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Krabbel vooraf
De eerste Kraaiekrabbels van dit jaar ligt voor u.
Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein en ik, hopen dat dit jaar voor u
allen in goede gezondheid mag verlopen. Wanneer ik terugblik op de jaarwisseling,
dan kunnen we constateren, dat het afgestoken vuurwerk over het algemeen heel
mooi was. Gelukkig waren er minder harde knallen dan bij de vorige jaarwisseling.
Helaas zijn er ook weer vandalen bezig geweest. Alle afvalbakken in de wijk zijn
opgeblazen. Wat daar nou de lol van is ontgaat mij ten volle. Hopelijk hebben deze
lieden nog wat meegekregen bij het opblazen van de “hondenpoepbakken.”
Binnenkort wordt de strippenkaart afgeschaft (of is dit inmiddels al gebeurd.) Hiervoor
in de plaats komt de OV-chipkaart. Als men deze kaart niet automatisch laat opladen,
dient men dit zelf te doen. Tot voor kort was het nog zoeken naar een oplaadpunt of
reisde men hiervoor naar de binnenstad. Hierin is gelukkig een wijziging gekomen
door het plaatsen van drie oplaadstations in Loosduinen.
U kunt terecht bij:
· Jimz Tabak, Forellendaal 286 (naast de bakker)
· Hoogvliet in Kraayenstein
· Loosduinse Tabak- en Telefoonzaak, Arnold Spoelplein 93.
· Ook kunt u opladen bij de vestiging van Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan 96
in Houtwijk.
Dat is dan weer het positieve nieuws.
Op woensdag 6 april a.s. vindt de
1e Algemene Bewonersvergadering
plaats. U bent bij deze van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het bestuur van het Bewonersoverleg
Kraayenstein (BOK) zal u over een
aantal wijk- en bestuurszaken
informeren en indien mogelijk, een
antwoord geven op uw vragen en
opmerkingen, de wijk betreffende.
De agenda voor deze bewonersvergadering staat elders in dit blad
vermeld. Het verslag van de bewonersvergadering van 10 november 2010

kunt u terugvinden in de vorige
Kraaiekrabbels (nr. 4/2010). Het
verslag is ook telefonisch op te vragen
via ons e-mailadres:
bokraayenstein@zonnet.nl
Wanneer u vragen heeft voor het
bestuur of de wijkagent, dan kunt u
deze ruim van tevoren bij het
wijkberaad inleveren. U weet dan
zeker dat u een gedegen en doordacht
antwoord of opmerking op de
bewonersavond kunt verwachten.
Graag tot ziens op 6 april.

L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein.
Hebt u last van het verkeerslawaai op de Lozerlaan?
Lees dan het artikel over de internationale ring op bladzijde 9
en vul de enquête in.
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in Loosduinen
Meehelpen aan de veiligheid in uw woonomgeving? Wordt deelnemer van Burgernet.
Wat is Burgernet?
Met Burgernet werken politie en gemeente samen met Hagenaars om vermiste en
verdachte mensen op te sporen. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een
vermist kind, wordt een Burgernetactie opgezet. Burgernetdeelnemers krijgen een
ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo zijn zij
direct behulpzaam bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een
vermist persoon.
Burgernet in Den Haag
Loosduinen is na Segbroek het tweede stadsdeel waar Burgernet aangesloten is. De
andere 6 stadsdelen volgen later. Eind 2011 zijn alle stadsdelen van Den Haag
aangesloten op Burgernet.
SMS-Alert
Burgernet is de opvolger van SMS-Alert. De politie kan met dit nieuwe systeem ook
via de telefoon (vast en mobiel) en via e-mail, berichten doorgeven. Zo wordt een
grotere groep inwoners bereikt. Bij SMS-Alert worden alleen oproepen gedaan via
SMS-berichten.
Aanmelden
Aanmelden voor Burgernet kan wanneer u ouder bent dan 16 jaar. Op het
aanmeldformulier kunt u aangeven via welke kanalen u berichten wilt ontvangen:
telefoon en/of sms en/of e-mail.
·
·

Aanmelden via internet: www.burgernet.nl
Aanmelden via de telefoon: Relatiebeheer Burgernet: 070-4243394

Meer informatie
Op www.denhaag.nl/veilig en www.burgernet.nl vindt u meer informatie over
Burgernet. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Relatiebeheer Burgernet:
070 - 424 33 94.

Van de wijkagent:
De wijkagenten Geert en Hans hebben in Buurtcentrum ‘De Wiekslag” een
voorlichting aan ouderen gegegeven. Het betrof hier preventie-adviezen op maat.
Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst en de bewoners zijn met goede
ideeën naar huis gegaan.
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Algemene Bewonersvergadering Kraayenstein

Beste bewoners,
Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein nodigt u uit voor de 1e algemene
bewonersvergadering van dit jaar. U bent van harte welkom op
woensdag 6 april 2011 in het wijkgebouw “De Wiekslag”, Molenbrink 68A.
Aanvang 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)

Agenda:
1. Opening / aanvulling agenda
2. Verslag van de bewonersvergadering van 10 november 2010
Dit verslag is in beknopte versie in de ‘Kraaiekrabbels 4 van 2010 gepubliceerd.
Het volledige verslag is op te vragen bij het Bewonersoverleg Kraayenstein.
3. Bestuursmededelingen
- vrijmarkt voor kinderen op zaterdag 30 april
4. Financieel jaarverslag 2010
5. Informatie over de pas ingestelde wijkteams voor Loosduinen
6. Mededelingen vanuit de Commissie Loosduinen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag/sluiting

Pauze
Na de pauze zal de wijkagent uw vragen beantwoorden.
Na de vergadering is er, tijdens een informeel samenzijn, gelegenheid tot
napraten.
En mocht u niet kunnen wachten tot 6 april:
U kunt op iedere woensdagochtend van 11.00 – 12.00 uur bij het bestuur
aanschuiven om uw ideeën, opmerkingen en vragen kenbaar te maken. Gezamenlijk
wordt dan naar een oplossing gezocht. Het zou fijn zijn als u van tevoren even meldt
dat u komt.
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Voorjaar
Op een morgen doe ik de gordijnen open en …… wat zie ik? VOORJAAR!
De zon schijn uitbundig. De vogels kwetteren in de tuin en zijn druk bezig materialen
te zoeken voor hun nesten.
De struiken zitten vol met knop en hier en daar is zelfs al een blaadje te zien.
Mijn lijf stroomt vol met energie. Dit wordt een dag van Dingen Doen.
Ik ga de ramen zemen, bedenk ik en in de tuin werken. Heerlijk. Mijn man gaat
vanmorgen naar zijn wekelijkse bowlingclub dus ik heb de hele morgen de tijd.
Als ik hem na het ontbijt uitzwaai neem ik gelijk het trapje mee uit de schuur en de
emmer met spons en zeem. Ik begin gelijk, want in de tuin is ook van alles te doen.
De planten uit de vensterbank zet ik buiten op de tuintafel om ze af te sproeien en de
potten gaan naar de keuken voor een schoonmaakbeurt.
Trap uitzetten, emmer water in de vensterbank en aan het werk.
Als ik halverwege van het trapje stap vergeet ik de laatste tree, grijp me vast aan het
eerste waar ik bij kan en helaas is dat de emmer. Ik beland op de grond, midden in
het water.
De kat schiet van de bank waar hij rustig lag te slapen en gooit in zijn vaart de
krantenbak om. De kranten en weekbladen schuiven gezellig bij me aan in het water.
Geschrokken overzie ik de ravage.
Tja, er zit niets anders op dan de boel op te ruimen. Ik dweil en spons al het water
van de laminaatvloer, sleep het kleed naar buiten om in de zon te drogen, gooi het
natte leesvoer weg en trek droge kleren aan.
Voorzichtiger nu maak ik het zeemwerk af en ik zit net op de bank uit te blazen als
mijn man alweer binnenkomt.
“Hoi schat”, groet hij “wat is het hier lekker fris. Wat heb jij gedaan?”
“O“, zeg ik nonchalant “beetje gezeemd en zo. Koffie?”
“Lekker, en wat doet het kleed buiten?”
“Drogen in de zon, er is wat water opgekomen.”
“Ja, wat een heerlijk voorjaarsweer hè?”
Mannen weten niet wat het voorjaar bij huisvrouwen ook teweeg kan brengen:
schoonmaken. En dat zulk werk vele voetangels en klemmen kent hoeft hij niet te
weten.
Magda Zomer

¨

Spreuk van de dag:
Roddelen is het enige dat
sneller gaat dan e-mailen.

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 iedere derde donderdagmiddag
van de maand om 13.30 uur of loop tussendoor even binnen.
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Botulisme.
Bij het bruggetje dat vanaf de Loosduinse Uitleg toegang biedt tot de wijk
Kraayenstein was op een dag een klein oploopje. Bij nadere informatie bleek er een
zwaan in het water te liggen, vlakbij de kant, en een dame, die dat verschijnsel kende
vertelde dat het botulisme was.
“Kijk maar, hij laat allebei zijn vleugels hangen en dat is een verschijnsel ervan.”
Op mijn vraag wat er nu ging gebeuren, antwoordde ze dat ze de dierenambulance
had gebeld. Deze heeft de hulp ingeroepen van de brandweer en samen hebben ze
zwaan te pakken kunnen krijgen.
Botulisme ontstaat door het eten van plantenresten van de bodem, waar ook
kadavers van kleine dieren liggen. Deze bevatten bacteriën die ecotoxinen
ontwikkelen en die zich in de ingewanden van watervogels vermeerderen. De dieren
raken verlamd en deze zwaan zou uiteindelijk zijn nek niet meer recht kunnen
houden en verdrinken.
De zwaan is voor meer lijden behoed, dankzij de oplettendheid van deze dame,
waarvoor dank!

De Kraaiekrabbels in een nieuw jasje
Hartelijk dank aan diegenen, die de
moeite hebben genomen op onze
enquête in de Kraaiekrabbels 4/2010
te reageren. Wij zijn blij met de uitslag
en proberen hierop in te spelen.
Zo hebben we besloten de
Kraaiekrabbels in een iets groter
formaat (B5) te laten drukken, waardoor er wat meer foto’s of illustraties bij

kunnen (indien voorradig) en de letters
wat groter kunnen.
Voor wat betreft de opmerkingen die
hier en daar op de formulieren
stonden: de respondenten zijn door
ons, voor zover nodig, schriftelijk
benaderd.
We hopen in de toekomst nog meer te
kunnen bieden.

Weekblad ‘De Posthoorn’
Het is bekend, dat dit gratis weekblad huis aan huis bezorgd dient te worden.
Aangezien de gemeentelijke overheid in de Posthoorn (en dat is niet gratis) haar
berichten, plannen en besluiten vermeldt, is het van belang dat dit blad inderdaad
wekelijks bij alle bewoners wordt bezorgd, zodat iedere inwoner van Den Haag de
kans krijgt tijdig op de gemeenteberichten te reageren.
Wanneer u de Posthoorn af en toe ontvangt of helemaal niet, dan verzoeken wij u
dringend dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dit dan via de Commissie
Loosduinen doorgeven aan de betreffende instantie of de gemeente.
Geef uw postcode en huisnummer telefonisch door of d.m.v. een e-mail.
Tel. 070 – 391 00 22, e-mail naar bokraayenstein@zonnet.nl.
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Maatje voor maatje in Loosduinen
Onder deze noemer ontstond dit project in buurtcentrum De Henneberg.
Het is een project voor inburgeraars die nog niet zo goed Nederlands spreken en
begrijpen.
Door frequent verbaal contact, natuurlijk in het Nederlands, worden deze
inburgeraars met een vast maatje beter en zekerder in onze taal.
In het maken van koppelingen tussen twee personen, wordt rekening gehouden met
de beschikbare dagdelen, belangstelling, hobby’s (wandelen, schilderen, spelletjes).
Ook kunnen uitstapjes ondernomen worden.
Wanneer de kennismaking in het buurtcentrum heeft plaats gevonden en de maatjes
het met elkaar zien zitten, maken zij zelf vervolgafspraken b.v. in een restaurant, bij
elkaar thuis of op een vast wekelijks moment in het buurtcentrum, waar men een
kamertje kan reserveren. Onder de senioren in Loosduinen bleek enthousiaste
bereidheid om hier een bijdrage aan te leveren. De vertrouwdheid in het maatjescontact verlaagt de drempel om Nederlands te spreken en zorgt voor ontwikkeling
van de taalbeheersing.
U hebt de vrijheid samen te ontdekken wat uw beider belangstelling heeft. Hierdoor
krijgt uw contact vorm.
Bent u door bovenstaande geïnteresseerd geraakt, dan bent u van harte uitgenodigd
voor meer informatie contact met mij op te nemen in De Henneberg, Tramstraat 15,
tel. 397 60 01 of joannemie.vandijk@voorwelzijn.nl.

Dagbesteding VOOR SENIOREN
Op dinsdag (en binnenkort ook op vrijdag) van 10.00 - 14.00 uur in ‘De Wiekslag’.
Vandaag mocht ik de gast zijn van het gezellige clubje oudere dames en heren, die
in de Wiekslag hun dinsdag komen doorbrengen. Dat doen ze sedert een maand of
drie iedere week; soms komen ze wat later of ze gaan wat vroeger weg, dat kan
allemaal.
Iedereen wordt door de gastvrouwen Bonnie Heinsbergen en Andrea Cornets de
Groot met een kopje koffie ontvangen. Zij zijn beroepskrachten, beiden activiteitenbegeleidster. Martha is vrijwilliger en komt helpen met het klaarzetten van de lunch,
die tegen een vergoeding van € 2,- wordt geserveerd.
Bonnie werkt in Zorgcentrum Houthage (Toon Dupuisstraat 10 in Houtwijk) waar
eenzelfde bijeenkomst plaatsvindt. Andrea is van de Stichting VÓÓR Welzijn.
Om 10.45 uur komen twee dames eens kijken hoe het er hier aan toegaat. Moeder
en dochter schuiven aan en krijgen ook een kopje koffie.
“Nou” roept één van de dames “als je hier een keer geweest bent, kom je volgende
week weer.”
“Het breekt de week zo lekker“ zegt iemand anders. De andere dames vallen beide
spreeksters bij, dus het bevalt goed begrijp ik.
Na de koffie zegt Andrea dat ze boodschappen gaat doen voor de lunch.
“Wil iemand iets speciaals, willen jullie soms een slaatje?” Daar heeft iedereen wel
trek in.
Andrea vertrekt en Bonnie heeft intussen een lijst met vragen voor zich genomen.
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“Ik ga een aantal vragen stellen en dan kunnen we eens over de antwoorden
nadenken en praten.” De eerste serie gaat over oude merken en producten. De
schillenboer, haringman en voddenman komen ter sprake en de verhalen barsten
los. Producten als Reckitt zakje blauw en Zebra kachelglans komen na wat gepieker
ook ter tafel, met de bijbehorende verhalen.
De tweede serie gaat over honden, waar veel over te vragen en te vertellen valt.
Om 12.00 uur staat de lunch klaar en worden weer heel wat belevenissen of andere
zaken over tafel geventileerd. Intussen gaan de slaatjes en boterhammen met kaas,
ham, appelstroop, hagelslag er goed in, evenals de koffie, thee, zoete- of karnemelk.
Of ik thuis ben!
Na de lunch gaat men nog enkele spelletjes doen.
Ik denk dat het voor onze senioren heel ontspannend is er één of twee dagen
tussenuit te zijn en andere mensen te ontmoeten.
Ik kan het u aanraden: stap over die drempel!

Kinderwerkactiviteiten VÓÓR Welzijn Loosduinen.
In de Wiekslag is vanaf 17 januari 2011 gelegenheid voor kinderen om leuke
spelletjes te doen of te knutselen onder deskundige leiding. Jullie kunnen gewoon
binnenlopen en met andere kinderen uit de buurt spelen. Lekker veilig, lekker droog
als het regent, en mama kan intussen rustig boodschappen doen.
Tijden:
· Maandag
· Dinsdag
· Woensdag
· Vrijdag

van 15.00 – 18.00 u. voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
van 15.00 – 18.00 u. voor jongens van 7 t/m 12 jaar
van 13.30 – 16.30 u. voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
van 16.00 – 18.00 u. voor meisjes van 10 t/m 14 jaar.

i-Shop, de weetwinkel in Loosduinen.
De strippenkaart is afgeschaft. Hoe kan ik deze chipkaart aanvragen? En kan ik dan
als 65+er nog met korting reizen? Mijn buurvrouw heeft een Ooievaarspas. Kan ik er
ook een aanvragen? Ik wil een uitkering aanvragen, maar ik weet niet hoe ik
sommige vragen op het formulier moet beantwoorden. Kan ik hulp krijgen? Ik ben net
in Loosduinen komen wonen en wil wat mensen leren kennen. Welke activiteiten zijn
er te doen in de buurt?
Dit zijn een paar voorbeelden van vragen waarmee mensen naar de i-Shop komen.
U kunt daar terecht voor informatie en advies over wonen, welzijn, zorg, ontspanning,
werk en inkomen.
Locatie: VÓÓR Welzijn, Buurtcentrum De Henneberg,
Tramstraat 15, 2551 TT Den Haag
Telefoon: 070 – 397 60 01
e-mail : i-shop-henneberg@voorwelzijn.nl
Open
: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.
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Enquête Internationale Ring.
Op dinsdag 1 februari 2011 vergaderde de projectgroep Ruimtelijke Ordening en
Verkeer (ROV) van Loosduinen, waarbij o.a. de “internationale ring” ter sprake kwam.
Deze ring gaat te zijner tijd lopen van de Hubertustunnel via de Segbroeklaan,
Machiel Vrijenhoeklaan, Kijkduinse straat, Ockenburghstraat en Lozerlaan richting A4
en vice versa. Wanneer deze route klaar is, zal het verkeer op o.a. de Lozerlaan
toenemen. Dit is nu al het geval op zomerse dagen naar en van Kijkduin.
Van diverse wijkbewoners, die langs de Lozerlaan wonen, zijn al eerder klachten
binnengekomen over het drukke autoverkeer, dat geluidshinder veroorzaakt. Door
het plaatsen van geluidsschermen langs de Lozerlaan zou dit autolawaai getemperd
kunnen worden.
Wij zouden graag van de bewoners willen vernemen wie voorstander is van een
geluidsscherm langs de Lozerlaan. Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dan zo
vriendelijk zijn via onderstaande strook dit aan ons kenbaar te maken, zodat wij de
uitkomst van de enquête kunnen inbrengen bij de projectgroep ROV en zodoende bij
de Gemeente.
Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein.
S.v.p. formulieren inleveren bij één van onderstaande adressen (leden van het
bestuur van het BOK)
Mw. T. Zee
Dhr. J.v.d. Kruk

Brasemdaal 113
Rietvoorndaal 70

E-mailen kan eventueel ook: bokraayenstein@zonnet.nl.
Gaarne zou ik langs de Lozerlaan een geluidsscherm geplaatst zien, omdat
O ik last heb van het verkeerslawaai
O opmerking:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Naam :

…………………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………………..

Postcode

…………………………Woonplaats ………………………………………..

HANDTEKENING:
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Vrijmarkt voor kinderen op 30 april
(geen handelaren!)
Op zaterdag 30 april (Koninginnedag) wordt er van 11.00 – 15.00
uur op het plein voor “De Wiekslag” aan de Molenbrink 68A een
vrijmarkt gehouden. (Kom maar een half uurtje eerder voor het
installeren en reken ook maar op een half uurtje voor het opruimen).
Fijn in het zonnetje, hopen we, op je kleedje je spulletjes uitstallen en verkopen.
Als het regent maken we gebruik van de binnenruimte van het Buurtcentrum. Jullie
krijgen per zitplaats een leuke verrassing en een versnapering.
En natuurlijk hopen we ook op een aardig zakcentje voor jullie, maar dat is aan de
bezoekers.
Als je wilt komen dan liefst even aanmelden en wel vóór 23 april bij Dhr. B. Hofman,
telefoon: 397 63 40 of mailen naar bokraayenstein@zonnet.nl

Open dag
op zaterdag 16 april
nieuwe patiënten zijn welkom bij
Mir Dental Clinic BV
Alphons Diepenbrockhof 164 - 166
telefoon: 070 – 440 00 35
Een vrijblijvend bezoek aan onze praktijk.
U kunt uw vragen tijdens uw bezoek aan onze medewerkers stellen. De tandartsen
zijn aanwezig tussen 10.00 en 14.00 uur voor een persoonlijke kennismaking.

Wist u dat ..........
·

u een subsidie van € 650, - kunt aanvragen voor het organiseren van een straatof buurtfeest of voor de nationale straatspeeldag, die in juni landelijk wordt
georganiseerd en dat hier de regel geldt: op=op? U kunt via www.denhaag.nl
alles lezen over deze aanvraag: wat zijn de voorwaarden en hoe dien ik een
aanvraag in. Ook het Bewonersoverleg Kraayenstein kan u inlichten en als
rechtspersoon fungeren voor de aanvraag.

·

van 8 maart t/m 28 augustus 2011 Museum De Gevangenpoort de presentatie
plaatsvindt van “Vrouwen in het gevang.” In deze presentatie brengt het
museum een aantal opmerkelijke vrouwelijke gevangenen voor het voetlicht aan
de hand van prenten, portretten en een film.
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Activiteiten Stg. VOOR in het buurtcentrum “De Wiekslag”, Molenbrink 68 A
Bewonersoverleg Kraayenstein
zie gegevens op pagina 16
Bridgeclub
woe. 13.15-16.30 uur
inl.: bij dhr. P. Musterd, t. 3254299
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- 5.30 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
vrij. 16.00 - 18.00 uur Inloop meiden
Jongerenwerk Nieuw
huiswerkbegeleiding:
woe. 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
Peutergym
ma. 09.00-12.00 uur
Jazzgym (drie groepen) vanaf
di. 13.00-16.00 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. 397 7591
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) tijdelijk
in de bezoekersruimte van de
Wiekslag tentoon te stellen.
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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:
14070
Gemeentelijk
Contactcentrum
14070
contactcentrum@denhaag.nl
Handhavingsteam
3536240
Sociale Raadslieden
3537500
Obstakeltelefoon
3593381
Commissie Loosduinen 3537945
Deadline volgende uitgave:
1 juni 2011

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