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Krabbel vooraf
Hier zijn we dan weer met onze ’Kraaiekrabbels’ nr. 2.
Op 6 april jl. vond de 1e algemene bewonersvergadering van dit jaar plaats. Tot onze
teleurstelling werd deze slecht bezocht. De uitnodiging voor deze avond stond
vermeld in uitgave 1 van de ‘Kraaiekrabbels’. Van de circa 2000 bewoners, die onze
wijkkrant ontvangen, hebben er 20 gehoor gegeven aan de uitnodiging.
In deze uitgave is een samenvatting van de bewonersavond opgenomen. Mocht u
belangstelling hebben voor het hele verslag dan is dit op te halen of op te vragen bij
het BOK.
Vanuit de Brinken is momenteel het winkelcentrum Kraayenstein slecht bereikbaar.
Dit heeft te maken met het doortrekken van de Randstadrail. Omdat de nieuwe
wagens van Randstadrail breder zijn, worden de perrons versmald. Men verwacht
begin juni klaar te zijn met de werkzaamheden.
Op 12 maart jl. vond voor de buurtinterventie en -preventieteams Den Haag een
bijeenkomst plaats in het kader van ‘Den Haag werkt aan veiligheid’. De coördinator
van het Interventieteam Kraayenstein, werd daar geïnterviewd en gaf opening van
zaken.
Een 30-tal bewoners heeft op onze enquête over het wel of niet plaatsen van een
geluidscherm op de Lozerlaan gereageerd. U leest hier meer over in dit blad.
In ons vorige nummer stond in mijn voorwoord vermeld dat er bij Hoogvliet een
oplaadstation voor de OV-chipkaart zou staan. Dit is niet het geval. U kunt in deze
winkel alleen terecht voor uw boodschappen. Dit was dus geen reclame!

De molenaar en zijn
molen
Wat was hij boos. En hij had gelijk.
Huub Lelieveld, molenaar van ‘de
Korenaer’, heeft het voor elkaar dat
de vijf cipressen, die enkele weken
geleden in de berm aan de Kapelaan
Meereboerweg werden geplant, weer
worden verwijderd. Het BOK is blij
voor de molenaar en zijn molen.

L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK)
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Landgoed Ockenburgh
s-Gravenhaegsche Courant 13 april 1764:
´....een riante buyten-plaets, genaemt Ockenburgh, bestaende in een modern
spatieus heeren-huys, voorzien met alle commoditeyten en nuttigheeden..... visryke
binne-vyvers en buytenwater, groot schuytenhuys, boomgaerden, moes-tuynen,
bossen....., gelegen eeven buyten Loosduynen, onder Haag- en Monster-Ambagt;
kunnende alles te water af- en aengebragt worden.....´
In november 2010 heeft de Gemeente Den Haag het Park Ockenburgh in erfpacht
gegeven aan het Zuid-Hollands Landschap voor een periode van 30 jaar.
De voorbereidingen omtrent de bouw en renovatie van het landgoed Ockenburgh tot
5-sterren hotel zijn in volle gang. Het hotel gaat behoren tot de hotelketen Sandton
Hotel. De benodigde onderzoeken zijn in overleg met de Provincie en de
natuurbeschermingsorganisaties opgesteld en zullen medio september 2011 worden
ingediend bij de Provincie. Het bestemmingsplan en de vergunningaanvraag
omvatten het gehele landgoed
Ockenburgh, inclusief de
omstreden Koeweide als
hondenlosloopgebied, het chalet
en de dienstwoning. De laatste
twee worden afgebroken,
waarvoor nieuwbouw in de
plaats zal komen. Het chalet
wordt een laagdrempelig
theehuis (met vergunning om
alcohol te schenken) en een
infocentrum van het ZuidHollands Landschap.
De dienstwoning wordt een klein paviljoen met een ondergrondse
wellnessvoorziening. Beide panden worden qua bouwstijl op elkaar afgestemd en
passen mooi in het landschapspark.
Er zullen afspraken worden gemaakt met de nieuwe exploitant inzake een lowbudgetregeling voor zaalhuur, zodat deze functie voor de buurt behouden blijft.
Wethouder Marjolein de Jong heeft op aandringen van de Commissie Loosduinen en
de KOM Loosduinen besloten dat het chalet Ockenburgh open blijft tot na de zomer
2011. De parkeerplaats vooraan links ligt buiten het Natura 2000 gebied en wordt
verder gereed gemaakt.
Op de Monsterseweg wordt een oversteekmogelijkheid bedacht.
De planning is erop gebaseerd direct na het broedseizoen 2011 te kunnen starten
met de renovatie van het landhuis en de nieuwbouw van hotel en andere gebouwen,
hetgeen ongeveer anderhalf jaar zal gaan duren.
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Dienst Stadsbeheer zijn druk bezig de reacties, die
op het conceptontwerp bestemmingsplan zijn ontvangen, te verwerken. Dit concept
heeft half maart voor 6 weken ter inzage gelegen, zodat het voor de zomer nog kon
worden vastgesteld.

2

Samenvatting van de Algemene Bewonersvergadering
van 6 april 2011
Nieuw formaat
Voorzitter Bert Hofman wijst de aanwezigen op het nieuwe formaat van de wijkkrant
de ‘Kraaiekrabbels’. Dit is bij de bewoners goed ontvangen.
Veiligheid in de wijk
Volgens wijkagent Van Dijk is, mede dankzij de twee BIT-teams en het speciale
politieteam, de wijk betrekkelijk veilig.
Parkeeroverlast op de Molenbrink
Bewoners van de Molenbrink ervaren steeds meer parkeerdruk. Dit kan volgens de
voorzitter een gevolg zijn van de toename van activiteiten in het buurtcentrum
‘De Wiekslag’. Het jongerencentrum ‘De Tandem’ aan de Engeringstraat is vanwege
de bezuinigingen gesloten. De meeste activiteiten van dit centrum zijn in
‘De Wiekslag’ ondergebracht. Men kan bezoekers niet verbieden op de Molenbrink te
parkeren. Er staat nergens een verbodbord.
Financieel jaarverslag 2010
Penningmeester, mevrouw Tine Zee, zegt toe dat het financiële jaarverslag 2010 van
het Bewonersoverleg Kraayenstein in de volgende uitgave van de ‘Kraaiekrabbels’
zal worden gepubliceerd en in de 2e bewonersvergadering zal worden besproken.
(zie pagina 4).
Informatie over de ingestelde wijkteams openbare ruimte voor Loosduinen
De voorzitter vertelt dat er binnen de Dienst Stadsbeheer Loosduinen twee wijkteams
voor de openbare ruimte zijn gevormd: een team voor milieuzaken en een team voor
groenvoorziening en straten.
Mededelingen vanuit de Commissie Loosduinen
De voorzitter vertelt over de gang van zaken betreffende de renovatie van Landgoed
Ockenburgh. (Zie voor verdere informatie het artikel op bladzijde 2).
Wooncontainers bij de Uithof
De komst van wooncontainers voor Polen bij de Uithof staat op losse schroeven. Het
woonpark zou door een uitzendbureau beheerd gaan worden.
De Internationale Ring
N.a.v. de eventuele komst van de Internationale Ring heeft het Bewonersoverleg in
de ‘Kraaiekrabbels’ een enquête gepubliceerd over de plaatsing van een
geluidscherm op de Lozerlaan. 32 Bewoners hebben de enquête ingevuld.
30 Bewoners zijn vóór; 2 bewoners zijn tegen plaatsing van een geluidscherm. Deze
uitslag zal, met de argumentatie van de bewoners, aan de projectgroep ROV
(Ruimtelijke Ordening en Verkeer) van de Commissie Loosduinen worden
doorgegeven. (zie ook het artikel op bladzijde 4).
Aanvangtijd van de bewonersvergadering
Na enige discussie wordt besloten dat de aanvangtijd van de volgende bewonersavond 20.00 uur zal zijn. Dit geeft, volgens één van de aanwezigen, meer bewoners
de kans deze vergadering bij te wonen.
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Reacties op de enquête geluidscherm Lozerlaan.
Wij hebben van de circa 100 flatwoningen/huizen, die direct last
kunnen ondervinden (De Brink dus)
van het verkeersgeluid op de
Lozerlaan, 30 reacties ontvangen,
waaronder 10 van De Brink. Ook
ontvingen wij reacties van bewoners
van de Karperdaal, de Rietvoorndaal
en de Brasemdaal en zelfs van een
bewoner van de Zuiderbrink.
De meeste klachten gaan over het
verkeerslawaai en de stank van
uitlaatgassen. Maar ook motoren, die
“lekker knetteren” op de Lozerlaan,
zorgen voor veel irritatie.

Sommige enquêteformulieren waren
voorzien van adviezen, zoals meer
begroeiing, ondertunneling of
snelheidscontroles.
Alle opmerkingen zijn door het BOK in
een overzicht verwerkt en
doorgespeeld naar de projectgroep
Ruimtelijke Ordening en Verkeer, die
deze, wanneer het zover komt, zeker
zal gebruiken bij een eventuele
inspraak.
Het BOK vermoedt echter dat vanwege
de bezuinigingen een en ander
betreffende de Internationale Ring zal
worden uitgesteld

Financieel jaarverslag 2010 Bewonersoverleg Kraayenstein
Hoewel het bestuur op de algemene bewonersvergadering van 6 april jl. heeft
toegezegd het financiële jaarverslag 2010 in de ‘Kraaiekrabbels’ te publiceren, is
men als bestuur toch van mening dat dit verslag niet in de wijkkrant thuishoort, maar
op de agenda van de bewonersvergadering. Daar legt het bestuur aan de aanwezige
bewoners verantwoording af over de besteding van de (subsidie)gelden en het
gevoerde beleid.

Nieuwe coördinator Buurtpreventieteam Kraayenstein
Op 26 mei jl. vond een bijeenkomst plaats met de leden van de Buurtpreventie
Kraayenstein. De coördinator van het team,
de heer R. van Rijn, had te kennen gegeven
deze functie neer te willen leggen. Hij kon
deze niet meer combineren met zijn andere
werkzaamheden. De heer A. van Eijl was
bereid zijn plaats in te nemen. Aldus werd
besloten. Het team kan altijd enthousiaste
bewoners gebruiken om het team aan te
vullen. U kunt zich bij het BOK aanmelden.

Activiteit: quilt en patchwork in ‘De Wiekslag’
De quilt/patchworkgroep kan nieuwe leden gebruiken. Zowel beginners als
gevorderden.
U kunt zich opgeven bij mevrouw Ada Jansen, telefoon: 070 - 397 52 65
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Volhouden joh!
De zielige fiets heeft de winter meegemaakt, de lente beleefd en heeft nu bijna de
zomer in het verschiet. De fiets staat langs de Brink, bij het bruggetje naar de
Lozerlaan, het paaltje van een verkeersbord is zijn steun. Op een dag is hij hier met
een stevige ketting vastgemaakt. De man of vrouw die dat deed is tot op heden niet
meer teruggekomen om de fiets te verlossen, te bestijgen en weer weg te rijden van
de kale Kraayensteinse paal. Wat is er gebeurd? Was de fietser die het rijwiel hier
ergens in december achterliet een dief die van het
ding af moest? Was het de rechtmatige eigenaar
die de fiets aan de paal ketende omdat hij of zij op
de Brink bij iemand overstapte in de auto? En is de
fietsbezitter vervolgens slachtoffer geworden van
een misdrijf of dodelijk verkeersongeluk en heeft
geen nabestaande zich ooit afgevraagd waar toch
de fiets van de overledene is gebleven? Of zou het
een zeer zwaarmoedig persoon zijn geweest, die
de fiets aan de paal zette en te voet verder ging
naar de Madesteinplas die hem de zo diep
verlangde dood bezorgde – iemand die dermate
naamloos en onbetekend was dat zelfs zijn
verdwijning nu al maanden onopgemerkt is
gebleven?
De fiets wordt met de dag zieliger en daardoor
tevens mooier. Het is geen oud vehikel en het
lelijkste weer van winter en lente ten spijt, zijn ook de bandjes nog gaaf en verre van
zacht. Er zit ook nog geen roest op. Toch verkeert de fiets al volop in het tot sterven
leidende proces van verval dat bij rijwielen vaak zo wonderschoon en monumentaal
uitpakt. Ik passeer de fiets bijna dagelijks en betrap me er soms op dat ik hem
zachtjes groet en vanuit mijn medelijden een valse belofte doe: hou vol joh, baasje
komt zo. (wordt vervolgd).

Moeders…….
Hij had iedereen, maar vooral zijn moeder, systematisch buiten de deur gehouden.
Maar nu was ze dan eindelijk binnen en liep door zijn huis, geschokt, ongelovig.
Haar keel kneep dicht van verdriet.
“Hoe kan je nou zo leven?" Zo heb ik je toch niet opgevoed?”
“Ach mam, dat valt toch wel mee, maak je niet zo druk.”
Ze loopt achter hem aan door zijn huisje, volgestouwd met allerlei rommel en overal
kleren op de grond, vechtend tegen de tranen. Ze denkt aan de tijd toen hij nog klein
was en met zijn mollige lijfje op haar schoot kroop.
Maar Jur voelt zich beledigd en ongemakkelijk als hij haar verdrietige gezicht ziet en
reageert met “Nou, ik heb al spijt dat ik je binnen heb gelaten. Ik was zo blij met mijn
huis en die lol is er helemaal af.”
“Maar,” verdedigt ze zich “ik was óók zo blij dat je een leuk huis had, maar zoals het
nu is, is het toch helemaal niet leuk. En ik wil je zo graag helpen met het opruimen.
Laat me nou toch helpen.”
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“Nee,” zegt hij bokkig “ik ruim ’t wel zelf op. Ga jij nou maar naar huis en laat me met
rust. Jij loopt altijd te zeuren over rommel en vuil.”
En gelaten loopt ze naar de voordeur, tranen biggelen over haar wangen.
Dan slaat Jur zijn armen toch maar om haar heen. “Nou, kom me dan maar helpen,
maar niet nu. Volgende week.”
Enigszins getroost gaat ze naar huis.
Thuis loopt ze maar te piekeren. Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Loop ik echt altijd
te zeuren over rommel? Ben ik nou zo overdreven netjes? Trouwens ik heb het
gevoel dat ik me altijd inhoud en helemaal niet altijd zeur. Nou ja, ik zeg wel eens wat
en ja, ik ga als ik bij hem ben en als ik de kans krijg gauw afwassen en pak de
keuken gelijk helemaal mee.
Na veel getob geeft ze zichzelf toe, dat ze verkeerd bezig is geweest.
Er is in de loop van de tijd zoveel gebeurd en hij is nu toch wel veranderd, denkt ze,
al is hij dan niet super netjes. Bovendien blijft het een lieverd en is nu toch volwassen
en ja, ik doe hem onrecht aan door hem niet in zijn waarde te laten. Het is zijn leven
en ik moet het accepteren dat hij niet zo netjes is.
Maar ik mag toch wel eens íéts zeggen, denk ze dan weer opstandig.
Nee, je moet je mond houden! Je moet hem accepteren zoals hij is.
Met schoonmaakmiddelen en broodjes gaat ze een week later naar hem toe.
Als hij na haar bellen open doet, vertelt ze hem berouwvol van haar overpeinzingen.
“Ik denk dat ik inderdaad te veel gezeurd heb. Ik was me er niet van bewust, maar
het gaat met jou nu zo goed en daar ben ik heel blij om. Sorry, ik zal het niet meer
doen.”
In goede harmonie ruimen ze samen de boel op en poetst en sopt ze naar hartenlust.
En ’s middags drinken ze wat en is de rust weergekeerd
“Fijn hoor mam, het ziet er nu weer goed uit bij me. Ben je ook tevreden?”
“Ja hoor jongen. Vergeef me maar dat ik zo stom deed. Moeders hè…..”
Magda Zomer

Extra ondergrondse containers

Namens de Dienst
Stadsbeheer Loosduinen
maakt het BOK de bewoners
er op attent dat er extra
ondergrondse containers voor
glas en papier zijn bijgeplaatst
aan de kop van de
Kraayensteinlaan/
Forellendaal.
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Opruimploeg in De Brinken
Hebt u zich nooit afgevraagd hoe het komt dat er af en toe allemaal mensen, die in
één van de Brinken wonen, met een vuilniszak (met of zonder ring), handschoenen
en een grijper rondlopen? Zij wurmen zich langs geparkeerde auto’s, duiken in de
struiken en zijn daarbij vrolijk fanatiek!
Dat zijn wij dus, de
OPRUIMPLOEG van
de Huurdersvereniging
de Brinken.
Ja, we zijn op 14 mei
weer leuk bezig
geweest met het
zwerfvuil. Ook voor de
deuren van niet-leden
ruimen we zonder
morren op. En …. nietleden mogen zich ook
aanmelden om mee te
doen. Graag zelfs, dan
kunnen de alleroudsten
onder ons eindelijk
eens op hun
welverdiende lauweren gaan rusten. U kunt zich via het Bewonersoverleg in ‘de
Wiekslag’ aanmelden.
Tweemaal per jaar in de periodes april/mei en september/oktober gaan we er samen
met de Gemeentereiniging vol enthousiasme tegenaan.
En in de tussentijd ruimen u en uw kinderen natuurlijk uw eigen rommel op.

De Zandmotor
De Zandmotor, die aan het einde van
het Schelpenpad tussen Ter Heijde en
Kijkduin wordt aangelegd, zorgt voor
de versterking van de kust.
De Zandmotor bestaat uit 21,5 miljoen
kubieke meters, die worden aangebracht in de vorm van een haak boven
water, die vast zit aan de kust bij
Ter Heijde. Door wind, golven en
zeestroming verspreidt het zand zich
geleidelijk langs de Zuid-Hollandse

kust. Op deze manier groeit de kust op
natuurlijke wijze aan en levert zo een
bijdrage aan de kustveiligheid. Eind
oktober van dit jaar moeten de
werkzaamheden afgerond zijn.
Bent u geïnteresseerd in de gang van
zaken, dan kunt u terecht in het
Informatiecentrum, Hoek van
Hollandlaan 15 in Den Haag (Kijkduin)
of kijk ook eens op de website
www.dezandmotor.nl.
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Kinderen Den Hertogschool koken woorden in de
bibliotheek
Goed leren lezen is een
belangrijk onderdeel van het
dagprogramma op een
basisschool. Zeker ook voor
de leerlingen van groep 3 van
de Ds. W.E. den Hertogschool
in Loosduinen.
Ze lezen niet alleen in de klas
samen met de juf, maar ook
tijdens het tutorlezen met de
leerlingen van groep 8, die
dan (meestal één op één)
even juf of meester zijn. Dit
om zoveel mogelijk
‘leeskilometers’ te maken.
Ook wordt er elk jaar een
bezoek aan de bibliotheek van
Loosduinen gebracht. Daar
luisteren de kinderen eerst
naar een verhaal uit het
kookboek van Vos en Haas.
Natuurlijk moet er daarna ook
echt ‘gekookt’ gaan worden
met letters. De kinderen
‘koken’ woorden en schrijven
deze op.
Tot slot worden de ‘gekookte’ woorden opgesmuld door ze te delen met de andere
kookgroepjes. Zo maken de kinderen meteen op een leuke en speelse manier kennis
met de bibliotheek. Leuk en leerzaam!

Het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein is vanaf maandag
11 juli t/m zondag 7 augustus 2011 niet aanwezig in ‘De Wiekslag’
Dit houdt in dat ook de vrijwilligers en ondersteuning van het BOK in
deze periode van een welverdiende rust gaan genieten.
Het bestuur wenst alle bewoners en vrijwilligers van Kraayenstein een
fijne zomer- en vakantieperiode toe. Op woensdagmorgen 10 augustus
zijn wij weer aanwezig.
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VÓÓR Welzijn.
Vrijwilligers gezocht voor boodschappen- en huisbezoek
Vóór welzijn Ouderenwerk in Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn
eens per week boodschappen te doen voor ouderen, die wegens omstandigheden
hier niet meer toe in staat zijn. In overleg met een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger
eenmaal per week de boodschappen bij één supermarkt in de buurt.
Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers, die met regelmaat een bezoekje willen
brengen aan oudere wijkbewoners. Helaas zijn sommige ouderen aan huis
gebonden en een gezellig bezoek kan de dag dan een stuk aangenamer maken! De
vrijwilliger spreekt met de betreffende oudere af hoe vaak en op welke dag het
bezoek plaats vindt. Voor ouderen, die wegens beperkte mobiliteit alleen nog met
hulp naar buiten kunnen, zoeken we vrijwilligers om met de cliënt te wandelen en
vrijwilligers, die eventueel een rolstoel kunnen duwen.
Uitstapjes voor 55+
Vanuit het ouderenwerk van VÓÓR Welzijn vinden, begeleid door vrijwilligers,
wekelijks uitstapjes plaats, waaraan wijkbewoners voor een vriendelijke prijs kunnen
deelnemen. U moet dan denken aan een bezoek aan een museum, een
stadswandeling of een etentje. U bent ook welkom op onze maandelijkse filmmiddag
in de Henneberg. Het kwartaalprogramma is altijd vers van de pers en verkrijgbaar bij
de receptie van de Henneberg en via de website www.voorwelzijn.nl.
Nieuw concertprogramma Binnenstad Klassiek
In Den Haag worden regelmatig gratis lunchconcerten aangeboden. Wilt u deze
graag bezoeken en vindt u het fijn dit samen met andere muziekliefhebbers te doen?
VÓÓR Welzijn maakt dit mogelijk met een maandelijks concertbezoek. U kunt zich
inschrijven bij de i-Shop in de Henneberg, van waaruit de groepen met OV-chipkaart
naar de verschillende locaties in het centrum vertrekken.
Mannen aan de pannen
In april is bij Mondriaan aan de Eekhoornrade 215 de kookcursus voor senioren
gestart, waar de basis van het koken wordt geleerd.
Na de zomer zal er een vervolg op deze cursus zijn.
Voor meer informatie en programma’s kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk
Loosduinen, Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, Loosduinen, tel. 397 60 01.

¨

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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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 09.00-12.00 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: (070)
Openbare verlichting:
14070
Gemeentelijk
Contactcentrum
14070
of contactcentrum@denhaag.nl
Handhavingsteam
3536240
Sociale Raadslieden
3537500
Obstakeltelefoon
3593381
Commissie Loosduinen 3537945

Deadline volgende uitgave:
17 augustus 2011

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