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Krabbel vooraf
Het 1e kwartaal van 2014 is bijna weer voorbij.
De gemeente is inmiddels begonnen in de wijk Kraayenstein schoonmaakploegen in
te zetten. Deze mensen zijn iedere dag bezig het zwerfvuil in de wijk te ruimen en dat
doen ze prima!
Helaas zijn er bewoners en niet-bewoners die prompt weer blikjes e.d. weggooien
terwijl er net is schoongemaakt.
Daarom wil ik nogmaals een beroep doen op deze mensen om hun afval niet op
straat te gooien maar hun eigen rommel mee te nemen naar huis of het in een
afvalbak op straat te deponeren.
Voorts wil ik de dames uit de Dalen feliciteren met hun nominatie voor een Gulden
Klinker. Goed gedaan dames, jullie zijn een voorbeeld voor de bewoners!
Mijn bedoeling was om per 1 april te stoppen met de werkzaamheden voor het BOK,
want Joop van Leeuwen was toegetreden tot het bestuur en zou mijn taken
overnemen. Helaas heeft hij afgehaakt en heeft geen zitting meer in het bestuur. Hij
heeft zich in de tijd dat hij deelnam aan onze werkzaamheden ingezet voor de
plantenbakken in de Dalen en daarmee goed werk gedaan. Wij willen hem daarvoor
dan ook hartelijk bedanken!
Ik zal doorgaan als voorzitter tot er een vervang(st)er is gevonden.
Derhalve doe ik bij dezen dan ook een dringend beroep op onze bewoners om
zich aan te melden als bestuurlid: als voorzitter of voor een andere
bestuursfunctie.

L.J. Hofman, voorzitter van het BOK.
Nog even een tip: Sluit uw ramen voor het donker wordt, ook op de 1 e en 2e etage.
Inbrekers komen zelfs via het dak. In de vooravond zijn ze óók actief.
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Kindvriendelijk Kraaijenstein
Stadsdeel Loosduinen, Jantje Beton en
het welzijnswerk hebben bewoners
gevraagd hoe Kraaijenstein
kindvriendelijker kan. Kinderen, ouders
en ouderen zijn daarom benaderd via
gesprekken, wijkwandelingen en
bewonersbijeenkomsten. Hierbij zijn
veel ideeën ontstaan om Kraaijenstein
voor de kinderen nog prettiger en nog
veiliger te maken.
De veranderingen en verbeteringen
zijn al voor een deel uitgevoerd in 2013
en worden in het eerste kwartaal van
2014 uitgevoerd. Een kindvriendelijke
wijk betekent niet alleen maar ‘goede
speelplekken’. Het gaat ook om veilige
oversteekplekken en een buurt waar
auto’s zo rijden dat kinderen er buiten
kunnen spelen zonder veel gevaar.
Want spelen dat begint voor kinderen
al op het moment dat ze de deur
uitlopen!
Aan de slag, wat gebeurt er
allemaal?
Een brug aan de Steurendaal is al
veiliger gemaakt om het risico te
verkleinen dat kinderen in het water
fietsen of vallen!
In de Rietvoorndaal worden twee
speeltoestellen vervangen en de
ondergronden geëgaliseerd. De houten
bank die er nu zo slecht aan toe is
wordt ook vernieuwd. Net als de
prullenbakken, want we houden de
boel graag netjes toch? En ook het
groen wordt daar aangepast. Dat wordt
wat dichter en minder kwetsbaar.
Ook op het vlak van verkeerdrempels
zijn er aantoonbare verbeteringen
voorgesteld. Naar aanleiding daarvan
is er een verkeersdrempel verplaatst,
is er een nieuwe geplaatst en wordt er

eind maart op een kruisende straat van
het Karperdaal een verhoogd plateau
gelegd. Dat is een ‘verkeersdrempel’ in
de beide kruisende rijrichtingen.
Bijzonder is dat er, in samenwerking
met Jantje Beton, op drie plaatsen
kleurrijke plakkaten op het wegdek
worden aangebracht, die de aandacht
vestigen op spelende kinderen.
Bijvoorbeeld in de vorm van een draak
of door het plaatsen van een
‘speelaanleiding’ noemt, zoals een
groot ‘Twister-bord’!

Ook de Molenwei krijgt op verzoek
van de kinderen nog meer aandacht.
Hier komt een natuurspeeltuin! Dat is
een avontuurlijke plek om te spelen
met veel natuurlijke materialen zoals
boomstammen.
Al deze aanpassingen zijn te danken
aan al die kinderen en volwassenen
die in de loop aan het project
‘Kindvriendelijke Wijk’ hebben
bijgedragen met hun inbreng, tijd en
creativiteit.
Contact:
Wie het complete overzicht van alle
suggesties door bewoners en de actie
daarop in schema wil ontvangen, kan
contact opnemen met:
VOOR Welzijn
Nils van Teijlingen
06 19 030 683
n.vanteijlingen@voorwelzijn.nl
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Wie schrijft, die blijft !
Wie schrijft ons nou eens over iets wat
zij/hij in de buurt gezien heeft of
meegemaakt.?
Het hoeft geen hoogdravend verhaal te
zijn en als u dat wilt verbeteren we
eventuele stijl- of schrijffouten. Met de
hand geschreven of op de computer,
alles is welkom.
Het gaat erom dat we iets uit uw eigen
omgeving horen of iets dat u is
overkomen. Misschien zat er een egel
in uw tuin of zag u een vosje lopen.
Misschien gebeurde er iets in uw gezin
dat u met ons wilt delen
Uw naam kán er onder maar het hoeft
niet als u dat niet wilt.
We zijn erg benieuwd !!
Stop het maar in de brievenbus van de
Wiekslag (Molenbrink 68a) t.a.v. de
Redaktie.
Ook kunt u uw bijdrage doorsturen via
bokraayenstein@zonnet.nl

Den Haag zoekt meer leden
voor het stadspanel!
De gemeente vraagt het Stadspanel
regelmatig om haar mening over
allerlei onderwerpen die in de stad
spelen.
De gemeente wil dat er nog meer
bewoners lid worden van het
Stadspanel. We zijn dan met genoeg
mensen in contact om ook met het
Stadspanel over uw leefomgeving en
de buurt te kunnen nadenken. Wat
gaat goed, wat gaat niet goed in de
stad en in uw buurt?
Uw meningen helpen bij het bepalen
wat er gedaan of verbeterd moet
worden in de stad. Daarom is
meedoen belangrijk
Een korte vragenlijst wordt zes tot acht
keer per jaar voorgelegd aan het
Stadspanel.
Als u internet heeft kunt u meedoen.
Aanmelden als lid van het
Stadspanel ? Ga naar
www.stadspaneldenhaag.nl

ADVERTENTIE SOMMERTIME
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Een strafuur, na de lessen.
Het is nog stil in de klas en ik leg mijn klassenlijst vast klaar.
Als de bel gaat is de hele school vrij, behalve de 8 dames die hiernaast nu nog les
hebben. Zij zijn op de vorige les van mij veel te laat gekomen en moeten dat na
schooltijd inhalen.
’t Kost mij ook mijn vrije tijd, maar ja, voor ze er een gewoonte van maken om te laat
te komen moet ik er wat aan doen.
Daar gaat de bel!
Even later komen ze mopperend en met hun tassen smijtend, binnen.
Ik vertel ze rustig dat ik een stukje ‘proza’ voor ze heb en dat ze naar huis mogen als
ze het overgetypt hebben en er minder dan 5 typefouten in zitten.
En ik ga lekker zitten tekenen, het is tenslotte mijn vrije middag.
Het hele spul zit rustig en geconcentreerd te typen als Nazima ineens roept:
“Juf, u bent een racist, u laat alleen Marokkaanse meisjes terugkomen.”
Afwezig geef ik toe “Ja hoor…” en reageer verder niet. Ik zit een leerling, die vlakbij
me zit, na te tekenen.
“Shit”, roept Nouriya even later, “Juf, zit u mij te tekenen?”
Het was haar opgevallen dat ik steeds naar haar keek.
“Ja,” beaam ik, “ga maar gewoon door.” Ineens gaat ze kaarsrechtop zitten,
strijkt door haar haren en slaat er dan weer vrolijk op los.
Af en toe is er iemand klaar en kijk ik vlug of ze minder dan 5 fouten hebben en als
dat zo is mogen ze naar huis.
“Waarom mogen we maar 5 fouten hebben?” vraagt er iemand.
“Anders raffelen jullie het snel af om naar huis te kunnen, maar zo moet je
tenminste je best doen.”
Er waren 20 minuten om en daar komt Nouriya. Ze is ook klaar en kijkt nieuwsgierig
over mijn schouder. : “Goh, het lijkt best wel, juf!”
“Wil je ‘m hebben?” vraag ik. Glunderend pakt ze hem aan en gaat haar
spullen bij elkaar rapen terwijl ik haar werk nakijk. “Shit… o jee. Shit, shit, “ roept ze
ineens. “Wat is er?” vraag ik verschikt. “Ik had een ijsje in m’n tas en nou is ie
gesmolten.”
Ik kan er niets aan doen maar ik moet verschrikkelijk lachen.
“Ja, lacht u maar, maar wat moet ik nou ?”
“Niet meer zo stom zijn om een ijsje in je tas te doen en nu de rommel maar
schoonmaken.”
De rest van de leerlingen is inmiddels ook klaar en terwijl ze hun werk op mijn bureau
leggen kijken ze in het voorbijgaan naar de tas met het ijsje.
“Ik moet het thuis maar nakijken, jullie horen ’t wel en anders…..”
De bel is gegaan, ze zijn al weg!
Nouriya is nog aan het poetsen en ik help haar even, terwijl we er samen om lachen.
“Stom hè juf?”
“Kan je wel zeggen,” beaam ik.
“Maar met de tekening is niks, die doe ik in een schrift zodat ie netjes blijft.”
En zo eindigt de strafexpeditie toch nog in gemoedelijke sfeer.
Magda Zomer
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De Pluktuin (voorheen de Kinderboerderij)
Veel ziet er nog het zelfde uit en toch ook een beetje anders.
De dieren zijn er nog steeds, behalve de koe, dat werd te bewerkelijk.
Er is wel een stuk tuin bij gekomen – afgesnoept van de wei – met een zelfgemaakte
afrastering van wilgentenen die weer zijn uitgelopen.
In die tuin worden groenten en bloemen gekweekt, die geplukt mogen worden als de
groente is uitgegroeid en de bloemen in bloei staan, dus ongeveer vanaf het
voorjaar.
Er zijn een paar mensen aanwezig, die er op toezien dat er niet teveel geplukt wordt
of dingen worden vernield.
Ook is er een bescheiden restaurantje voor een drankje en/of een stukje zelfgemaakt
lekkers.
Vorig jaar in september was het nationale Natuurdag.
In het kader daarvan waren er 27 vrijwilligers uit de omgeving, die onder leiding van
het Zuid Hollands Landschap flink in de weer zijn geweest om in het Heempark, dat
nu bij de Pluktuin hoort, de wilgen te knotten en andere werkzaamheden te
verrichten.
Ga eens kijken! De Pluktuin is elke dag open behalve maandags; in het Heempark
wandelen kan elke dag.

Advertentie
PC Refresh
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Sees Vlag, Haags kunstenaar.
(in

gesprek met Magda Zomer en echtgenoot)

We kennen hem al heel lang, hij was getrouwd met mijn beste vriendin, die
twee jaar geleden is overleden. We gaan hem af en toe eens opzoeken, onze 80jarige ouwe vriend, te midden van zijn vele beeldjes en schilderijen van zijn collega’s.
De laatste keer dat we bij hem waren en we het over haar hadden, zei hij “Ik mis haar
nog elke dag.” Dat ontroerde me, want ze waren nooit een erg romantisch stel.
Ik was even stil en vroeg toen:
Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet ?
“We zaten allebei op de Kunstacademie, ik op “Schilderen” en zij op de afdeling
‘Mode”. We kwamen elkaar wel eens tegen op de gang en dan groette ik haar altijd.”
Hoe en waarvan leefde je in die tijd ?
Hij strijkt een paar keer wild door zijn haar, trekt aan zijn oor en glimlacht.
“Geld had ik nauwelijks, maar dat had ik niet echt nodig. Er was toen de Contraprestatieregeling, waar beginnende kunstenaars af en toe wat werk mochten laten
zien en dan kochten ze iets als je geluk had.
Ik woonde in een afgekeurde woning in Scheveningen. Zonder water, gas, licht ,
toilet of verwarming. Wassen deed ik op de academie – daarom mocht ik een
kwartier eerder komen. Naar het toilet gaan kon ik daar ook en eten… soms bij
vrienden of bij mijn ouders. En had ik wat geld, dan bij café De Sport. “
Weer gaat zijn hand een paar keer door zijn haar en hij lacht: “Tja, het was wel
behelpen hoor”.
Maar later woonde je toch in het Centrum van den Haag? “
“Ja, maar daar was het al niet veel beter, maar nu waren we met z’n drieën:
Hiske Tas en nog een vriend….. ik weet niet meer hoe hij heette.”
Dus jullie hadden daar ook niet veel?”
“Nou ja, ik had nog een baantje als krantenloper. Niet krantenbezorger, maar
krantenloper,” zegt hij nadrukkelijk. “Zo heette dat in die tijd.”
Maar jullie moesten thuis toch ook wel eens naar het toilet ?”
“We hadden een toiletemmer en daar mocht alleen een ‘kleine boodschap’ in.
Die moest natuurlijk leeggegooid worden, maar dat deden we heel discreet….”
Maar hoe kwam je dan met Mara in contact ?
Ik zag haar regelmatig op de trappen van de academie en dan zwaaiden we naar
elkaar. Op een dag verveelde ik me en toen heb ik haar gebeld, of ze zin had iets
met me te gaan drinken. Dat wilde ze wel en we hebben die avond
veel gepraat. Tenslotte zei ik tegen haar: “Ik zou wel met jou willen trouwen, denk
daar maar eens een week of twee over na.” Waarop Mara zei: “Daar hoef ik geen
twee weken over te denken. Ik wil best met je trouwen.”
“En toen waren we verloofd.”
Ja, dat weet ik nog. Wij waren net getrouwd en toen kwam Mara ineens met een
verloofde aanzetten. Je rolde vaak je armen in je trui omhoog! Daar moesten we
altijd om lachen.
Niet lang verloofd geweest, hè ?
“Welnee, kort daarna zijn we samen op de fiets, zij achterop, naar het stadhuis
gegaan, hebben twee getuigen van de straat geplukt en zijn getrouwd.”
Ik ken Mara’s ouders natuurlijk. Degelijke mensen. Hoe vonden zij dat ?
“Ze vonden het maar niks, maar we mochten toch wel trouwen. Ik had intussen wel
iets meer geld, want ik hield regelmatig verkoop-tentoonstellingen.
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We hadden in Scheveningen een souterrain gevonden en later hebben we in een
echt huis in de H. van Deventerstraat gewoond.”
Mara deed rondleidingen in het Kostuummuseum en verzorgde onze financiën en de
p.r. We kregen daar twee leuke dochters. Nou ja, dat hebben jullie allemaal
meegemaakt. En ik leefde me helemaal uit in mijn lino’s. Ik had een atelier aan huis,
nog steeds zoals je weet. Ik ben me gaan richten op meer-kleuren-druk en dat liep
goed. Jaren geleden hebben we dit huis gekocht.
Je bent inmiddels 80 jaar. Werk je nou nog steeds elke dag?
Ja hoor, maar niet zoveel meer als vroeger. Ik experimenteer nu ook met andere
technieken, kleurpotlood of pentekeningen.
Maar ja, het is allemaal niet meer zoals vroeger nu Mara er niet meer is.
Zoals ik al zei: ik mis haar nog elke dag.

HUISVUILKALENDER 2014
Ophaaldagen restafval en GFT:
Iedere donderdag.
Behalve in de maand mei wordt er in plaats van donderdag 29 mei op vrijdag 30 mei
opgehaald
Ophaaldagen papier:

17 maart
14 april
12 mei
16 juni
07 juli

04 augustus
01 september
29 september
27 oktober
24 november

7

ADVERTENTIE MEDISCH CENTRUM DE KORENAER
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Wist u dat….?

-

dat de Ooievaarspas vanaf 01-01-2014 weer gratis is?
De Ooievaarspas is bedoeld voor iedereen met een laag inkomen en geeft
korting op cursussen, sport en culturele uitjes.
En 65+ers kunnen op de Ooievaarspas gratis reizen met het openbaar vervoer
in Den Haag.
Aanvragen via www.denhaag.nl/ooievaarspas.

-

dat er t/m 15 mei a.s. in Museum De Gevangenpoort een presentatie is te zien
over Verboden Humor?
Schrijvers zoals Jacob Campo Weijerman zat hier b.v. in de 18e eeuw
gevangen vanwege zijn satirische aanvallen op bekende personen.
Ook is er aandacht voor satirische humor over het koningshuis. In deze
presentatie is een aantal geruchtmakende spotprenten en t.v.-fragmenten
te zien die geleid hebben tot ophef, arrestaties of zelfs veroordelingen.
Let op: deze tentoonstelling bevat niets verhullende spotprenten die als
schokkend kunnen worden ervaren.
In het Haags Historisch Museum is tegelijkertijd de tentoonstelling Haagse
Humor, spotten met de politiek te zien.
Met het combiticket (€ 10,-) bezoekt u beide tentoonstellingen.

-

dat de locaties Duinhage, Coornherthuis en Wijndaelercentrum van Humanitas
Woonzorgplus Den Haag het zilveren en gouden PREZO kwaliteitskeurmerk
hebben ontvangen? PREZO staat voor prestaties in de zorg.

- dat er een gastouderopvang of oppas bij u in de buurt is, nl. TESS.
Op hun site kiest u de gastouder of oppas die perfect bij uw gezin past. Met
haar maakt u gezamenlijk afspraken, desgewenst voor een langere tijd.
Alle gastouders van Tess hebben een mbo-diploma met een pedagogische
achtergrond of een vergelijkbaar diploma of certificaat. Daarnaast screent
Tess met zorg al haar gastouders en oppassen met een persoonlijk gesprek en
een onderzoek en ziet er op toe dat zij hun vakkennis actueel houden.
Tess zorgt voor persoonlijke service en dienstverlening en werkt met een vaste
bemiddelingsmedewerker die altijd voor u klaar staat en ouders in contact
brengt met de gastouder of oppas. Kijk op www.tessopvangthuis.nl
dat een schone wijk er voor zorgt, dat mensen minder rommel op straat
gooien? En daarom zorgen 6 dames van de Karperdaal ervoor dat hun straten
en ook de Steurendaal plus speelpleintje - schoon zijn en trekken zij er eens
per maand opuit om alle zwerfvuil te verwijderen.
In december vorig jaar zijn zij door de gemeente genomineerd voor De Gulden
Klinker, welke in juni a.s. zal worden uitgereikt! Het geldbedrag dat daarbij
hoort dient besteed te worden aan iets voor de wijk.
Goed voorbeeld !!
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ADVERTENTIE WIJNDAELERCENTRUM
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Dierenbeschermers uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar 2013
De vrijwilligers van Dierenbescherming afdeling Haaglanden ontvingen
maandag 30 december de Ida Zilverschoon Prijs voor Vrijwilligers van het Jaar
2013. De prijs, een geldbedrag van 250,- euro, kregen de ongeveer 450
vrijwilligers voor al hun goede inzet voor de Dierenbescherming. De prijs werd
namens Stichting Ida Zilverschoon overhandigd door regiodirecteur Diana van
der Lely aan trouwe en toegewijde vrijwilliger, Yvonne van Brussel. De
Stichting Ida Zilverschoon beheert een fonds dat wordt ingezet ter
ondersteuning van personen of organisaties die zich inzetten voor het
beschermen van dieren.
Als blijk van waardering voor de vrijwilligers organiseert Dierenbescherming afdeling
Haaglanden eens per drie maanden een gezellige bijeenkomst. Of ze nou voor de
werkgroep uitlaatservice, scholenvoorlichting, de zwerfkatten, wintervoedering van
vogels of in het opvangcentrum Het Knaaghof werken, alle vrijwilligers zijn welkom.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Dit kost uiteraard geld en de
prijs zal dan ook worden ingezet om deze bijeenkomsten voor vrijwilligers te
bekostigen.
“Het zijn de vrijwilligers die het mooie en belangrijke werk van de Dierenbescherming
mogelijk maken.”, aldus afdelingsdirecteur Diana van der Lely. “Deze prijs is een
welkome bijdrage voor onze vrijwilligersbijeenkomsten.”
Trots
De Dierenbescherming afdeling Haaglanden is zeer trots op al ‘hun’ Vrijwilligers en
hoopt dat deze onderscheiding meer mensen enthousiast maakt om zich als
vrijwilliger in te zetten voor de dieren. De Dierenbescherming is 100% afhankelijk van
giften en donaties en is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als ook u bij deze mooie club vrijwilligers wilt
horen neem dan eens een kijkje op de website: haaglanden.dierenbescherming.nl

ADVERTENTIE Boekhandel Kroon
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Paddentrek
Het is weer bijna tijd voor de paddentrek en zoals ieder jaar, vanaf eind februari
helpen vrijwillige klaarovers op tien locaties in Den Haag, LeidschendamVoorburg, Wassenaar en Zoetermeer duizenden amfibieën de verkeerswegen
oversteken. De Dierenbescherming zorgt al ruim vijftien jaar dat vele duizenden
padden – maar ook kikkers en salamanders – na de winterslaap veilig hun
paargebieden bereiken. Dierenbescherming Haaglanden is daarom hard op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team van de werkgroep paddentrek
willen versterken.
Paddentrek
De padden trekken in de periode tussen half februari en eind april van de plek waar
ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. Dat is de plek
waar ze meestal zelf als donderkopje zijn opgegroeid. Padden zetten hun eieren af in
lange snoeren in het water. Het begin van de paddentrek is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als het enkele
dagen achter elkaar warm genoeg is.
Locaties in en rond Den Haag
Omdat vele padden tijdens de voorjaarstrek drukke verkeerswegen moeten
oversteken, en zonder hulp duizenden dieren worden doodgereden, zetten vele
vrijwilligers van de werkgroep paddentrek de dieren de weg over. In 2013 hebben
200 vrijwilligers 7570 padden, 753 kikkers en 200 salamanders veilig naar de
overkant geholpen. Voor dit jaar zoekt Dierenbescherming Haaglanden nog
vrijwilligers die, in omgeving Den Haag gedurende zo’n zes weken een vaste avond
in de week, vanaf zonsondergang tot ongeveer 23:00 uur, willen helpen met het
overzetten op een van de volgende locaties:
 Dotterbloemlaan (Den Haag)
 Laan van Poot (Den Haag)
 Machiel Vrijenhoeklaan (Den Haag)
 Wijndaelerduin (Den Haag)
 Kwekerijweg (Den Haag)
 Appelgaarde/Kastelenring (Leidschendam-Voorburg)
 Park Leeuwenbergh (Leidschendam)
 Buurtweg/Kasteelvijver (Wassenaar)
Vanaf dit jaar worden er ook op een locatie in Zoetermeer (Tochtpad) vrijwilligers van
de Dierenbescherming ingezet om padden over te zetten.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor een informatieavond op 11 of 20
februari. Bioloog Lex Kreffer zal dan alles uitleggen over de paddentrek en wat er
van de vrijwilligers wordt verwacht.
Ga voor meer informatie en het aanmeldformulier naar de website van
Dierenbescherming Haaglanden: www.haaglanden.dierenbescherming.nl
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JIP Den Haag: Nieuwe openingstijden in 2014!
Het Jongeren Informatie Punt Den Haag gaat in 2014 een uurtje later open.
Maar nog steeds kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar élke werkdag terecht
voor een persoonlijk gesprek met een jongerenadviseur!
Vanaf 6 januari is het JIP elke werkdag van maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur
geopend op de Amsterdamse Veerkade 17a in Den Haag. Jongeren hoeven geen
afspraak te maken, zij lopen direct binnen voor antwoord op al hun vragen.
Door een uurtje later open te gaan kan het JIP zich, naast het geven van advies en
informatie, bezig houden met andere activiteiten voor jongeren in Den Haag. Zo zal
het JIP meer tijd hebben voor het geven van voorlichtingen op scholen en om vragen
te beantwoorden via de mail en de WhatsApp.
Bij het JIP stellen jongeren vragen over school, werk, wonen, seks, gezondheid, vrije
tijd, geld en nog veel meer. Kijk op www.jipdenhaag.nl voor meer informatie over het
JIP en check onze Twitter en Facebook-pagina!

ADVERTENTIE DE VOGELKELDER ½ PAGINA
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Activiteiten Stg.VOOR in het buurtcentrum “De Wiekslag”, Molenbrink 68 A / 3978390
Bewonersoverleg Kraayenstein
zie gegevens op pagina 16
Accordeon
do. 20.00-22.00 uur
Bridgeclub
wo. 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
wo. 09.00-12.00 uur half gevorderden
inl. : bij mw. W. Korving, t.06-20118786
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
Dagbesteding voor senioren
di. 10.00-15.00 uur incl. lunch
do. 10.00-15.00 uur incl. lunch
kosten € 3,Engelse Les
ma. 13.00-14.30 / 14.30-16.00 uur
Flamenco dansen
vrij. 18.00-22.30 uur
inl.: bij mw. E. Huisman, t.3609144
Fotoclub Retouch
do. 20.00-22.00 uur
Houtbewerking ‘De Houtkrul’
ma. en woe. 09.00-12.00 uur
inlichtingen bij De Wiekslag
Easybic’s (Aerobic) vanaf
di. 12.00-16.00 uur
Kerkdiensten
zondag van 09.30 -11.00 uur en
15.30 - 17.00 uur
inl. : bij dhr. M.J. de Rijke,
t. 0174 - 516209
Kinderwerk
wo. 13.30-16.30 uur Inloop
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
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.
Inschrijven via Cursusbureau VÓÓR,
t. 3047340/www.voorwelzijn.nl
Peutergym
ma. 09.15-10.15 uur /10.30-11.30 uur
Quilten
di. 12.30-14.30 uur / er is nog plaats
voor nieuwe deelnemers
Schilderclubje
di. van 09.00-11.00 uur en 14.30-16.30
uur
Sjoelclub GDS
ma. 19.30- 23.00 uur / inl. bij:
dhr. Van der Kruk, t. 368 6384
Sjoelclub De Wiekschijf
di. 19.30-23.00 uur / inl. bij:
mw. A. Storm, t. 3979009
Spelletjesochtend
ma. 10.00-12.00 uur
inl.: via De Wiekslag
Tai chi wo. 19.30-20.30 uur
Toneelgroep
wo. 20.00-21.00 uur
Yoga
do. 9.30-10.30 uur seniorenyoga
Inl.: bij Jeanette van Ree,
t. 06-44207050
Boeken ruilen iedere dag dat de
Wiekslag geopend is.’
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
Mw. Froukje van Baalen (redactie
Kraaiekrabbels)
L.J. Hofman, voorzitter
J. van der Kruk,
Mw. José Witsiers, secretaris
Mw. T. Zee - v. d. Dool,
penningmeester
Mw. Magda Zomer (redactie
Kraaiekrabbels)
Bewoners ondersteuning van
Stichting VóóR Welzijn.
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
Wijkagenten: Geert de Jong en Hans
Jansen
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:
21 mei 2014

16

Advertentie

Chinees Wokrestaurant

Advertentie PASMANS
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Advertentie medsports
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