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Krabbel vooraf
De vakantietijd is achter de rug en het dagelijks leven neemt weer zijn gewone gang.
Dat betekent dat wij, het bestuur en vrijwilligers van het Bewonersoverleg
Kraayenstein (BOK) er weer met volle kracht tegenaan gaan, met dien verstande, dat
wij dit graag doen, maar verlegen zitten om feedback en interesse van de bewoners.
Het BOK vertegenwoordigt immers de bewoners van Kraayenstein en bewaakt de
leefbaarheid in Kraayenstein.
Af en toe doet zich een eruptie voor in de wijk, zoals de eventuele komst van een
geluidswal aan de Lozerlaan. Daar speelt het Bewonersoverleg dan op in door het
houden van een enquête via de „KraaieKrabbels‟.
Het BOK is vertegenwoordigd in de Commissie Loosduinen (CL), zijnde een
adviesorgaan voor de gemeente Den Haag. Binnen de CL en zijn projectgroepen
ROV (ruimtelijke ordening en verkeer) en WB (welzijn en beheer) worden
beslissingen genomen die ook Kraayenstein aangaan. Wij zijn dus niet zo maar een
bewonersclubje. Daarom is het noodzakelijk dat er een stevig bestuur zit, dat tijd en
energie in wijkzaken kan steken. Het huidige bestuur is toe aan versterking vanuit de
wijk. Het is een gezonde zaak als er af en toe een frisse wind door een organisatie
waait.
Het bestuur van het BOK is iedere woensdagmorgen van 10.30-12.00 uur in haar
kantoor in het Buurtcentrum „De Wiekslag‟ aanwezig om de dagelijkse zaken te
bespreken en om bewoners te woord te staan, die via het BOK iets voor de wijk
gedaan willen hebben. Uw stem telt net zo hard mee als die van het BOK. Alleen wil
het bestuur die stem graag horen.
Gewoonlijk organiseert het bestuur twee bewonersavonden per jaar. Gezien het feit
dat er over de afgelopen en de komende periode weinig te verantwoorden en/of
vertellen valt, heeft het bestuur besloten de najaarsbewonersvergadering te laten
vervallen. Mocht u het met deze beslissing niet eens zijn, dan horen wij dat graag
van u.
Mochten er zich zaken voordoen, die uw aandacht verdienen, dan zullen deze via de
„KraaieKrabbels‟ en/of website van het BOK aan de bewoners worden medegedeeld.
U kunt altijd reageren.
Misschien hebt u via de media gehoord en gelezen over de bezuinigingen, die vanaf
2012 voor het Welzijnswerk door de gemeente worden doorgevoerd. Wij krijgen daar
als Bewonersoverleg ook mee te maken. Om een lang verhaal kort te maken: dit
betekent voor alle bewonersorganisaties in Den Haag, dat voor het jaar 2012 de
subsidie voor administratieve ondersteuning en de basissubsidie van het BOK
gehandhaafd blijven. De activiteitensubsidie zal afhangen van het aantal ingediende
activiteiten bij het Stadsdeelkantoor.

L. Hofman, voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein
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Varen(d) door het Westland.
Het Loosduins Museum organiseert deze zomer, in samenwerking met „de Gantel‟,
op iedere zaterdag een rondvaart met als startpunt de Molen in Kraayenstein. Daarbij
brengt men o.a. een bezoek aan de druiventuin, genaamd „Sonnehoeck‟. Daar
worden druiven gekweekt, maar ook ander fruit, zoals leiperen, die er het allereerst
waren.
De kaartverkoop start om 13.00 uur. We hebben van tevoren kaartjes gekocht
(€ 12,00 per stuk / alle entrees inbegrepen).
Om 14.00 uur melden we ons bij de boot. De schipper verwelkomt ons en we duiken
gebukt naar binnen, want er zit een laag zeil op de boot, wat goed uitkomt, want er
valt gestaag een mals regentje. Ondanks dat is de boot bijna geheel vol! En daar
gaan we dan. Langs het groene huisje „De Sekreet‟, vanwaar vroeger per boot
bruiloften en begrafenissen vertrokken.
We varen door Kraayenstein, Madestein en de Wennetjessloot naar de druiventuin in
Kwintsheul. Erg leuk om onze buurt eens vanaf het water te zien en te bewonderen.
De wilgenroosjes, kattenstaarten, kamille en nog veel meer planten groeien overal
langs de kanten.
Af en toe varen we
tussen zwanen,
eendjes, meerkoeten en
waterhoentjes door,
terwijl de nijlgansen ons
in de gaten houden of
we niet te dicht bij hun
kleintjes komen.
De boot is opzij open,
waardoor je de
omgeving goed kunt
zien en foto‟s kunt
maken. Een nadeel is,
dat het wel wat killetjes
is. Een medewerkster
van het Loosduins
Museum vertelt over de
omgeving, bruggen,
kassenbouw en nieuwbouw van o.a. Kraayenstein.
Voor we het weten zijn we bij de druiventuin, waar we als welkom een paar heerlijke
zoete druiven (Frankenthalers) krijgen.
De rondleiding, die door een aardige heer wordt verzorgd, is bijzonder interessant.
Op de terugweg houdt het op met zachtjes regenen en klettert het water op het
dakzeil. Bij een bocht loopt er plotseling aan één kant in het midden van het dakzeil
een flinke plens water naar binnen en even later ook aan de andere kant. Twee natte
broeken dus! Gelukkig ontdekken we dat we de doorzichtige plastic zijkanten naar
beneden kunnen laten, waardoor het gelijk wat aangenamer aanvoelt.
Over de rondleiding vertel ik met opzet niets, want als u die rondvaart ook wilt
maken, moet er nog iets van een verrassing in zitten.
Tot slot brengen we een bezoek aan het Loosduins Museum.
Tot half september bent u daartoe in de gelegenheid. Mocht dit niet meer lukken:
volgend jaar is het weer!
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Woninginbraak en gevoelens van onveiligheid!
Beladen woorden, die bij veel mensen onveiligheidgevoelens oproepen
en die dan soms aan een minder prettige ervaring doen terugdenken.
Een aantal mensen is in het verleden zelf slachtoffer geworden van een
woninginbraak. Anderen hebben het van zeer dichtbij meegemaakt
bijvoorbeeld bij familie of kennissen. Deze gevoelens zijn niet altijd
terecht. Uit onderzoek is gebleken dat de woninginbraken juist zijn
afgenomen in Kraayenstein.
Om zoveel mogelijk bewoners
voorziet van goed hang- en sluitwerk,
in Kraayenstein aandacht te geven ten
alsmede vernieuwing van ramen en
aanzien van inbraakpreventie, zal
deuren. Ook wordt er gekeken naar het
gedurende de periode van 5 tot en
aanpassen van de portiekverlichting.
met 30 september 2011
door de wijkagenten in
Wat houdt dit nu in voor u
samenwerking met het Buurt
als bewoner van de
Actie:
Interventie Team en het
laagbouw in Kraayenstein?
WoningInterventie Team
inbraakKraayenstein, de actie
Samen met een van de
“Woning inbraak preventie
wijkagenten komt een lid
preventie in
Kraayenstein” worden
van het genoemde Buurt
Kraayenstein
uitgevoerd. Deze actie geldt
Interventie Team of het
voor de laagbouwwoningen in
Interventieteam
Kraayenstein. Dit in verband met de
Kraayenstein bij u aanbellen en we
inbraakgevoeligheid van deze
zullen uw woning bekijken door het
percelen.
oog van een inbreker. Wij zullen u dan
advies geven waar u op kan letten en
We beginnen in de Rietvoorndaal en
adviseren naar verbeterpunten.
eindigen in de Brinken. Aan deze actie
werken de politie (wijkagenten) en de
We hopen dat u als bewoner deze
twee genoemde
adviezen zult opvolgen. Zo draagt u als
burgerparticipatieteams mee.
bewoner ook bij aan een veilig
Er is overleg gepleegd met
Kraayenstein.
woningcorporatie Staedion, welke
gelijktijdig haar huurwoningen

De Wijkagenten

Het Buurt Interventieteam

Interventieteam Kraayenstein

Geert de Jong
Hans Jansen

Minus van Eijl, coördinator

Stephan van Kuik

U kunt zich aanmelden als lid van het Buurtpreventieteam Kraayenstein.
Dit kunt u doen bij het Bewonersoverleg Kraayenstein.
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‘Ik voel opeens dat ik hem mis…’
Half juni is, toch nog onverwacht, het einde gekomen voor de zielige fiets, die bijna
een half jaar een hoe langer hoe vertrouwder poortwachter is geweest van onze wijk
Kraayenstein. De fiets stond tegen een verkeerspaal langs de Brink, bij het bruggetje
van en naar de Lozerlaan. De eigenaar had het goed onderhouden rijwiel daar
halverwege de winter neergezet en aan een stevige ketting gelegd. Daarna had hij of
zij zich er nooit meer om bekommerd en stond de tweewieler in weer en wind te
verpieteren, de winter uit, de lente voorbij, de zomer tegemoet.
In het vorige nummer van de „Kraaiekrabbels‟ schreven wij een larmoyant stukje
waarin het verlaten rijwiel diep werd beklaagd en wij ook enkele theorieën opperden
over hoe het zo ver had kunnen komen met het steeds zieliger wordende brikje.
Hadden we de fiets dit medeleven maar bespaard, want kort na de publicatie kwam
de overheid tussenbeide en zette een proces in werking, waardoor het rijwiel
voorgoed verloren
ging voor
Kraayenstein. Op 1
juni hing er opeens
een gele label aan de
fiets (die inmiddels zijn
zadel kwijt was en een
platte achterband
had). De label
verkondigde aan ieder
die het aanging dat
het hier om een „last
onder bestuursdwang
verwaarloosde
(brom)fiets‟ ging en
dat het grijze rijwiel
van het merk Ranger,
type Warner uiterlijk
15 juni verwijderd zou
worden.
Nochtans stond de
fiets er op 15 juni nog
steeds, en op 16 juni
ook. Maar in de
grauwe ochtendstond
van de volgende dag
is de zielige fiets op
een hoog
gemeentevoertuig
gegooid en afgevoerd.
En menigeen die in
later dagen
voorbijging aan de
verkeerspaal in zijn
plotselinge naaktheid, mompelde zacht voor zich uit: „Ik voel opeens dat ik hem
mis…‟
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Splinternieuwe website
Jongeren Informatie Punt Den Haag
Jongeren en internet zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Ook het JIP verleent hen vaak digitale
diensten via haar website. Maar hoe aantrekkelijk was
de website nog eigenlijk? Die vraag stelde het JIP aan
jongeren. Via 104 enquêtes, een groepsinterview met
jongeren en een literatuuronderzoek, kwam het JIP tot
de conclusie dat het met haar ruim zeven jaar oude
website achterliep op digitaal gebied. Ruim zes maanden
later presenteert het JIP een nieuwe 2.0 website.
Naast een nieuw uiterlijk heeft de website ook social media-applicaties zoals Twitter
en FaceBook om de werkzaamheden van het JIP op de voet te kunnen volgen.
Natuurlijk vinden jongeren nog steeds alle nodige informatie en organisaties op het
gebied van onderwijs, werk, seksualiteit, wonen en meer. Gemakkelijk en anoniem
een e-mailvraag stellen aan het JIP is ook nog steeds mogelijk.
Vanaf het najaar 2011 kunnen jongeren zelfs live chatten met een JIP-medewerker
om snel en eenvoudig informatie en advies in te winnen over alles wat hen
bezighoudt. Neem zelf een kijkje op www.jipdenhaag.nl.
Het JIP geeft informatie, advies en ondersteuning aan jongeren. Jongeren kunnen bij
het JIP gratis en anoniem terecht met vragen over wonen, werken, onderwijs, geld,
seksualiteit, gezondheid, drugs, verslaving, rechten, vrije tijd en hulp. Het JIP aan de
Amsterdamse Veerkade 17a is elke werkdag open van 12.00 tot 17.00 uur. Een
afspraak maken is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 070 - 365 59 30.

Voor Loosduinse senioren start er in oktober weer
een cursus koken voor beginners. In 4 bijeenkomsten wordt de basis van het koken geleerd.
„Mannen aan de pannen‟ vindt plaats op 4 vrijdagen,
startend op 7 oktober om 13.45 uur bij Mondriaan,
Eekhoornrade 215.
Onder begeleiding van een Mondriaandocent
worden 2-gangenmenu‟s bereid, die als warme
maaltijd samen worden genuttigd. De kosten van de
cursus zijn € 30, -.
Aangezien er in klein groepsverband wordt gekookt
is er slechts een beperkt aantal plaatsen, dus wacht
niet te lang met uw aanmelding.
Voor meer informatie en inschrijving:
De Henneberg, Tramstraat 15, 070-397 60 01.
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Straatfeest voor de kinderen in de Dalen in juni 2011

Een Halloweenkinderfeest in november is in voorbereiding

De mensen die regelmatig Kijkduin bezoeken hebben vast wel eens de vliegeraar
gezien. Hij liet zowat iedere dag een grote vlieger op vlak bij de vuurtoren.
Begin augustus is deze markante figuur tijdens zjin vakantie in Spanje overleden.
Rust zacht vliegeraar. De mensen zullen je missen.

Met het verdwijnen van de sigarenwinkel aan de Forellendaal is ook een oplaadpunt
voor uw OV-chipkaart verdwenen.
Op verzoek van het Bewonersoverleg zal de supermarkt HOOGVLIET een aanvraag
doen voor het plaatsen van een nieuw oplaadpunt in de supermarkt.
Wij houden u op de hoogte.
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Extra veiligheid op het Zuiderstrand Kijkduin
Door de samenwerking tussen het gemeentelijk stadsdeelkantoor Loosduinen en de
Zuiderstrandvereniging, is onlangs in het kader van de veiligheid een 10-tal AED‟s
geschonken aan de paviljoens op het Zuiderstrand. AED staat voor automatisch
externe defibrillator. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een
persoon met een circulatiestilstand, zoals een hartstilstand.
Voorwaarde voor de schenking was dat strandpaviljoenhouders een cursus gingen
volgen. Zo gezegd zo gedaan en dus zijn deze AED‟s recentelijk ook daadwerkelijk
aan de deelnemende paviljoens verstrekt. Daarmee is het Zuiderstrand weer een
stukje veiliger voor de bezoekers.

Actuele verkeersinformatie helpt automobilisten op weg
Automobilisten in Den Haag profiteren
vanaf deze zomer van ruim 50 nieuwe
borden met actuele informatie over de
bereikbaarheid van Den Haag.
Deze informatieborden staan langs
hoofdroutes in en om de stad en
worden gebruikt om direct informatie te
geven over vertragingen en
omleidingen. Met deze informatie kan
het verkeer gemakkelijker en sneller
zijn weg vinden als er in de buurt een
ongeluk is gebeurd of als er wegwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De borden lijken op de panelen die ook

langs de snelweg staan, maar zijn
speciaal voor Den Haag kleiner
gemaakt. Zodra alle borden op straat
staan, aan staan en met elkaar
verbonden zijn, is het mogelijk actuele
informatie zoals alternatieve routes bij
ongelukken te melden.
Naar verwachting kan dit begin
september het geval zijn.
Interessant voor Kraayenstein is dat er
nieuwe borden worden of zijn geplaatst
op de volgende plekken: Lozerlaan,
Nieuwe weg, Erasmusweg en
Escamplaan.

www.haagseouderen.nl
Onlangs is de nieuwe website www.haagseouderen.nl
van het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) in
gebruik genomen. Meer gebruikersgemak, een hoger
informatiegehalte en snellere gegevensuitwisseling met
de Digitale Sociale Kaart van Den Haag zijn de
belangrijkste redenen geweest om hierop over te gaan.
Goed vindbaar
De nieuwe website willen wij onder de aandacht
brengen bij zo veel mogelijk 55-plussers uit Den Haag.
Onderwerpen zijn gerangschikt onder thema‟s, waardoor de bezoeker in een
oogopslag informatie kan vinden over thema‟s als wonen, welzijn, vervoer of
financiële en sociale onderwerpen.
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Frankrijk, een belevenis!
Zes weken hebben we in Frankrijk rondgezworven! En niet voor het eerst.
Wat is het daar toch anders dan in Nederland. Het landschap is zo prachtig dat je
constant in verwondering en bewondering rondkijkt.
Er ligt heel weinig rommel op straat want de mensen zijn daar niet te beroerd om een
paar stappen te lopen om een papiertje in de afvalbak te gooien.
En dan al die plantenbakken, hangbakken en perken. De hele dag wordt er aan
gewerkt: water geven, onkruid verwijderen, oude bloemetjes weghalen, er zijn altijd
wel ergens mensen mee bezig. Daardoor ziet het er geweldig mooi uit en genieten
we daar van. Soms hoor ik wel eens zeggen: 'Fransen, nou nee, ze zijn zo druk en
zo …niet aardig.‟ Maar wij hebben dat tot nu toe heel anders ervaren.
Natuurlijk zijn niet alle Fransen hetzelfde, er zijn ook onhebbelijke types bij, maar
over het algemeen zijn ze vriendelijk en voorkomend.
Je hoeft maar even samen op de kaart de route te bekijken en daar komt ineens een
mannetje - met alpinopet en tandeloze mond omringd door een rommelig baardje en
snor - gezellig in het open raam van de auto leunen en vraagt of we de weg niet
kunnen vinden en of hij even moet helpen. Zijn brommertje staat aan de overkant
van het pleintje geparkeerd en hij is op z‟n gemakje overgestoken om te helpen!
Een andere keer krijgen we van de campingbeheerder een briefje met een
rondwandeling door het dorp. Al bij de eerste hoek moeten we even kijken hoe het
verder gaat en ja hoor, daar stapt een jonge vrouw van haar fiets en vraagt of we het
kunnen vinden. Schatjes zijn het, echt waar.
Zo hebben we talloze
voorbeelden van hun
behulpzaamheid en
vriendelijkheid.
Deze zomer zijn we in de
Vercors geweest, waar
men notenbomen kweekt.
Ik wil notenolie kopen bij
een kweker. De eigenares
komt hoogst persoonlijk
om ons te helpen. We
krijgen een hele uitleg,
waarbij ze vertelt dat die
grote noten Bijou heten.
We zien een hele zak
liggen met gepelde noten
en daar moeten we beslist van proeven.
„Nee, niet maar één, neem gerust een paar. En we hebben ook ingemaakte kersen.
Heel bijzondere, de Griottes. Wilt u proeven?‟ Ze wenkt ons dat we met haar mee
moeten lopen, en ze brengt ons naar haar tuin waar onder een parasol een tuintafel
staat met stoeltjes er omheen. „Gaat u zitten dan haal ik de glaasjes.‟ Even later komt
ze terug en doet uit een grote pot met kersen die op tafel stond een paar kersjes in
de glaasjes. Met een lepeltje snoepen we van de heerlijke kersen.
(vervolg ziet bladzijde 11)
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„Kweekt u die ook?‟ vragen we. „Ja hoor, kom maar mee dan laat ik het zien.‟
En weer lopen we achter haar aan naar de plek achter in de tuin, waar de
kersenbomen staan. Ze haalt een tak naar zich toe en we moeten proeven. Zurig van
smaak, maar dat komt goed als ze in de weckpot staan met voor de helft suiker en
gewoon water. Na verloop van tijd zijn de kersen veralcoholiseerd en zijn kersen én
sap echt om te smullen.
Ook maakte ze er jam van. We hebben een paar potten Confiture des Griottes
gekocht en de inhoud is werkelijk zalig. We maken foto‟s en ze stopt me bij het
afscheid nog een paar recepten voor heerlijke gerechten met noten in mijn hand.
Toen we wegreden werden we hartelijk nagezwaaid. Hoezo niet aardig…..?
Magda Zomer

Bent u een soepklant?
Probeer dan dit recept (3 à 4 personen) voor paprikasoep eens uit.
U hebt de volgende ingrediënten nodig:
4 gele en/of rode
paprika‟s
1 ui
30 gram boter
½ zakje kruidenmix
voor chili con carne
1 theelepel
paprikapoeder
1 afgestreken eetlepel
bloem
1 liter groente- of
kippenbouillon
een flinke schep
crème fraîche
zout en peper
tortillachips
geraspte oude Goudse
kaas



- Maak de groente schoon, snijd de paprika‟s in stukjes,
snipper de ui.
- Smelt de boter in een grote pan en fruit de stukjes paprika
en de uisnippers ca. 2 minuten.
- Roer de kruidenmix, de paprikapoeder en de bloem erdoor
en giet vervolgens al roerende de bouillon erbij.
- Breng de vloeistof aan de kook en laat de soep 10-15
minuten zachtjes koken.
- Pureer de soep (even laten afkoelen) met een staafmixer of
een foodprocessor en roer de crème fraîche erdoor.
- Breng de soep al roerende aan de kook en laat deze ca. 3
minuten zachtjes koken. Breng de soep op smaak met zout
en peper.
- Geef de (verkruimelde) tortillachips en de geraspte kaas
erbij en serveer met stokbrood.
- Persoonlijk rasp ik er een stuk winterpeen door en laat dat
met de paprika‟s en ui meekoken. Geeft een zoet tintje aan
de soep en is natuurlijk gezond. Eet smakelijk!

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.
11
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STADSDEELPLAN 2012-2015: DENK MEE OVER UW EIGEN BUURT
De afgelopen maanden zijn bewonersorganisaties en individuele bewoners door het
stadsdeelkantoor Loosduinen benaderd over de leefbaarheid en het welzijn in
Loosduinen. Daarbij konden ideeën of wensen worden aangegeven om de buurt
mooier, gezelliger of schoner te maken. Speciaal voor de bewoners van Loosduinen
heeft het stadsdeel nu op Internet ook een digitaal forum geopend: een
ontmoetingsplek op www.denhaag.nl/loosduinen waar u uw mening kunt geven over
alles wat u kwijt wilt over uw straat, buurt, wijk of misschien wel het hele stadsdeel.
Vindt u dat de gemeente meer moet investeren in planten en gazons? Of juist in
speeltuinen? Moet er meer georganiseerd worden voor ouderen? Of juist voor
jongeren? Zet een bericht op het forum en kijk wat u buurtgenoten van uw idee
vinden.
De gemeente neemt zelf ook deel aan de discussies op het forum. U kunt dus ook
rekenen op reacties vanuit het stadsdeelkantoor. Uiteindelijk neemt de gemeente de
hele discussie en de uitkomsten mee in de besluitvorming voor het stadsdeelplan
Loosduinen.
Er staan al een paar stellingen online op het forum. Die gaan allemaal over de
leefbaarheid in de wijk, het welzijn, de jeugd en over bewonersparticipatie. Het forum
is namelijk speciaal voor die thema‟s bedoeld. Laat vooral horen wat u van die
stellingen vindt. Uw stem doet er toe en heeft direct invloed op wat de gemeente in
Loosduinen aanpakt…en wat niet!
U kunt tot 1 oktober reageren. In de vergadering van de Commissie Loosduinen van
4 oktober wordt het „Stadsdeelplan Loosduinen 2012-2015‟ besproken en
vastgesteld.

Activiteitenoverzicht in het Buurtcentrum ‘De Wiekslag’
aan de Molenbrink 68A
Bent u geinteresseerd in de activiteiten van Stg. VÓÓR dan kunt u een overzicht
hiervan verkrijgen in het Buurtcentrum „De Wiekslag‟ aan de Molenbrink 68A.
Het Buurtcentrum is de hele week van 09.00 – 16.30 uur geopend.
Telefonische informatie: 397 83 90.

Op dit gedeelte van de KraaieKrabbels had nu mooi een artikel
kunnen staan, dat door u als bewoner was ingezonden. Kom op
bewoners, klim in de pen en schrijf een stukje over uw
buurtbelevenissen.
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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 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 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 11.00 -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
Sociale Raadslieden
3537500
Commissie Loosduinen 3537945
Alles over gemeentezaken - kijk op:
www.denhaag.nl
Deadline volgende uitgave:
16 november 2011

Mocht u iets kwijt willen over de inhoud (positief of negatief)
van de ‘KraaieKrabbels’ dan horen wij dat graag van u.
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