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Krabbel vooraf
Op 28 oktober jl. vond er, op verzoek van Stadsdeelwethouder Karsten Klein, de
jaarlijkse wandeling met de wethouder door een deel van de wijk plaats.
Ditmaal werd gekozen voor het gebied van de Dalen. Vooraf aan de wandeling vond
in Buurtcentrum ‘De Wiekslag’ aan de Molenbrink een bespreking plaats, waar o.a.
de voorgenomen sluiting van de kinderboerderij en van de Heemtuin H.J. Bos aan de
orde kwamen. Dit zou voorkomen kunnen worden, indien de exploitatie van beide
instellingen door particulieren wordt overgenomen. De gemeente denkt hierbij aan
het vestigen van een theeschenkerij, die door een particulier of een bedrijf zal
worden gerund.
Het bestuur van het BOK heeft o.a. via de Commissie Loosduinen tegen de
voorgenomen sluiting geprotesteerd. Uit sociaal/cultureel oogpunt kan naar de
mening van het bestuur geen sluiting of opheffing plaatsvinden. Bovendien houdt de
Heemtuin de herinnering aan de oprichter H.J. Bos levendig.
In de afgelopen maanden is er door de ambtenaren op het Stadsdeelkantoor
Loosduinen, met inbreng van vele instanties en bewoners, het Stadsdeelplan
Loosduinen 2012-2015 samengesteld. Het Stadsdeelplan is in te zien op het
Stadsdeelkantoor of via ww.denhaag.nl. U kunt het ook via het BOK opvragen. U
krijgt dan een samenvatting van het plan digitaal toegestuurd.
Op verzoek van het BOK heeft Supermarkt ‘Hoogvliet’
aangegeven een oplaadpunt voor de OV-chipkaart te
plaatsen. Hopelijk is dit oplaadpunt bij het uitkomen van deze wijkkrant gerealiseerd,
want door technische problemen wilde het allemaal niet zo vlotten.
De feestdagen komen er weer aan. Evenals vorig jaar organiseert het bestuur op
donderdag 15 december een bijeenkomst, waarbij alle bewoners welkom zijn om een
kerststukje te maken. Daarna organiseren we, net als vorig jaar, een (gratis)
oliebollenfestijn op woensdag 28 december. In deze ‘Kraaiekrabbels’ staat hoe u zich
voor de eerstgenoemde bijeenkomst (kerstukjes maken) kunt opgeven. Hoofddoel is
het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen van buurtpraatjes, vooral over de
leefbaarheid in onze wijk.
Al is het nog een beetje vroeg:
Het bestuur en de vrijwilligers van het Bewonersoverleg Kraayenstein wensen u fijne
feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar. Mocht deze ‘Kraaiekrabbels’
nog vóór 5 december bij u in de bus liggen dan hopen wij dat de Sint u goed bedeelt.
Zo niet dan maakt u misschien bij de Kerstman nog een kans.
We lopen misschien achter de feiten aan, maar in de afgelopen maand september
werden de woningen in de Forellendaal en aan de Molenbrink getest op veiligheid.
Het was een succesvolle actie, die in het teken stond van ‘Den Haag werkt aan
Veiligheid’.
L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein
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Wijkwandeling met stadsdeelwethouder Karsten Klein
Op 28 november jl. werd door de wethouder met zijn ambtenaren, leden van het
bestuur van het BOK en met enkele bewoners een wandeling door de wijk gemaakt.
Dit jaar waren de Dalen aan de beurt. De bedoeling van deze wandeling was de
wethouder attent te maken op misstanden, mogelijkheden en opmerkelijke
initiatieven van bewoners.
Gezamenlijk wandelden
wij achter langs de
huizen van het
Karperdaal langs het
water waar het al gelijk
raak was: snoeihout in de
gemeentestrook langs
het water!
Tuinafval kan gebundeld
aangeleverd worden bij
het gewone afval of
rechtstreeks naar de
Gemeentelijke stortplaats
op de Zichtenburglaan
worden gebracht. (vergeet uw toegangspasje niet!)
We volgden het voetpad langs het water waar de gemeentelijke groenstrook ineens
overgaat in een prachtig onderhouden grasveld met plantenbakken langs het water,
gevuld met vaste planten en met een flinke rand viooltjes. Dit is een initiatief van de
bewoners aan het Rietvoorndaal. Een ideale plaats voor het kweken van een
onderlinge band, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van een buurtfeest.
Een bewoner wilde dhr. Klein de parkeerplaats achter het Karperdaal laten zien,
waar volgens hem beter schuine parkeerplaatsen gemaakt zouden kunnen worden.
Dit levert meer parkeerplaatsen en gemakkelijker in- en uitrijden op. Daarna, achter
het Steurendaal, werd de wethouder op de bedroevende bestrating door
wortelopschot van een grote boom gewezen (kappen of snoeien?). D.m.v. flyers wil
dhr. Klein de mening van de bewoners polsen.
Via het Brasemdaal is de vordering van de
renovatie aldaar bekeken, die niet zo snel
klaar is als verwacht.
Verder via het fiets-/voetpad richting
Forellendaal; rechts de huizen en links het
water met groenstrook.
“De witte scheidslijn mag wel eens onder
handen worden genomen,” merkt dhr.
Klein op.
We steken het Forellendaal over richting
Hoogvliet en naar het tunneltje. Gezien al
het gekladder worden de kunstwerken op
de wanden door de jeugd zeer
ondergewaardeerd en schoon is het er
ook niet bepaald.
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Dhr. Klein gaat de winkeliers voorstellen om het tunneltje onder hun hoede te nemen.
Nadat de Molenweide nog even bekeken was, waarvoor de plannen vorig jaar al
waren ingediend, keerden we terug naar ‘De Wiekslag’ waar we onder het genot van
een kop koffie of een frisdrankje nog even napraatten over alle opmerkingen.
Eén en ander is genoteerd en zal binnenkort in behandeling worden genomen.

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 15 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. Zo komen we helemaal in de
stemming! Schaaltjes voor de ondergrond van de kerststukjes zijn aanwezig. Neem
wel uw eigen scherpe (aardappel-)mesje mee. Er zijn geen kosten aan deze activiteit
verbonden.
U kunt zich voor deze activiteit van tevoren 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 92. Doet u dit
snel, want het aantal plaatsen is beperkt.
We hopen weer op veel belangstelling en we zien graag als resultaat 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 28 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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Stadsdeelplan Loosduinen 2012 – 2015
Het moet voor de ambtenaren een hele klus zijn geweest om dit plan, dat met trots
door stadsdeelwethouder Karsten Klein werd gepresenteerd, samen te stellen.
De ambities en activiteiten, die in het plan zijn opgenomen, liggen op het gebied van
de leefbaarheid, jeugd, welzijn en participatie. Het plan kwam mede tot stand door
inbreng van de Commissie Loosduinen, de wijkorganisaties, bewoners, scholen, via
een speciale website voor jongeren en een forumdiscussie op internet, waarbij aan
de hand van een aantal stellingen een ieder zijn mening kon geven over de eigen
straat, buurt of wijk.
In de vorige ‘Kraaiekrabbels’ gaven we al aan hoe u als bewoners mee kon
discussiëren via de website van Den Haag/Loosduinen. Misschien hebt u daar
gebruik van gemaakt en uw mening via het forum doorgegeven.
In dit plan zijn ook de stedelijke doelstellingen van het College weergegeven, voor
groen, milieu, straten en wegen, spelen, veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs en
opvoeding, werk en inkomen, bouwen en wonen, maatschappelijke ondersteuning,
bewonersparticipatie, sport en cultuur.
Bent u nieuwsgierig naar de plannen, dan kunt u op het Stadsdeelkantoor
Loosduinen of bij het Bewonersoverleg Kraayenstein het plan inzien.
Beschikt u over internet log dan in op www.denhaag.nl/bewoners/stadsdelen en
wijken. Het stadsdeelplan wordt in december door de gemeenteraad behandeld.
Ter informatie hebben wij de voornaamste ambities voor Kraayenstein uit de
samenvatting van het Stadsdeel-/activiteitenplan voor u overgenomen
(uit de nota ‘Bestuurlijke samenvatting Stadsdeelplan 2012-2015 / Aan de slag in Loosduinen.)
De wijk ligt tussen de Kom van Loosduinen, ook wel genoemd ‘het dorp’, de
Loosduinse Hoofdstraat, de Escamplaan en de Lozerlaan. Het is een rustige en
groene wijk, met centraal een klein winkelcentrum met daaromheen hoge flats. Er
staan merendeels eengezinswoningen van goede kwaliteit in de duurdere
huursector. Kraayenstein heeft een aantal historische gebouwen zoals de
monumentale Abdijkerk (1260) en de molen ‘De Korenaer’ (1721) en het Loosduins
Museum.
Ambities en resultaten
De inbreng van de bewoners is bij het opstellen van het Stadsdeelplan van groot
belang geweest. Aan de hand van de ingebrachte wensen, ideeën en suggesties zijn
algemene ambities en resultaten geformuleerd voor de komende vier jaren. Voor
zover de doelstelling uit het vorige Stadsdeelplan (2008-2011) nog actueel zijn, wordt
daar op voort geborduurd.
Ambities voor groen
· Adequaat voortborduren op klachtmeldingen over groenvoorzieningen door
directe actie.
· Bij bewonersinitiatieven om het groen in eigen straat/buurt/wijk op te knappen
levert het Stadsdeel ondersteuning en treedt hierbij faciliterend op.
· In overleg met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het beheer van
aangrenzende groenstroken. Bij renovaties door woningcorporaties wordt ook
bezien of de openbare groenstrook opgeknapt kan worden.
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Ambities voor schoonhouden (vegen en onkruidbestrijding)
· De wijk wordt zo schoongehouden dat ‘gemiddeld schoon’ (Residentiekwaliteit)
wordt gerealiseerd.
· Onkruidverwijdering vindt één keer per jaar plaats.
· De verwachting is dat wijkbewoners elkaar aanspreken op het niet aanlijnen van
honden en het niet opruimen van hondenpoep.
· Bij grote overlast van hondenpoep en illegaal aanbieden van grofvuil zal het
Handhavingsteam daadkrachtig optreden.
Ambities voor spelen
· Uitvoering geven aan de nota ‘Spelen in de stad.’
· Waar mogelijk realiseren van een aparte ‘hangplek’ voor jongeren ter voorkoming
van overlast.
Ambities voor onderhoud straten, wegen, pleinen
· Aan de hand van eigen inspecties en klachtmeldingen van bewoners worden
incidenteel opdrachten aan aannemers gegeven of worden werkzaamheden
verzameld om in één keer uitgevoerd te worden (bijvoorbeeld ‘Aanpak locaties
met boomwortelopgroei.)
· Samen met bewoners via het jaarlijkse ‘Kleingesprek’ (met stadsdeelwethouder
Karsten Klein) verbeterpunten in de wijk schouwen.
· Door goede verlichting en geen illegale graffiti kunnen we het voetgangerstunneltje bij de Kraayensteinlaan een plezierige uitstraling geven.
Ambities voor veiligheid
· De inzet van de twee Buurtinterventieteams continueren en waar mogelijk
uitbreiden.
· In gevallen van overlastgevende bewoners (op straat of vanuit de woning) wordt,
om de overlast te verminderen, het initiatief genomen voor een integrale aanpak
met partners in de wijk.
· Bij bewonersinitiatieven om de veiligheid in de eigen straat/buurt/wijk te vergroten,
wordt door het Stadsdeel ondersteuning geboden en wordt hierbij faciliterend
opgetreden.
· Het Stadsdeel ziet graag de deelname van de bewoners aan ‘Burgernet’
vermeerderen.
Ambities voor jongeren: jeugd, onderwijs, opvoeding
· De speeltoestellen op de speellocaties voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en worden regelmatig gecontroleerd.
· Om te voorkomen dat in de wijk hangplekken ontstaan, zullen gebruiksmogelijkheden van bestaande locaties kritisch beoordeeld worden (bijv.
Molenweide bij de Margaretha van Hennebergweg.)
· Jongeren worden aangemoedigd zich in te zetten in de wijk, bijvoorbeeld door
een Buurtinterventieteam te vormen in samenwerking met de politie.
Ambities voor vrije tijd, sport, cultuur
· Sport- en culturele voorzieningen vaker inzetten voor maatschappelijke en
welzijnsactiviteiten
· Enkele belangrijke aandachtspunten op sportgebied zijn:
- promoten van het beschikbare sportaanbod bij alle doelgroepen
- behouden en investeren in het sportaanbod voor jeugd en jongeren
- behouden van het sportaanbod voor ouderen en het stimuleren van hogere
sportdeelname van de doelgroepen volwassenen, ouderen en mensen met een
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beperking
- ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven
Ambities voor maatschappelijke ondersteuning & participatie / enkele punten:
· Initiatieven van de bewoners(organisatie) zullen worden ondersteund.
· De mogelijkheden om bewonersinitiatieven tot uitvoering te laten komen worden
door het Stadsdeel breed en duidelijk bekend gemaakt.
· Stadsbreed is de ambitie dat het aantal vrijwilligers stijgt van 18% naar 25% in
2015.
· In samenspraak met het Bewonersoverleg Kraayenstein zullen mogelijkheden
bezien worden te komen tot een gevarieerd aanbod van activiteiten in
Buurtcentrum ‘De Wiekslag.’ Opzet is dat het aanbod van Stichting VÓÓR
aansluit bij de wensen van bewoners uit de wijk.

De nieuwe vriend
“Ja Assie”, mompelt ze tegen haar Siamese kater, “we
krijgen hoog bezoek vandaag.”
En terwijl ze onrustig rondloopt in haar flat, al opruimend en
voorbereidingen treffend, bedenkt ze dat het toch een
gelukje is dat ze hem, Bob, tegenkwam.
Ze is een paar keer met hem in haar favoriete restaurant
koffie gaan drinken maar echt goed kent ze hem nog niet en
daarom komt hij vanavond bij haar eten. Om hem beter te
leren kennen. Wie weet, zit ze met de Kerst toch niet bij één
van haar vriendinnen (wat ook heel gezellig is), maar heeft
ze gezelschap van haar nieuwe vriend! Tenslotte is ze nu lang genoeg alleen
geweest.
Als de bel gaat beheerst ze zich om niet naar de deur te rennen en loopt ze heel
kalm door het kleine halletje om de deur te openen.
“Hoi Susan,”zegt hij met een blij gezicht en haalt een mooie bos bloemen achter zijn
rug vandaan. “Leuk om nu eens bij je thuis te zijn.”
Ze laat hem binnen in haar zit-/eetkamer en stelt hem voor aan haar katertje. “Dit is
Aslan, een Siamese kat, heel gevoelig en alert.”
Een gebrom klinkt van de lage kast, waarop Aslan zit. “Wat is dat nou lieverd, dit is
een vriend van me hoor. Een beetje gastvrijer mag wel,” grapt ze.
Bob is matig geïnteresseerd, hij heeft meer belangstelling voor haar.
“Wat wil je drinken? Thee of koffie, of liever een glaasje wijn?“
Hij kiest voor het laatste en even later zitten ze gezellig te praten en van de wijn te
drinken en van de lekkere hapjes te snoepen, die ze al eerder klaar had gemaakt.
Alles gaat gesmeerd, behalve dan misschien dat Aslan vanaf de kast met waakzame
ogen alles volgt wat Bob doet. Hij voelt zich er wat ongemakkelijk door, merkt ze.
Nou ja, daar moet je maar aan wennen, denkt ze.
“Je zult je nu even alleen moeten vermaken, want ik moet wat aan het eten doen.
Heel eenvoudig hoor, een heerlijke eenpansschotel met een voorafje en een toetje.”
“Lijkt me heerlijk,” zegt hij en nestelt zich met een tijdschrift op de bank. Terwijl ze in
de keuken bezig is kijkt ze stiekem om het hoekje en ze ziet dat Aslan onafgebroken
naar hem zit te kijken. Soms hoort ze hem zelfs heel zachtjes grommen. Nou ja zeg,
wat heeft dat beest?
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Enige tijd later, na de maaltijd, gaan ze weer op de bank zitten. Hij heeft geholpen
met het afruimen en met het vullen van de vaatwasser en nu genieten ze nog van
een kopje espresso.
Ineens zet hij zijn lege kopje op de tafel, neemt haar kopje ook aan en schuift een
beetje naar haar toe. Gegrom van de kast! Hij let er niet zo op, maar Susan wordt er
ongerust van. Die kat heeft een fijn gevoel voor wie hij mag en wie niet.
Als Bob probeert haar te zoenen, weert ze hem onopvallend af, maar hij is niet zo
snel van zijn voornemen af te brengen.
Weer gromt Aslan, maar nu wat harder, als een soort waarschuwing.
“Wat een rotkat zeg, die zou ik niet moeten.”
En daarmee trapt hij toch enigszins op haar hart!
“Als je hier vaker wilt komen zal je daar toch aan moeten wennen, want de kat is mijn
vriend en die stuur ik voor niemand weg.”
“Vast wel,” mompelt hij en hij grijpt haar zo stevig beet dat ze er van schrikt. En ja
hoor, na een waarschuwend gegrom, springt Aslan ineens van de kast en boven op
zijn rug!
Verbaasd en geschrokken gaat hij in de andere hoek van de bank zitten en Susan
ziet een enkel bloedvlekje op zijn overhemd verschijnen.
O jee, foute boel, denkt ze. De stemming is helemaal weg en na wat heen en weer
gepraat over haar “rotkat” stelt ze voor dat hij dan maar weg moet gaan.
En dat doet hij. Jammer, denkt ze als Aslan spinnend bij haar op schoot kruipt en ze
hem zachtjes aait.
“Ja hoor schat, ik ken je goed genoeg om te weten wie ik in huis mag halen en Bob
hoort daar niet bij kennelijk. Oké, dan vieren we samen maar Kerst vind je niet?“
Ze knuffelt hem stevig als dank voor zijn oplettendheid. Een betere vriend dan haar
Aslan is er gewoon niet!
Magda Zomer

Bent u 55+ en/of mindervalide?
Hebt u klusjes, zoals het ophangen van schilderijen,
vernieuwen van kraanleertjes en stopcontacten,
aanpassen van telefoonvoorzieningen, e.d. en zoekt u
daarbij hulp, dan kunt u contact opnemen met de
Klussendienst. Per uur wordt € 4,- berekend, exclusief materiaalkosten, te voldoen aan de
vrijwilliger, die bij u de klus(sen) klaart. Vooraf wordt over de uit te voeren werkzaamheden
en kosten overleg gepleegd. Adres van de Klussendienst: Tramstraat 15, Loosduinen
tel.: 070 – 397 60 01

LAVENDEL is weer terug als adverteerder. De redactie van de ‘Kraaiekrabbels’
is blij haar weer te kunnen verwelkomen. Wij bevelen u (uit eigen ervaring) een
behandeling aan.
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Groep 7 van de
Ds. W.E. den
Hertogschool
ontmoet winnaar
Gouden Griffel

Drukke weken waren het op de Den Hertogschool en
peuterspeelzaal 't Peenbuikertje' in de Luxemburgstraat,
in de eerste twee weken van oktober. Naast het gewone
werk vroegen toen immers ook de Kinderboekenweek
(5 t/m 15 oktober) en het daaraan gekoppelde (tweejaarlijkse) project de aandacht, beide met als thema:
"SUPERHELDEN - Over dapper durven zijn".

Veel aandacht voor boeken over helden dus en extra hard werken voor de
(drukbezochte) open avond van donderdag 13 oktober. Met voor groep 7 op
donderdag 6 oktober in de bibliotheek van Loosduinen bovendien nog een
ontmoeting met kinderboekenschrijver Simon van der Geest die twee dagen
daarvoor (tijdens het Kinderboekenbal) voor Dissus, zijn tweede jeugdboek, de
Gouden Griffel 2011 uitgereikt had gekregen. En óf dat leuk was! Eerst op school en
thuis de boeken van iemand lezen: Geel gras - over een meisje dat, alleen op pad,
op zoek gaat naar haar ouders en Dissus - een moderne versie van de verhalen over
Odysseus. Daarna de schrijver zelf mogen ontmoeten. Hij las een stuk voor uit
Dissus, vertelde wat over zichzelf en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en
beantwoordde de vragen van de kinderen. En toen dan ook nog de Gouden Griffel
tevoorschijn kwam en werd getoond …. Voor de kinderen en de juf een hele
belevenis die ontmoeting met Simon van der Geest.
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Medsports
Verandering in de zorg 2012 voor fysiotherapiepatiënten
U hebt vast al van alles in de kranten gelezen of op het nieuws gehoord over de
veranderingen, die plaats gaan vinden in de zorg in 2012. Het lijkt erop dat sommige
maatregelen behoorlijk ingrijpend zullen zijn. Is dat wel zo? Wat gebeurt er nou
precies? Kan ik volgend jaar wel behandeld worden door de fysiotherapeut?
Wij als fysiotherapeuten van Medsports wachten niet tot er definitieve keuzes zijn
gemaakt door het kabinet en hebben alvast keuzes gemaakt ten gunste van de
patiënt.
Wie zijn wij?
U hebt het reclamebord bij het winkelcentrum aan de Forellendaal of de reclame in
de ‘Kraaiekrabbels’ vast wel eens gezien en wellicht gedacht: wat is nu precies een
fitness studio, een sportcentrum, een fysiotherapeut? Is dat iets voor mij? Een mooi
moment om uit te leggen wat wij nu en in de toekomst voor u kunnen betekenen.
Medsports is een fysiotherapiepraktijk met een vooruitstrevende manier van werken.
Naast de 'gewone' fysiotherapie bieden wij: manuele therapie / kinderfysiotherapie /
postrevalidatie fitness / reïntegratie-trajecten. Trainingen zoals Pilates, Fit en Slank
en hardloopgroepen voor beginners en voor mensen met reuma, artrose, artritis en
andere klachten. Vanaf april/mei 2012 starten we met coachingtrajecten, zowel
bedrijfsmatig als persoonlijk.
U wordt door één van onze specialisten bij genoemde activiteiten begeleid en de
trainingen worden door ervaren trainers verzorgd. Fit en Slank is hier een mooi
voorbeeld van. U wordt begeleid door onze fysiotherapeut en een diëtiste om op die
manier een levensstijlverandering te verkrijgen en op een gezonde manier aan uw
fitheid en gewicht te werken.
Als praktijk gaan wij dan ook net een stapje verder dan bij een standaardpraktijk voor
fysiotherapie. Door middel van de laatste wetenschappelijke onderzoeken, stellen wij,
waar nodig via vragenlijsten en via een zeer uitvoerig onderzoek, onze
fysiotherapeutische diagnose. Daarna wordt u zeer nauwlettend in de gaten
gehouden en begeleid naar een klachtenvrij patroon en verder. Ons principe is dan
ook, u bent geen patiënt van één therapeut maar van de praktijk. Met andere
woorden er wordt op zeer regelmatige basis tussen de specialisten overlegd en
verder gekeken hoe wij u kunnen helpen.
Veranderingen in de zorg
Wat kan Medsports dan doen aan de veranderde Zorgverzekeringswet? Daar
kunnen wij natuurlijk direct niets aan doen. Wat wij wel kunnen is u helpen van uw
klachten af te komen door de juiste begeleiding. Daarom hebben wij verschillende
pakketten voor u samengesteld.
U kunt alles nog eens rustig na lezen op onze site www.medsports.nl. De tarieven
zullen daar vermeld staan vanaf 5 december 2011.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen naar onze praktijk (070-4400661) of
stuur een email naar julien@medsports.nl.

11

advertentie

12

Activiteiten Stg.VOOR in het buurtcentrum “De Wiekslag”, Molenbrink 68 A / 3978390
Bewonersoverleg Kraayenstein
zie gegevens op pagina 16
Bridgeclub
woe. 13.15-16.30 uur
inl.: bij dhr. P. Musterd, t. 3254299
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- 16.30 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
do. 13.30-14.15 uur en van 14.3015.15 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
ma. 15.00 – 18.00 uur Inloop
di. 15.00 – 18.00 uur Techniek
wo. 13.30-16.30 uur Inloop
Jongerenwerk Nieuw
huiswerkbegeleiding:
dinsdag van 15.00 – 18.00 uur
woe.avond 19.00-21.00 uur Inloop
Quilten
di. 12.30-14.30 uur
Engelse Les
ma. 13.00-14.30 / 14.30-16.00 uur
Disco
elke 1e zaterdag van de maand van
19.00-21.00 uur voor 10-14 jaar

Breakdance
donderdag 18.00-21.00 uur
Peutergym
ma. 09.00-12.00 uur
Jazzgym (drie groepen) vanaf
di. 12.00-16.00 uur
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
Sjoelclub GDS
ma. 19.30- 2.30 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
Yoga
do. 09.00-10.00 uur en
van 10.30-11.30 uur
inl. : bij mw. R. Klarenbeek,
t. 3977591
Schilderclubje
di van 09.00-11.00 uur
Dagbesteding
di. 10.00-15.00 uur incl. lunch
kosten € 2,Boeken ruilen op de 3e donderdag van
de maand in ‘De Wiekslag.’
Stg. VÓÓR stelt u als bewoner in de
gelegenheid uw kunstwerk(en) in de
bezoekersruimte van ‘De Wiekslag’
tijdelijk tentoon te stellen.
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Colofon
De ‘Kraaiekrabbels’ is een uitgave van het Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK).
Het BOK wordt in stand gehouden door 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 68A 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 het BOK en de bewoners. De
‘Kraaiekrabbels’ is voor en van alle wijkbewoners. Hebt u een artikel, stuur het in!
De redactie kan echter een bijdrage zonder opgave van reden 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 10.00-12.00 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
Administratieve ondersteuning van
Stg. Boog
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:
Openbare verlichting:
14070
Voor het doorgeven van klachten
betreffende de openbare ruimte:
Gemeentelijk Contactcentrum: 14070
of contactcentrum@denhaag.nl
Handhavingsteam
14070
Commissie Loosduinen 3537945
Alles over gemeentezaken - kijk op:
www.denhaag.nl
Deadline volgende uitgave:
7 maart 2012
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