zijn door jongeren van buiten de wijk gepleegd.
- Het aangekondigde project ‘Dialoog tussen jong en oud’ is nog niet gestart. De
voorzitter denkt dat er geen interesse is. Het verslag wordt vastgesteld.
Bestuursmededelingen
- Dhr. P. Schouten, stelt zich als aspirant-bestuurslid aan de aanwezigen voor. Hij
woont vijftien jaar in Kraayenstein en is sinds twee jaar lid van het Interventieteam
Kraayenstein (ITK). Hij ambieert de functie van bestuurslid met als portefeuille
‘Veiligheid’.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de benoeming van dhr. P. Schouten als
bestuurslid van het Bewonersoverleg Kraayenstein.
- Het vertrek van bestuurslid B. Niesen komt aan de orde. Nadat de voorzitter de
gang van zaken heeft uitgelegd, begrijpen de aanwezigen waarom dhr. Niesen geen
deel meer uit kan maken van het huidige bestuur en gaan akkoord met het ontslag
van dhr. Niesen als bestuurslid van het Bewonersoverleg Kraayenstein.
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Inbraakpreventie
Wijkagent De Jong geeft aan dat, wanneer bewoners van Kraayenstein dit wensen,
zij hem of zijn collega kunnen vragen advies te geven over het hang- en sluitwerk
van hun woning. Hij geeft antwoord en uitleg op verschillende vragen van de
aanwezigen zoals op de vraag of het niet de taak van de woningbouwvereniging is
een woning inbraakbestendig te maken. Volgens dhr. De Jong is dit niet verplicht; er
hangt een prijskaartje aan.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Staedion er bij de herinrichting voor zorgt dat de
vernieuwde veiligheidsnormen, die door de bewoners zijn getroffen, weer teruggeplaatst worden.
Belangstellenden kunnen zich voor een advies van de politie bij het BOK opgeven.
Dhr. De Jong maakt daarna een afspraak met de bewoners.
Ontmoetingsplek voor jongeren onder de Roestbrug
- Op de vraag van de voorzitter of er klachten zijn over de jongeren, wordt vanuit de
zaal opgemerkt dat jongeren uit Houtwijk, waarschijnlijk omdat er weinig verlichting is
op deze plek, de boel in brand hebben gestoken. Ook de aangrenzende bloementuin
heeft onder vandalisme te lijden. De wijkagent vertelt dat juist vanwege de overlast in
het winkelcentrum de hangplek is verplaatst naar de Roestbrug.
Vanuit de zaal wordt gepleit voor een damwand als beschutting voor de jongeren. De
oversteek over de Lozerlaan wordt gevaarlijk gevonden. Spreker rijdt regelmatig
langs bedoelde plek en ziet nooit onheil.
- Voor wat betreft de veiligheid in de wijk vertelt de wijkagent dat Kraayenstein,
dankzij de twee interventie- en preventieteams (ITK en BIT) en de opvallende en
onopvallende politiesurveillance, één van de veiligste wijken van Den Haag is.
De coördinator van het Interventieteam Kraayenstein, spreekt met zijn team
regelmatig de jongeren aan. Onraad wordt aan de politie gemeld. Er is niet veel aan
de hand sinds het ITK actief is.
Wat verder ter tafel komt
- Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het speelterrein bij de molen vooral na regen,
niet bespeelbaar is. Hij vraagt of het bestuur een voorstel kan doen een hek en
speeltoestellen te plaatsen. Hij heeft daar een tekening voor gemaakt. Opgemerkt
wordt dat het veld, samen met de molen, de status van een beschermd stadsgezicht
heeft. Dit is een punt dat op 30 november aan wethouder Van Engelshoven kan
worden voorgelegd, maar ook op 26 november tijdens de wandeling met stadsdeelwethouder Karsten Klein aan de orde kan komen.
- Wanneer de ambulance een oproep krijgt voor de Karperdaal belandt deze meestal
op de Brasemdaal. Er schijnt iets niet goed te zijn met het navigatiesysteem in de
wagens. Dit kan een mensenleven kosten. Het bestuur zegt toe over deze zaak een
brief naar de GGD te schrijven.
Rondvraag/Sluiting
- De wijkagent raadt de aanwezigen aan klachten over de openbare ruimte zelf aan
de gemeente door te geven via het telefoonnummer 14070 of via
contactcentrum@denhaag.nl. De klacht krijgt een kenmerk, dat bij verder contact
altijd aangehaald moet worden. Dit systeem werkt over het algemeen prima.
- Vanuit de zaal wordt een compliment gegeven aan de aanwezige wijkagenten, wat
door hen in dank wordt afgenomen. Spreker woont al 36 jaar in Kraayenstein en
heeft nog nooit last gehad van de jongeren.
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Nadat de voorzitter heeft verteld dat er na de vergadering gelegenheid is tot een
gezellig samenzijn, sluit hij deze vergadering.
Bent u geïnteresseerd in het volledige verslag, dan kunt u dit opvragen bij het
BOK (zie contactgegevens onder colofon).

Evenals vorig jaar – wat een groot succes was dat! – gaan we ook dit jaar weer een
kerststukje maken onder leiding van Dhr. en Mw. Van der Kruk. En wel op

donderdag 16 december om 13.30 uur.
We toveren de grote zaal van de Wiekslag om in een gezellig kerstatelier. Drankje
binnen handbereik, muziekje op de achtergrond en we zijn weer helemaal in de
stemming!!
Schaaltjes voor de ondergrond zijn aanwezig. Het is wél handig uw eigen scherpe
(aardappel-)mesje mee te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Als u hieraan mee wilt doen, kunt u zich zo snel mogelijk opgeven bij de heer
J. v.d. Kruk, tel. 331 62 64 of 06 408 395 37 of bij Mw. Y. Wagenaar, tel. 397 83 97.
Doet u dit snel, want het aantal plaatsen is beperkt.
We hopen op veel belangstelling en zien als resultaat graag mooie composities en
trotse en blije gezichten.

Gratis

Gratis

Nóg iets leuks!!
Voor de bewoners van Kraayenstein herhalen we het succes van vorig jaar en
organiseren we weer een oliebollenfestijn op

woensdag 29 december / Aanvang 15.00 uur
Niet te zwaar lunchen, dan kan er nog een oliebol bij en een lekker glas chocolademelk. Dat wordt weer smikkelen en smullen bij de Wiekslag. Zorg dat u er op tijd bij
bent, want op-is-op!
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Kerstmis op de boerderij.
Het was winter.
De zon glinsterde op het ijs, dat op het zandpad lag. Wij, mijn
broer en ik (10 en 8 jr.), hadden daar een glijbaan gemaakt. Op
het weiland was het één witte vlakte.
Maar het was ook oorlog ……
Ons gezin was geëvacueerd en we waren op een boerenkar naar de boerderij
gebracht. We kregen twee slaapkamers en de ‘opkamer’ van de boerin. Dat was de
mooie kamer die voor speciale gelegenheden werd gebruikt en nu dus voor ons
gezin.
Voor mijn broer en mij was het een avontuur. Zoveel ruimte om ons heen en zoveel
nieuwe dingen. We hadden de hele zomer besteed om alles te verkennen. Maar nu
was het december en hier en daar in het dorpje zagen we kerstdingen verschijnen
als we op onze klompjes - met een extra pluk hooi er in, dan was het lekker warm naar school liepen. Dennentakjes en kleurige kerstballen lagen al in sommige
etalages in de winkels.
Die winter, de laatste oorlogswinter, hadden mijn ouders niet veel om de mooie
kamer van de boerin in kerstsfeer te brengen. Ja, de boer was met een kleine
kerstboom thuis gekomen en die mocht bij ons in de zitkamer staan. Alleen moest
deze nog versierd worden, maar hoe? Dat was een kolfje naar mijn vaders hand,
want als er iemand vindingrijk was, dan was hij het wel!
Hij maakte kerstballen van een pluk hooi met touw of kleurige restjes wol er omheen.
Wij mochten ze ophangen. Toen waren de slingers aan de beurt, gemaakt van oud
papier. Daar konden wij ook bij helpen. Knippen, kleuren en plakken, we waren er
uren mee zoet. Met de slingers en de kerstballen zag het er al een stuk feestelijker
uit.
Op een middag na schooltijd gingen we lekker buiten spelen, sneeuwballen gooien
en glijden op onze gladde, eigengemaakte glijbaan. Plotseling hoorden we
vliegtuigen komen en dat was nooit een goed teken, dus we keken angstig naar de
lucht. “Jongens, binnenkomen, vooruit”, riep mijn moeder al en we wilden net richting
de boerderij lopen toen we nog eens omhoog keken en allemaal glinsterende
dingetjes omlaag zagen komen. We keken nieuwsgierig naar al dat geflonker in de
lucht en wachtten tot het in de sneeuw viel, vlakbij ons. Het bleken allemaal repen
zilverpapier te zijn en we begonnen ze enthousiast te verzamelen om naar mijn vader
te brengen. Die kon er vast wel wat mee.
En binnengekomen gaven we hem trots handen vol zilverpapieren reepjes. Ze waren
best zwaar voor zilverpapier. Later, veel later, hoorden we dat het was om
radioberichten van de vijand te verstoren. Maar bij ons hingen ze in de kerstboom!
“Nu nog kaarsjes “, riepen we in koor.
We hadden nog wat kaarsjes die al gebruikt waren, maar mijn vader had alle
stompjes zorgvuldig bewaard en op de kachel werden de stompjes in een leeg blikje
gesmolten en in een kokertje van stevig papier met een draadje katoen in het
midden, werden er enkele kaarsjes gemaakt. Maar….. met Kerstmis mochten ze pas
aan.
Toen het eenmaal zover was zongen we kerstliedjes, samen met het boerengezin en
zaten we verheerlijkt naar de prachtig versierde kerstboom te kijken.
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Voor de gelegenheid had de boerin twee kippen uit het kippenhok gehaald en die
waren de klos, maar het kerstmaal was verzekerd.
Hoe ze het allemaal voor elkaar kregen is me nog steeds een raadsel, maar het was
een heel bijzondere Kerst, die we nu na zoveel jaren nog niet zijn vergeten!
Magda Zomer

Wandeling met Wethouder Karsten Klein.
Op vrijdag 26 november had de heer Karsten Klein aangekondigd met ons
(Bewonersoverleg Kraayenstein ) een wandeling door de wijk te maken om eventuele
misstanden of verzoeken kenbaar te maken. Wie mee wilde wandelen kon dat
gewoon doen. In De Wiekslag hadden zich al zo’n 20 bewoners verzameld.
Keurig op tijd, om 15.00 uur, arriveerde de heer Klein in gezelschap van de directeur
van het stadsdeelkantoor de heer Bovenlander, en enkele ambtenaren.
Dhr. Klein oogt als een prettig mens, open gezicht, jong en energiek. Na een kopje
koffie startte de wandeling om 15.15 uur met dhr. Klein met strijdlustige kuif,
vergezeld door dhr. Hofman, onze voorzitter en hun beider gevolg.
We begonnen bij de bestrating rondom de zonnewijzer waar veel onkruid tussen
groeit. Het pad is erg modderig door de pasgevallen regen. Het zou aanbeveling
verdienen langs de Margaretha van Hennenbergweg een hek tussen de weide en het
water te plaatsen, zodat spelende kinderen er niet in kunnen vallen. Ook werd
verzocht een omheining te plaatsen rond het korfbalplatform.
Dhr.Klein luisterde aandachtig en één van de ambtenaren noteerde alle op- en
aanmerkingen.
Vervolgens gingen we een stukje terug, richting fietspad, waar een hek is en een
paadje leidt naar een deur (die ’s nachts op slot is) waardoor je bij de Abdijkerk komt.
Vandaar langs het Kerkelijk Bureau naar het bruggetje, waar bij de op- en de afrit
alweer verzakte tegels liggen.
Verder weer, via de brandgang tussen de huizen van de Molenbrink waar het onkruid
welig tiert, maar de opruiming daarvan is voor rekening van Vesteda.
Op naar het tunneltje bij lijn 2. Het hek voor de veiligheid van de bewoners, die de
trambaan willen oversteken is gedeeltelijk gesloopt, de metalen versperring is
gestolen!
In de tunnel is weer over de beschildering gekladderd. Alles werd genoteerd.
Door de overdekte winkelgang kwamen we bij het grasveldje dat nu in november net
weer lekker groen is geworden na de brand op 31 december 2009. Het duurde zeker
tot september voordat het gras weer enigszins was hersteld.
Als we het Forellendaal zijn overgestoken kwamen we op een tweerichtingen
fietspad. De belijning is niet meer duidelijk en een afvalbak is verdwenen. Eén van
de heren vertelde ons dat beschadigde of verdwenen afvalbakken pas na januari
worden vervangen.
In de hele wijk is een veelgehoorde klacht dat de bestrating wordt opgetild door de
boomwortels. Op het Karperdaal lijkt het Limburg wel met zijn holle wegen! De
platanen zijn prachtig en groot en hebben dus lange wortels nodig. Om dat allemaal
te verwijderen zou jammer zijn en dat kost veel geld en – u voelt ‘m misschien al
aankomen – dat is er niet.
Wél is op het Brasemdaal /hoek Forellendaal de ‘bult’ verwijderd en daar komt t.z.t.
beplanting in.
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Na de Dalen ging het snel naar De Wiekslag om met een kop koffie of thee weer
warm te worden en eventuele vragen te beantwoorden.
Het ging over:
- De ‘jongerenhangplek’, die vernield wordt (door jongeren uit Houtwijk wordt door
verschillende mensen gezegd, maar dat kan niet bewezen worden);
- Vernielingen in de Vlindertuin (het buurtinterventieteam komt daar niet, het team
is er voor de veiligheid van wijkbewoners);
- Het te hard rijden op de Lozerlaan (er wordt wel door de politie gecontroleerd);
- Parkeerplaatsen in de lus van lijn 2 (is voor de HTM, en die maken het niet);
- Zorgen over het te bouwen CongresCentrum en de verkeersdrukte die dat met
zich meebrengt. (de weg wordt t.z.t. afgesloten voor auto’s).
Dhr. Klein sluit om 16.30 uur de bijeenkomst af. Hij vond de wandeling en de
gesprekken leerzaam en interessant en hoopt aan e.e.a. iets te kunnen (laten) doen.
Hij dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en inspanningen.

Info oud en nieuw
Meldt rommel op straat.
Rond de jaarwisseling worden brandgevaarlijke situaties extra snel
aangepakt, zoals losse planken op straat, autobanden of kelderopruimingen.
Meldt dit alstublieft!
Voor rommel op straat
: 14070
Grofvuil
: 366 08 08
Brandbaar materiaal tijdens de jaarwisseling: 0900 – 8844
Over brand gesproken!
Het is verboden op straat vuur te maken.
Alleen op het Noorder- en Zuiderstrand worden georganiseerde vreugdevuren
aangestoken.
De blauwe containers.
Denkt u vooral aan de nieuwe blauwe containers, waar u uw oud papier in
verzameld.
Eén stuk vuurwerk er in en u hebt een groot probleem!!
Zet deze container op tijd veilig weggeborgen in de schuur.
Actie: vuurwerk en kerstbomen opgeruimd : ST®AAT NETJES !!
Doe mee en win!
Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten op te ruimen en krijg een beloning!
Wie een kerstboom of een zak met vuurwerk inlevert bij een van de inleverpunten in
de stad, krijgt een kaartje met een unieke code. Met de gespaarde punten kun je
leuke beloningen krijgen. Heb je een “gouden code”gekregen, dan heb je één van de
hoofdprijzen gewonnen.
De hoofdprijzen worden uitgereikt door wethouder Dekker tijdens een feestelijke
bijeenkomst in januari. De actie “Opgeruimd st®aat netjes” wordt dit jaar op 29 en 30
december gehouden én van 2 t/m 7 januari 2011.
Meer info en de inleverpunten vindt u op: www.crownies.nl .
Wij, Kraayensteiners houden ons natuurlijk aan deze regels!!
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En…. wat vindt U er van ?
Graag willen wij, het bestuur en de redaktie, uw mening over ons blad
“Kraaiekrabbels” weten. Daartoe stellen wij u enkele vragen en we nodigen u uit
deze vragen in de opengelaten ruimte te beantwoorden.
1. Wat vindt u van het formaat van het blad ? B.v. iets groter ?
………
2. Is het lettertype makkelijk te lezen ?
………
3. Wilt u er meer foto’s of andere illustraties in ?
………
4. Zou u zelf af en toe een bijdrage willen leveren ? (zo ja, naam en adres s.v.p.)
………
5. Zou u zelf in de redaktie willen komen ? (zo ja, naam en adres s.v.p.)
………
6. Zou u willen dat het blad vaker dan 4x per jaar verschijnt ?
………
7. Bieden we genoeg informatie ?
………
8. Leest u het blad altijd ?
………
Gaarne uw ingevulde formulier in de brievenbus stoppen van één der
onderstaande adressen:
De Wiekslag
Molenbrink 16
Molenbrink 85
Zuiderbrink 33

Brasemdaal 113
Rietvoorndaal 70
Forellendaal 892
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¨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 op donderdag 16 december.

Moet u uw eigen ik verstoppen?
In Nederland hoeft niemand zijn eigen ik te verstoppen. Want
iedereen die in Nederland woont heeft recht op gelijke behandeling.
Artikel 1 van onze grondwet bepaalt dat. Daar moeten we ons
allemaal aan houden.
Wordt u gediscrimineerd op grond van afkomst, religie, huidskleur, leeftijd, seksuele
voorkeur, handicap, geslacht of op welke grond dan ook? Meldt het dan bij één van
de antidiscriminatiebureaus in Nederland. Het bureau luistert naar uw klacht,
adviseert u en helpt u verder. Als u wilt kan het bureau voor u bemiddelen bij de
persoon of organisatie waar u een klacht over hebt.
Als het nodig is doet het bureau samen met u aangifte bij de politie of een verzoek bij
de Commissie Gelijke Behandeling. Meestal leidt dit tot een oplossing van het
probleem. Als u gediscrimineerd wordt, of getuige bent van discriminatie, kijk dan op
discriminatie.nl voor informatie en voor het dichtstbijzijnde antidiscriminatiebureau.
Bellen met de meldlijn kan ook: 0900 – 2 354 354.

Geslaagde Actie
Schoenmaatjes
Ds. W.E. den Hertogschool
De twee weken direct na de herfstvakantie hebben de kinderen van de Ds. W.E. den
Hertogschool in de Luxemburgstraat meegedaan aan de actie Schoenmaatjes van
de organisatie Edukans.
Alle kinderen hebben een schoenendoos gekregen (gesponsord door Ziengs
Schoenen) en hebben deze op school versierd. Hierna hebben ze thuis de
schoenendoos gevuld met schriften, potloden, pennen, tandenborstel, tandpasta,
zeep en verder aangevuld met eigen speelgoed en knuffeltjes.
Vrijdag 12 november konden er in totaal maar liefst 275 schoenendozen naar het
distributiecentrum in Zevenhuizen worden gebracht. Deze worden, samen met vele
andere dozen, uiteindelijk aan kansarme leeftijdsgenootjes uitgedeeld in Albanië,
Moldavië, Irak, Kenia, Malawi en Oeganda. Dat er ook nog ruim € 790,- werd
ingezameld als bijdrage in de transportkosten is natuurlijk geweldig!
Nieuwe activiteiten in de Wiekslag in 2011
Engelse les: woensdag van 13.30 - 15.00 uur
Peutergym: maandag 09.15 - 15.15 uur
Dagbesteding inclusief lunch: dinsdag van 10.00 - 15.00 uur
Digitale fotografie: vrijdag 15.00 - 17.00 uur
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Activiteiten Stg. VÓÓR in het buurtcentrum De Wiekslag, Molenbrink 68 A
Bewonersoverleg Kraayenstein
zie gegevens op pagina 16
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
Afrikaans dansen
za. van 11.00 - 12.00 uur
Inl.: via De Wiekslag, t. 3978390
Countrydansen
ma. 13.00 - 15.00 uur demo
di. 19.00-20.00 uur beginners
di. 20.00-22.30 uur gevorderden
woe. 09.00-12.00 uur half gevorderden
inl. : bij mw. W. Korving, t.06-20118786
Flamenco dansen
vrij. 18.00 - 22.30 uur
inl.: bij mw. E. Huisman, t.3609144
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
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
inschrijven via Cursusbureau VÓÓR,
t. 3047340/www.voorwelzijn.nl
Houtbewerking ‘De Houtkrul’
ma. en woe. 09.00 - 12.00 uur
inlichtingen bij De Wiekslag

Kinderwerk
inloopmiddag voor kinderen tot 12 jaar
op woe. van 13.30 - 16.30 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.: bij mw. L. v.d. Heide, t 3977592
di. 19.00 - 23.00 uur
inl.: bij dhr. G. Schuit, t. 3973600
do. 19.00 - 23.00 uur
inl.: bij 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 7591
Schilderclubje
di van 09.00 – 11.00 uur

In januari is bij voldoende deelname de start van Quilten en Koersbal.
Men kan zich bij de Wiekslag opgeven.
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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 10.00-12.30 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, 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.net;
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:
18 februari 2011

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