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Krabbel vooraf
Beste medebewoners,
De laatste maanden is er weer heel wat gebeurd.
Hierbij denken we dan aan de vliegramp boven de Oekraïne, de wrede moorden
door de IS op de Amerikaanse journalisten, de instorting van een gebouw in Parijs,
maar ook de blikseminslag bij twee woningen op het Brasemdaal.
Verder is er ook goed nieuws zoals o.a.: Nederlands elftal 3e bij WK, dames hockey
wereldkampioen, dames roeien GOUD en feestelijke bijeenkomsten Loosduinen.
De vakanties zijn weer voorbij en iedereen gaat weer verder in zijn gewone ritme.
Ook wij van het Bewoners Overleg Kraayenstein (BOK) zullen weer ons best doen
als bemiddelaar op te treden tussen bewoners en de gemeente.
Het is erg jammer dat zich nog geen nieuwe leden voor het bestuur hebben gemeld,
daar we toch wel één en ander kunnen bereiken bij de instanties.
Ook voor ons wijkblad Kraaiekrabbels zouden we nog wel vrijwilligers kunnen
gebruiken bij de redactie.
Dus graag aanmelden bij het bestuur (zie colofon).
L.J. Hofman, voorzitter

Oproep voor foto’s van bewoners
Op de uitnodiging: ‘stuur een leuke foto’ is maar één reactie gekomen.
Het element competitie is hiermee weggevallen.
Jammer, het leek ons een goed idee.
Wij plaatsten een foto van Margot Kuppevelt als dank voor de genomen moeite.
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Onderzoek veranderingen in de dagbesteding
De dagbesteding, officieel genaamd de AWBZ-functie ‘begeleiding
groep extramuraal’, wordt naar verwachting in 2015 vanuit AWBZ (alg.
Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de Wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeenten worden hiermee
verantwoordelijk voor een deel van de dagbesteding. Zij hebben
hiervoor echter jaar na jaar minder te besteden. Zorgbelang Z-Holland
onderzoekt wat deze veranderingen in de praktijk betekenen voor de
gebruikers van de dagbesteding, nu en in de komende jaren.
Noodzakelijke voorzieningen
Georganiseerde dagbesteding is voor een grote groep mensen een
noodzakelijke voorziening. Dit betreft degenen die vanwege hun
aandoening of beperking niet (meer) kunnen werken en betreft ouderen
die niet meer in staat zijn tot eigen regie. Dagbesteding biedt een dagen nachtstructuur, sociale contacten, zinvolle daginvulling of
arbeidsmatige functie. Dat is een belangrijke basis om te kunnen
functioneren en zelfredzaam te zijn; mensen kunnen zich blijven
ontwikkelen. Het voorkomt dat ze in een sociaal isolement raken of
terugvallen in hun functioneren of ziekte. Voor de betrokken ouderen
geldt, dat dagbesteding er toe bijdraagt dat zij langer thuis kunnen
blijven wonen.
Monitor dagbesteding
Met de ‘monitor dagbesteding’ brengt Zorgbelang Zuid-Holland in kaart
wat deze veranderingen in de praktijk voor de gebruikers betekenen.
Het is immers van groot belang dat de dagbesteding goed aansluit op
de behoeften van de gebruiker. Het onderzoek inventariseert ervaren
knelpunten en mogelijke suggesties van gebruikers zelf. Om de
ontwikkelingen goed in beeld te krijgen wordt het onderzoek volgend
jaar herhaald.
De uitkomsten van het onderzoek worden met gemeenten,
zorgkantoren en instellingen besproken. Zorgbelang Zuid-Holland
streeft naar goede oplossingen voor knelpunten die de gebruikers
ervaren op het gebied van toegankelijkheid, beschikbaarheid en
kwaliteit van dagbesteding.
Doe mee!
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Varend Corso 2014
Thema:Op Volle Toeren.
Ondanks het feit dat er elders in ons land noodweer was, scheen bij ons de zon op
volle toeren.
En dat was ook het geval met de ca. 60 boten die gesubsidieerd werden door
2 fondsen en 6 gemeentes.
Nadat wij ons op een gunstig plekje langs de Zweth hadden genesteld namen we de
schitterende taferelen die aan ons oog voorbijtrokken in ons op.
Wat is er weer een werk van gemaakt. Vele vrijwilligers hebben zich wekenlang
ingezet om er iets moois van te maken en dat is ze zeker gelukt.
Neem nou de boot met smurfen, een ode aan Vader Abraham of een boot met elfen
en trollen. Tevens werd een ode gebracht aan André Hazes, natuurlijk met zijn
liedjes. Het Westlands Mannenkoor zong tijdens het varen uit volle borst en de boot
was nog mooi versierd ook.
De kinderboten lieten zich ook niet onbetuigd, zoals bijvoorbeeld De Coole Kikkers.
Erg leuk om te zien.
Prachtig waren al die kleuren, van groene paprika´s en komkommers, witte
bloemkolen, rode tomaten, gele meloenen en nog veel meer en daartussen
wondermooie bloemstukken in allerlei tinten.
Enfin, er waren zoals gezegd 60 vaartuigen en ze waren stuk voor stuk bijzonder
creatief versierd. Petje af voor de ontwerpers en vrijwilligers die dat allemaal in elkaar
knutselden. Aan belangstelling ontbrak het niet, er waren ca. 500.000 bezoekers!!
We verheugen ons nu al op volgend jaar. Wat zal ons dan weer voorgeschoteld
worden?

ADVERTENTIE SOMMERTIME
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Wist u dat…..?
De Gulden Klinker op 11 juni j.l. is uitgereikt door onze stadsdeeldirecteur
Harm Benthem en in zijn bijzijn is ingemetseld in de straat ter hoogte van
Karperdaal 111-113 ?
Vanwege het 10-jarig bestaan van de Gulden Klinker kreeg deze
gebeurtenis een extra feestelijk tintje door de aanwezigheid van een
saxofonist en een gitarist. De aanwezigen w.o. uiteraard de buurtbewoners
genoten van een hapje en een drankje. Bij de Gulden Klinker hoort een
bedrag van € 1000,- te besteden aan iets leuks voor de wijk.
Er zijn al ideeën geopperd, als het definitief is hoort u dat via de
Kraaiekrabbels. Intussen blijven we maandelijks opruimen en hopelijk
helpt u allen mee om er voor te zorgen dat er steeds minder zwerfvuil in
onze wijk Kraayenstein te vinden zal zijn!
Christa Balt, Trudi Taal, Hanneke Schmidt, Petra Hoenstok, Mab van Wijk
en Annemarie Enkoroma Coffie.

… er een Geven en Nemen kast is?
Deze bevindt zich in wijkcentrum de Henneberg. Men kan er spulletjes
plaatsen die nog goed bruikbaar zijn voor een buurtgenoot. Het leuke is
dat men zelf ook iets mag meenemen uit de kast.
Dit project zorgt er voor dat bruikbare spullen niet onnodig weggegooid
worden. Wat voor de een overbodig is, kan tenslotte voor de ander van
waarde zijn. De kast is te vinden: de Henneberg, Tramstraat 15 en is elke
werkdag voor iedereen toegankelijk tussen 09.00 en 16.00 uur.
Initiatief: VOOR Welzijn en STEK (Stad en Kerk). Subsidie van: Vrienden
van Xtra.
-o-o-o-o-o-
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… de natuur onmisbaar is speciaal voor kinderen die in de stad
wonen?
Kinderen tussen 7 en 13 jaar kunnen lid worden van de Haagse
Natuurverkenners en het lidmaatschap bedraagt € 15,- . Zij ontvangen
daarvoor een routeboekje bij het startpunt van iedere speurtocht en een
digitale nieuwsbrief met alle informatie over de speurtochten.
Wat de Haagse Natuurverkenners (HVN) gaan doen en wat er nog meer
aan activiteiten zijn vind je op de website:
www.denhaag.nl/natuurverkenners .
-o-o-o-o-o… het Walboduinkoor bestaande uit dames (50+) zoekt zangeressen.
Het koor zingt stukken uit allerlei landen en tijden en in diverse stijlen, met
de nadruk op licht klassiek en volksliederen.
Wij repeteren op maandag om 12.30 uur in het wijkverenigingsgebouw
Walboduin, Alphons Doepenbrockhof 2.
Zin om mee te doen of vrijblijvend een repetitie bijwonen? U kunt zich
aanmelden bij Ellen van de Loo, telefoon 323 31 49 of per mail
Walboduinkoor @gmail.com. Koorervaring is niet nodig, plezier in het
zingen wel.
--o-o-o-o-o-

Advertentie Boekhandel Kroon
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Woedende merel.
In de tuin ontdekten we in de taxus een merelnest.
Af en toe keken we in het voorbijgaan even of alles nog goed ging. De merel
zat dan met halfdichte ogen dromerig voor zich uit de kijken, droomde
waarschijnlijk al van het gebroed dat in aantocht was.
Vader merel bracht het vrouwtje af en toe eten en hield de omgeving
nauwgezet in de gaten.
Na enige tijd kwamen de ouders druk aan vliegen om hun jongen met sappige
wormen te voeren!
Op een dag zagen we allebei de ouders af en aan vliegen naar twee
verschillende plaatsen. De kleintjes waren uitgevlogen en moesten toch nog
gevoerd worden. Dat was zoeken waar ze nou weer zaten.
Wij hielden de poes als ze buiten was goed in de gaten, zodat de jonge merels
in alle rust groter konden worden. Alles ging goed.
Opeens waren ze weg.
Maar…. moeder merel was er nog steeds en ze ging regelmatig de taxus in.
Voorzichtig keek ik eens naar het nest en waarachtig, daar zat
madame weer onverstoorbaar met halfdichte ogen op haar plekje.
Tweede leg!!
We beschermden alles weer net als de eerste maal totdat we met vakantie
gingen. We gaven het maar over denkend de natuur regelt het wel.
Terwijl wij in het buitenland zaten belde onze zoon met de vraag of de tuin niet
eens gesproeid moest worden. Nou ja, graag natuurlijk.
’s Avonds belde hij nog eens en vertelde dat hij door een merel was
aangevallen!
“Hoe is dat nou mogelijk?” vroeg ik hem, “ ik heb nog nooit gehoord van een
merel die agressief is.”
“Nou”, zei hij “ik had net de tuin gesproeid en lekker ook over de grond voor de
lage planten. Ik ben bezig de slang op te bergen en daar vliegt ie ineens naar
mijn hoofd. Hij was kennelijk heel boos op me. Ik denk iets met de jongen.”
“O ja, natuurlijk de jongen zijn weer uitgevlogen en die verstoppen zich onder
de struiken. Je heb er eentje geraakt met het water.”
Onze zoon heeft verder wel uitgekeken als hij sproeide.
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Wat een aardige mensen, die Fransen!
Wat is het toch mooi in Frankrijk. Ieder jaar ontdekken we weer andere mooie
streken en andere bijzondere steden.
We proberen altijd de kleinere wegen en de niet voor de hand liggende afslagen.
En zo ontmoeten we ook aardige mensen, want die zijn er echt hoor.
Zo kregen we bij een voor ons nieuwe camping een plattegrondje van de
omgeving en wilden we daar ’s avonds een wandelingetje maken. We gingen op
weg en moesten al gauw even op het kaartje kijken hoe we het beste konden
lopen.
Een mevrouw die langs fietste stapte af en vroeg “Kan ik u helpen?”
We bedankten haar hartelijk maar we waren er al uit.
Nou, is dat nou niet aardig?
Dat hebben we trouwens nog eens meegemaakt toen we in de auto zaten te
kijken op een wegenkaart. Aan de overkant van de straat stopte een meneer
met zijn auto en stak de weg over, leunde in het open raam van onze auto en
vroeg waar we naar toe moesten.
Dat vertelden we hem en hij wees ons uitvoerig de weg.
Een andere keer is er zelfs iemand voor ons uitgereden om de weg te wijzen,
want hij vond het te ingewikkeld om uit te leggen.
Hij reed in zijn bestelautootje met een rotgang voor ons uit en stopte abrupt toen
we er waren. Met een brede zwaai van zijn arm zei hij:
“Voila”.
Franse mensen zijn heel aardig en altijd bereid om te helpen. Tenminste de
meesten.
Dat doet een mens goed. Daar kom je van tot rust en dat is tenslotte de
bedoeling van een vakantie. Dan begin je weer opgeruimd en vrolijk aan het
nieuwe seizoen.
Maar na deze vakantie werden we bijna direct na aankomst in allerlei ellende
gestort! Mijn hart draaide om bij de beelden van de neergestorte MH17; vol
medelijden keek ik naar al die ongelukkige mensen in de Gazastrook, verbaasde
me over wat de Isis hun landgenoten aandoen.
Je durft het nieuws bijna niet meer aan te zetten, overal vallen er doden. En dan
nog al die vechtersbazen in ons eigen land. Wat hier gebeurt is ook
verschrikkelijk maar valt in het niet bij wat je in het nieuws over het buitenland
hoort. Maar je beseft dan wel wat een zegen het is om in het Westen te wonen.
Ik word van dat alles depressief en dat is dan ook de reden dat ik geen vrolijk of
grappig verhaaltje kon bedenken. Al die narigheid beheerste mijn gedachten.
Volgende keer hoop ik weer in een vrede-op-aarde stemming te zijn!
Magda Zomer
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ADVERTENTIE DE KORENAER
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Speeltuinen Rietvoorndaal & Zuiderbrink
Voor het speeltuintje aan de Rietvoorndaal ligt er een plan op het stadsdeelkantoor
Loosduinen. Enkele bestuursleden van Bewoners Overleg Kraayenstein (BOK)
hebben dit ontwerp ingezien. De speeltoestellen die er nu staan zijn verouderd en
dus komen er geheel nieuwe toestellen voor in de plaats. In deze speeltuin staan
tevens drie grote bomen, waarvan er twee met toestemming van de buurtbewoners
kunnen worden weggehaald vanwege hun omvang en overlast. Wel is het zo dat
indien er veel bewoners akkoord gaan met verwijdering van de bomen de afdeling
groenbeheer van de gemeente zal beslissen of deze bomen daadwerkelijk
weggehaald mógen worden.
Mevrouw Ilona van Vliet en nog een bewoonster zijn reeds langs de deuren gegaan
van de omliggende woningen om het plan voor het speeltuintje voor te stellen. Tot nu
toe wordt het plan zeer goed ontvangen.
Speeltuintje Zuiderbrink
Ook hiervoor heeft de gemeente geld toegezegd om het speeltoestel aan de
Zuiderbrink te vervangen. Echter, een uitgewerkt plan ligt er nog niet. Er is onlangs
contact opgenomen met de Huurdersvereniging "De Brinken" om te bespreken welk
toestel geschikt zou zijn voor de kinderen.

Meeuw, eet uit de hand !
Natuurlijk weet ik ook wel dat je de meeuwen niet moet voeren als je in een flat
woont, maar dit is een apart verhaal.
In een appartement op zeven hoog zie ik een zilvermeeuw, zo’n grote weet u wel, op
de rand van een balkon staan.
De deur staat open en ik wacht wat er gaat gebeuren.
Er komt een man uit de deur met een zak brood of zoiets in zijn hand.
Zijn andere hand verdwijnt in de zak en hij houdt de meeuw uitnodigend een stukje
brood voor.
Gulzig pikt dat grote beest het stukje brood uit zijn hand en wacht op het volgende
hapje. En zo eet hij door tot de zak leeg is.
De man zegt nog even tegen de meeuw dat ie morgen weer
mag komen en verdwijnt dan in zijn flat.
Elke avond voor zover ik het kan zien, komt ie om een uur of zes
half zeven om zijn eten vragen.
Meestal komen er hele zwermen meeuwen op af als er ergens iets te eten is, maar
deze meeuw bleef gewoon alleen op het randje zitten.
Ik vond het zo’n bijzonder gebeuren, dat ik het u niet wilde onthouden. Jammer dat
mijn fototoestel die afstand niet aan kon.
Inmiddels zijn we een paar weken verder en zie ik de meeuw niet meer, wat is er met
hem gebeurd?
9

Hele pagina advertentie Wijndaelercentrum
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De gemeentelijke Boomgaard De Uithof.
Zaterdag 2 augustus j.l. was het weer zover: gratis pruimen plukken in de
boomgaard. Maar wel na rijp beraad van alle betrokkenen.
Want zoals het vorige keren was gegaan! Als de zorgvuldig opgekweekte pruimenappels- en perenbomen zo geplunderd en mishandeld worden, dat er naderhand
op het nette grasveld allemaal afgerukte takken liggen en vertrapt fruit, moet er iets
veranderen.
En men heeft er iets op gevonden.
Op zaterdag 30 augustus kon men wederom plukken en is alles prettig verlopen.
Je kon je aanmelden via de website van Den Haag met vermelding van de tijd
waarop je wilde komen, waarna de eerste honderd aanmelders direct bericht
terugkregen.
‘U bent welkom als u dit bericht meebrengt en uw identiteitsbewijs’
Dat werkte goed. De bezoekers lieten gehoorzaam brief en identiteitsbewijs zien
en kregen vervolgens een opgerold rood tasje in de vorm van een aardbei.
Dat tasje kon uitgerold worden. Tevens kreeg iedereen een lange stok met
daaraan een soort zakje waarmee je voorzichtig pruimen van de tak kon
schudden. Het tasje mocht vol. Intussen werd er geteld hoeveel aanmelders er
binnen kwamen. Tien personen per keer. Er werd rustig geplukt en geraapt.
Sommige slimmerds namen wel hun kinderen mee, maar die kregen ook netjes
een tasje en gedroegen zich keurig.
De appels en peren waren nog niet rijp, dus die bomen werden met rust gelaten.
Toch probeerde een gezinnetje nog even of er misschien wat appels of peren rijp
waren, maar die werden vriendelijk verzocht zich bij de pruimen te houden.
Het is die dag allemaal goed gegaan.
Gelukkig wel, want het is toch erg mooi dat je zoiets mag doen.
Tenslotte heb ik er van mijn bijna 2 kilo pruimen toch zo’n 7 potjes jam aan
overgehouden. Ze waren iets te zoet, want ik schatte dat het 2 kilo was maar het
was waarschijnlijk minder. Ongeveer evenveel geleisuiker als pruimen, eventjes
koken, in schone potjes doen en omgekeerd laten afkoelen.
Heerlijk!
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Duurzaam Den Haag
Mensen maken de stad, maar ze laten ook sporen na die de stad beschadigen.
Duurzaam Den Haag wil de stad juist verbeteren, zodat mensen er graag blijven
wonen, werken en recreëren. Duurzaam Den Haag initieert, faciliteert en realiseert
projecten die bijdragen aan duurzaamheid in Den Haag. Dit alles in samenwerking
met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duurzaam Den Haag
richt zich vooral op energie besparen & opwekken, duurzaam vervoer,
stadslandbouw en het verduurzamen van evenementen. Duurzaam Den Haag is er
voor iedereen die duurzaam bezig is, duurzaam aan de slag wil gaan of duurzame
partners zoekt.

Vandaag
Vandaag is de dag,
Hij komt maar één keer
Morgen is het
Vandaag niet meer.
Niet zeuren, geniet
Van het leven, het mag,
Maar doe het vandaag,
Want vandaag is de dag!
Toon Hermans

Advertentie De Vogelkelder
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Enquête Stadsdeelkantoor Loosduinen
In Den Haag kunt u elk jaar meedenken over de toekomst van uw wijk. Wilt u
bijvoorbeeld meer groen, vind u dat de speeltuin moet worden opgeknapt, of moet de
buurt gezelliger en schoner worden? Een betere leefomgeving maken we samen.
Heeft u een idee of wilt u zelf actief bijdragen aan een schonere, groenere, socialere
en gezellige wijk?
Het stadsdeelkantoor Loosduinen is hard bezig het activiteitenprogramma voor 2015
op te stellen. Het nut en kader van het activiteitenprogramma is vastgelegd in de
‘Verordening op de stadsdeelorganisatie’, daarin valt te lezen: ‘Een jaarlijks
operationeel uitvoeringsprogramma waarin, binnen het door de gemeenteraad
vastgestelde kader, in een stadsdeel te realiseren gemeentelijke activiteiten en
activiteiten van niet-gemeentelijke samenwerkingspartners op het gebied van het
woon-, werk- en leefklimaat in het stadsdeel en het gemeentelijk
dienstverleningsaanbod inhoudelijk en volg tijdelijk op elkaar worden afgestemd,
voorzien van de prioriteit en een financiële vertaling.’
Een betere leefomgeving maken we samen. Doe mee!
Het is van groot belang om uw mening over en wat u zou willen via de link kenbaar te
maken.
http://denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Verbeter-uw-wijk-vul-de-enquete-in.htm

Wij verzoeken u dringend om deze enquête voor 30 september in te vullen.

ADVERTENTIE PC REFRESH
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Activiteiten Stg.VOOR in het buurtcentrum “De Wiekslag”, Molenbrink 68 A / 2052580
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. 19.30 - 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
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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
14.30 - 15.15 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:
3 december 2014
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Advertentie

Chinees Wokrestaurant

Advertentie PASMANS

Advertentie medsports
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