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Krabbel vooraf

Beste medebewoners,

In de vorige Kraaiekrabbel heb ik geschreven over de schoonmaakploeg die in
Kraayenstein iedere dag bezig is.
En dat is wel te zien.
Hartelijk dank schoonmaakploeg voor het goede werk dat jullie doen!
Ook is er flink gesnoeid in de wijk.
Het z.g. bospad, dat loopt van De Brink tot het einde van de Zuiderbrink is nog niet
aan de beurt geweest, maar wij allen hopen dat ook dit pad binnenkort een beurt
krijgt. Het gevolg is nu dat er tussen de hoge struiken (en onkruid) veel tuinafval
wordt gedumpt. Met andere woorden: de wildernis is verworden tot afvalperken.
Het wordt echt hoog tijd dat de struiken worden gesnoeid en de perken schoongemaakt, want het is tevens een schuilplaats voor kwaadwillenden en zorgt voor een
onveilig gevoel voor de bewoners.
Ik zal dit nogmaals doorspelen aan de gemeente.
Over naar het positieve nieuws.
Op woensdag 14 mei jl. is de nieuwe speeltuin op de Molenwei door wethouder
Karsten Klein geopend.
De speelplaats ziet er geweldig uit. Er zijn boomstammen om over te lopen of op te
zitten. De grotere kinderen kunnen aan de balken hangen of schommelen en er is
nog veel meer. Kortom het is de moeite waard om er met uw kinderen naar toe te
gaan.
Zie elders het verslagje van de opening.
Uit gesprekken is me gebleken dat er bewoners zijn die niet weten waar “BOK” voor
staat. Het is een afkorting van Bewoners Overleg Kraayenstein.
Het doel van de bewonersorganisatie is om klachten van bewoners over bestrating,
groenvoorziening en al wat u verder stoort door te spelen aan de gemeente en dan
doen wij er ons best voor dat er iets aan gedaan wordt.
Ook kunt u zelf klachten doorgeven aan de gemeente: tel.: 14070.
En nu maar hopen dat de zomer net zo mooi wordt als de winter kwakkelig was!
Wij wensen u allen een fijne vakantie toe.

L.J. Hofman, voorzitter BOK
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Onze ouderen, wij zorgen voor u !
Florence Thuis.
Wij, het bestuur van BOK, kregen bezoek van drie dames van Florence.
Zij vertelden, dat zij allen huisverpleegkundigen zijn voor Loosduinen en dat Florence
uw leven makkelijker kan maken.
Zijn uw familieleden en vrienden bezorgd om uw gezondheid of veiligheid in huis?
Maak gerust een afspraak met één van hen, zij ondersteunen u met alles waar u
even niet uit komt.
Wie is de huisverpleegkundige?
Zij heeft een brede kennis van de gezondheidszorg en kent de voorzieningen in uw
wijk. Zij geeft onafhankelijk advies en kan u helpen in situaties die een prettig leven
in de weg staan. Samen met u kijkt zij naar wat er goed gaat en waar u hulp bij nodig
heeft. Zij geeft advies bij hulpmiddelen, veilig medicatiegebruik, het omgaan met
verdriet of chronische aandoeningen. Ook geeft zij, indien gewenst, advies over hoe
u uw leven meer in balans kunt krijgen.
Om welke redenen zou u een beroep kunnen doen op de huisverpleegkundige?
Iedere situatie die de kwaliteit van uw leven aantast is een reden om een beroep te
doen op de huisverpleegkundige. Dat kan zijn: eenzaamheid en onveiligheid, maar
ook ondersteuning van een mantelzorger, die niet altijd behoefte heeft aan een
huisarts, maar wel aan ondersteuning van de huisverpleegkundige.
Met wie werkt de huisverpleegkundige samen?
Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners en instanties zoals de huisarts,
ziekenhuizen, de thuiszorg en welzijn.
Wat is het doel van de huisverpleegkundige?
De kwaliteit van de zorg verhogen, inventariseren van de nodige hulp zoals
bijvoorbeeld een traplift aanvragen of de hulp van een diabetesverpleegkundige
inroepen. Op een groot aantal terreinen kan zij u helpen oplossingen te vinden en de
mogelijkheden bekijkt ze samen met u. En daarna pas stelt zij misschien
professionele hulp voor, zoals hulp in de huishouding van bijvoorbeeld thuiszorg.
Ook is er een inloopspreekuur als u behoefte heeft om met iemand te spreken.
U kunt bellen naar Tel. 070 41 31 000 (alg. nr.) en vragen naar De Loosduinse Hof,
(Glenn Millerhof 5, 2551 JP te Den Haag) of naar Houthage, (Toon Dupuisstraat 10,
2552 SB te Den Haag) en vervolgens naar een huisverpleegkundige.
Dat zijn: Marjan Tirion, Florence Sardhoe, Pearl Lisser en Tineke Ekkendonk.
Denkt u er eens goed over na, u wilt toch zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen ?
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Begrip van de wijkagent
Slachtoffer worden van een woninginbraak is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat
moet een mens eigenlijk niet overkomen. Iemand die door je huis heeft gelopen op
zoek naar sieraden, paspoort en andere persoonlijke bezittingen of door de
kinderkamer is gelopen! Dat gaat je niet in je kouwe kleren zitten!
Wanneer wij als politie ter plaatse komen en de bewoners opvangen zien wij
verschillende, vaak heftige emoties.
Het ene slachtoffer heeft de gedachte om te verhuizen en het komt zelfs een enkele
keer voor dat men ook inderdaad het huis te koop zet.
Een ander slachtoffer gooit al zijn of haar kleding en beddengoed in de vuilnisbak en
koopt alles nieuw.
Gelukkig hebben we in Kraayenstein-Loosduinen statistisch gezien weinig woninginbraken ten opzichte van andere wijken.
Mede door uw oplettendheid en bereidheid tot samenwerking met de politie, dan wel
door een goede beveiliging van uw woning, doen wij er zoveel mogelijk aan dit
vreselijke misdrijf buiten de deur te houden.
Mocht u vragen hebben spreek mij of mijn collega dan gerust aan, zodat we u
misschien advies kunnen geven.
Ik wens u een plezierige, zonnige en ontspannen lente- en zomerperiode toe.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent

ADVERTENTIE SOMMERTIME
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Een Nederlands Kampioene in ons midden!
Suzanne Vermeer, woonachtig in Kraayenstein, surft al 10 jaar wedstrijden. In die tijd
is zij al 5x Nederlands kampioene geworden!
Zij doet mee in de categorie Longboard Dames. Dat houdt in dat het wedstrijdboard
langer moet zijn dan 9 voet= 2.75 m.
Van 26 april t/m 2 mei j.l. werden de Nederlandse Kampioenschappen in Frankrijk
gehouden. De deelnemers logeerden in Saint Girons Plage.
De keuze voor Frankrijk heeft te maken met de continuïteit van goede golven in deze
tijd van het jaar. Het was deze keer weer een hele uitdaging om de wedstrijd, die in
zijn totaliteit toch zo’n 2,5 dag duurde, volledig af te draaien in goede
omstandigheden
De laatste jaren is de concurrentie niet zo groot wat jammer is want hoe meer
deelnemers, hoe spannender het is.
Desalniettemin vindt Suzanne het spel nog steeds leuk, vandaar dat zij na een jaartje
rust het toch weer leuk vond om mee te doen.
En met succes! Vanaf het begin domineerde Suzanne de heat en pakte zij de beste
golven.
We zijn met z’n allen super trots op je!!

Oefenen in Scheveningen
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Trots (links) met de beker.

Uw foto in de “Kraaiekrabbels”?
Regelmatig zien we mensen foto’s maken van onze omgeving.
Prachtig bloeiende bomen of planten, ganzen met jongen, leuke situaties met
spelende kinderen, enz.
Zou het niet leuk zijn uw bijzondere foto met ons te delen en in de volgende
Kraaiekrabbels in september gepubliceerd te zien?
U kunt uw foto (digitaal) insturen vóór 20 augustus.
Een jury zal de ingezonden foto’s beoordelen en de leukste/mooiste of interessantste
eruit zoeken.
We zijn erg benieuwd naar de resultaten !

ADVERTENTIE KROON halve pagina
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Op naar “La France” !

Ja, leuk vooruitzicht, maar eerst de voorbereidingen en dat kost heel wat
hoofdbrekens.
Zo hou ik nu kritisch mijn shorts omhoog.
Ik heb ze net gepast en hoewel ze al jaren oud zijn kan ik er toch nog in. Maar of het
mooi staat…..?
Na enige aarzeling gooi ik ze op de grond: weg ermee. Géén kort spul meer.
De lange zomerbroeken zijn allemaal langer geworden! Of ben ik kleiner geworden?
“Je bent in de krimp, Mam!” roepen mijn zonen, die even langskwamen om te zien of
ze kunnen helpen, onbarmhartig.
Ik besluit om ze een stukje korter te maken, maar dat moet dan wel snel gebeuren
want het tijdstip van vertrek nadert met rasse schreden.
Manlief heeft de caravan al uit de stalling gehaald en is druk bezig van allerlei uit de
schuur te slepen. Hij wil het liefst morgen al weg, maar ik ben nog lang niet zover.
Na de kleding komen er nog zeer verschillende dingen en dat is nog lastiger. Ik trek
laden open om te zien of er iets in ligt dat mee moet. Grote dingen als badlakens e.d.
is geen probleem, maar het splinterpincet en het tekentangetje mogen ook niet
vergeten worden. Ik ben altijd wel een keer de pineut.
En de zonnebrandolie factor 50 moet zeker mee. De oplader van de tandenborstel,
die was ik vorig jaar vergeten en dat was heel jammer en onhandig, en het
grapefruitmesje is ook fijn om bij je te hebben.
Alles wat ik bij elkaar sprokkel gaat allemaal in een vouwkrat naar de caravan.
Eten voor de eerste dag: altijd bami (vergeet de sambal niet en de kroepoek). Lekker
en gemakkelijk!
Het halve huishouden wordt verplaatst.
En dan is het bijna zover!
“Morgen vroeg weg”, zegt mijn enthousiaste wederhelft.
Hij kan toch nooit goed slapen als we de volgende dag
met vakantie gaan en staat stiekem heel vroeg op als ik
nog diep in slaap ben. Als ik bij zevenen wakker word
en hem mis naast me, hoef ik maar uit het raam te
kijken om te zien hoe hij met de fietsen bezig is.
Ontbijtje, koffie voor onderweg, poes knuffelen ten
afscheid, een laatste blik op de tuin en dan zijn we startklaar.
Op weg naar de voordeur zie ik mijn korte broekjes liggen en gris nog in een
opwelling mijn oude korte spijkerbroekje mee. Je kan nooit weten.
En dan aanhaken en weg. Op naar het franse land.
Magda Zomer
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Officiële ingebruikneming van de speeltoestellen op de
Molenwei.
Op woensdag 14 mei was het dan zover.
Na weken van druk werkende mensen en heen en weer gerij van vrachtwagens met
materialen wordt de speelwei officieel geopend door wethouder Karsten Klein.
De gemeente heeft samen met Jantje Beton diverse speelplekken gerealiseerd
waarin de kinderen uit de buurt een grote rol hebben gespeeld.
In overleg met de buurt en vooral op verzoek van de kinderen is de Molenwei
omgebouwd tot natuurspeeltuin met tipi’s, een kraal, een jungleparcours en een
zeskantige schommel.
Het veld was feestelijk aangekleed met een partytent waarin tafels met lekkere
hapjes. Ook was er een luchtkussen waarop kinderen aan het springen waren.
Daarnaast stond een tafeltje met blikjes in een torentje neergezet. Met drie
verzwaarde zakjes moesten ze zoveel mogelijk blikjes omgooien en ook dat vond
enthousiast aftrek. De schommels werden ook druk gebruikt.
Een gezellige drukte was ‘t.
Aan het water stond een tafeltje met bakjes waarin de kinderen met schepnetjes
watervlooien en kleine visjes konden scheppen die dan met hulp van mensen
van Milieu Educatie werden bekeken en zij vertelden er dan wat over.
De tipi’s, gemaakt van wilgenhout, waren tijdens de bouw flink uitgelopen en stonden
met hun groene kroon in afwachting van de gebeurtenissen van die dag.
De kinderen werden intussen leuk bezig gehouden door iemand van de toneelgroep
de kinderburgemeester: Jo Jozyasz.
Om ca. 15.00 uur, waren ze er: de wethouder Karsten Klein, de directeur van het
stadsdeelkantoor Harm Benthem en natuurlijk Nils van Teylingen, de leidinggevende
in het project, die nog steeds geassisteerd wordt door veel mensen.
De kinderen luisterden netjes naar de toespraak van de heer Klein.
Er bleek ook nog een prijsvraag te zijn uitgeschreven wie de leukste naam voor het
geheel kon verzinnen.
Die naam werd door de heer Klein om 16.00 uur onthuld: INDIANENTOY.
De 1e prijs werd uitgereikt aan Alyssa Rensen (een set houten kegels), 2e en 3e prijs
Yanoah Koca (v) en Fransje Rijntjes (m) beiden een honkbalset. Alles bedoeld om
samen met andere kinderen buiten te spelen. Ondanks de kille wind was het een
geslaagde middag. Alle ouders hopen – samen met een groep leiders van het project
“kindvriendelijke wijk”- dat de kinderen veel plezier zullen hebben van dit speciale
project.

De nieuwe naam
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De kinderburgemeester

ADVERTENTIE MEDISCH CENTRUM
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ADVERTENTIE WIJNDAELERCENTRUM
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Rectificatie.
In het vorige nummer van de Kraaiekrabbels is abusievelijk een verkeerde foto bij het
artikel over Sees Vlag terecht gekomen.
Onze excuses daarvoor.
Om het goed te maken zetten we hieronder een mooie foto van één van zijn werken
t.w. Het Vredespaleis, 1971, een linosnede van 65 x 50.
Trouwens, u kunt tot 15 juni a.s. een groot deel van zijn werk zien in het Gouds
museum, Oosthaven 9 te Gouda.(maandag gesloten).
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur.

Foto van schilderij

Sees Vlag
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Wist u dat….?
Bij de PLUK! (plukdenhaag.nl) allerlei leuks is georganiseerd zoals;
Ma.
Wo.
Za.
Za.
Zo.

Vr.

9 juni is Pluk geopend van 09.00 - 17.00 uur.
11 juni: van 12.00 - 17.00 u. Nationale Buitenspeeldag.
Op Pluk! ondersteunen we die dag natuurlijk graag met leuke activiteiten.
21 juni: van 10.30 - 13.00 u. Eetbare wilde planten arrangement
Wandelen en smikkelen (zie website).
21 juni: van 22.00 - 23.00 u. Midzomernachtwandeling.
We doen een ontdekkingstocht in de Heemtuin.
22 juni: 10.00 - 16.00 u. Nationale slootjesdagen.
Wat leeft er eigenlijk in de sloten? En hoe kom je met een polsstok van de
ene kant naar de andere?
27 juni: 14.00 - 16.00 u. Nationale modderdag.
Doe je oude kleren aan en kom lekker vies worden op deze speciale dag.

Meer informatie en eventuele wijzigingen op de website www.plukdenhaag.nl
Adres: Loosduinse Hoofdstraat 1184a (hoek Lozerlaan).
Geopend van dinsdag t/m zondag 9.00 - 17.00 u / lunchroom: wo.,vrij.,zat. en zon.
van 10.00 - 16.00 u.
- er nog steeds behoefte is aan een voetbal - basketbalveldje in het gebied van de
Dalen? De wethouder, Karsten Klein, zou er snel werk van maken. Hij beloofde dat
op 12 maart j.l. toen hij op verzoek van de kinderen op bezoek kwam bij het
speelveldje aan het Rietvoorndaal.
De kinderen hadden een heerlijke middag en ze hopen heel erg dat de wethouder
iets aan hun verzoek doet.
- er “samen-op-pad-uitjes” in de Henneberg worden georganiseerd die ook bestemd
zijn voor de mensen uit Kraayenstein? Deze folders liggen dan ook altijd voor
bezoekers in de Wiekslag.

ADVERTENTIE PC REFRESH
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ADVERTENTIE SAFFIER
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Een merelnest.
In onze tuin staat een flink uit de kluiten gewassen taxus.
Eind maart merkten we dat er twee merels – mannetje: zwart met een gele snavel en
vrouwtje: bruin – druk heen en weer vlogen met takjes en ander nestmateriaal.
De taxus stond helemaal te schudden als ze aan hun huisje bezig waren.
Een nestje ! Wat leuk !
Toen kwam er rust, vrouwtje zat te broeden. Af en toe ging ze even van het nest af
om zelf wat eten te zoeken en zich in het vogelbadje te wassen.
Ze schudde zich met veel drukte uit en ging met haar snavel kriebelbeestjes te lijf.
Vader merel hield zorgvuldig de kauwen in de gaten, die misschien hun eitjes wilden
stelen. Maar alles ging goed.
Na een tijdje werd het anders in de taxus. Drukker, moeder en vader vlogen met
wormpjes e.d. in hun snavel af en aan.
De eitjes waren uitgekomen.
Door een gat in de struik konden we net het nest zien en jawel, er zaten drie kleine
vogeltjes in. Zo schattig.
Ondertussen werd het in de tuin ook steeds drukker met de kauwen, die zogenaamd
eten kwamen zoeken, maar ondertussen…..! Het zijn rovers hoor! En ook wij hielden
die zwartjakken in de gaten en joegen ze af en toe weg als ze in de buurt van de
taxus kwamen. Maar alles ging nog steeds goed. En de ouders letten ook goed op
en waarschuwden elkaar door een soort getokkel: pas op betekende dat.
Op een dag zaten we in de tuin en we letten even niet goed op. Ineens een gepiep
van jewelste. Verschrikt keken we om en jawel hoor: een grote kauw vloog weg met
een klein mereltje in z’n bek!
De tranen sprongen in mijn ogen, daar ging één van de baby’s.
Vader merel vloog er woedend en luid krijsend achteraan, maar hij kon niets meer
doen.
Even later kwam hij terug en hervatte het voeden, samen met moeder merel, van de
twee achtergebleven kleintjes.
Gelukkig is dat allemaal goed gegaan en later zagen we ze in de tuin, verstopt onder
struikjes en plantjes en vader en moeder zochten zich gek om ze te vinden, maar de
kleintjes lieten zich dan wel horen.
Schattig, dat kleintje en helemaal niet bang.
De andere zit ook ergens.
Later is er nog een nestje uitgekomen, toen van
drie en dat is allemaal goed gegaan.

Opgetekend door een bewoner van Kraayenstein.
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De knuffeldierendokter bij Avonturia.
Dat was me een drukte bij Avonturia!
Kinderen met hun ouders waren gretig afgekomen op het bericht over de komst van
de knuffeldierendokter en konden tegelijk genieten van al de dieren die er zijn. En
dat zijn er heel wat!
Een meisje met een beertje, dat zo te zien al bij de dokter was geweest want het
beestje had een pleister op zijn arm, wees ons de weg naar de dokter en zo kwamen
we in de wachtkamer, die al flink bezet was.
Om een foto te nemen mocht ik
even doorlopen naar de
behandelkamer en daar werd net
een beertje onderzocht door de
dokter.
Ook dit beertje werd, nadat de
dokter de klachten had aangehoord, voorzien van een pleister
armpje en een prik in z’n bil.
Goeie actie op zondag 6 april j.l.

Advertentie de Vogelkelder
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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
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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. 14.30-16.00 uur
t. 3978390
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.

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:
20 augustus 2014
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