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Krabbel vooraf
Beste medebewoners, bent u daar nog?
De tijd van afwachten wat de gemeente doet is voorbij!
Het bestuur van het Bewoners Overleg Kraayenstein kan het niet alleen, wij kunnen
uw gedachten niet lezen.
Dus…. laat eens horen wat u zou willen voor de wijk.
De gemeente is van mening dat een initiatief dat gedragen wordt door de
buurtbewoners de aandacht verdient die het nodig heeft. Er kan hiervoor subsidie
worden aangevraagd.
Alles zal onder de loep worden genomen door onze stadsdeeldirecteur de heer Harm
Benthem en hij zal alles op de jaarvergadering met u bespreken. Al uw wensen en
klachten b.v. boomwortels, ongelijke straatstenen, onderhoud van groen e.d.,
beplanting van vergeten stukjes kunt u sturen naar de stadsdeeldirecteur
Harm Benthem, postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

U mag ook zelf met uw idee aan de slag, eventueel met hulp van de gemeente.
Vermeldt erbij wat u zelf wilt doen en wat u gedeeltelijk aan de gemeente overlaat.
Wij zijn erg benieuwd en zien u graag op 21 januari 2015.
Rest mij u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.
L.J. Hofman, voorzitter van het BOK

Agenda vergadering 21 januari 2015
19.15 uur:
Inloop
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vergadering d.d. 22 januari 2014
3. Mededelingen
4. De heer Harm Benthem presenteert Groenvisie in brede zin en
andere plannen en klachten
Pauze
5. Vervolg punt 4 en ‘Ontwikkelingen van Kraayenstein’
6. Rondvraag
7. Afsluiting
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Ooievaarsrun
Op Zaterdag 13 september 2014 was het weer zover.
De Stichting Evenementen Voor Gehandicapten organiseerde voor de 28 e keer de
rondrit met vrachtwagens voor deze mensen.
Met glanzende ogen en een brede lach staan ze te wachten tot ze in zo’n grote
vrachtwagen mogen klimmen.
En als het eenmaal zover is klauteren ze de twee of drie treden op en nestelen zich
in de passagiersstoel naast de bestuurder.
Enthousiast zwaaien ze hun familie en vrienden na als de vrachtwagens zich luid
toeterend in beweging zetten.
Vierhonderd vrachtwagens doen er mee en evenzoveel chauffeurs offeren met
plezier hun zaterdag op voor dit doel.
Er gaan honderd vrachtwagens per keer weg en ze maken onder politiebegeleiding
een prachtige rit door Den Haag en het Westland.
Het kost natuurlijk een centje – zo’n vrachtwagen rijdt niet voor niets - maar vele
sponsors zetten zich daarvoor in.
Hulde aan de chauffeurs, de bedrijven die hun wagen(s) daarvoor beschikbaar
stellen en hulde aan de sponsors en de vele vrijwilligers, die met z’n allen deze
minderbedeelden een onvergetelijke dag bezorgden!
________________

HUISVUILKALENDER 2015
RESTAFVAL EN GFT ALTIJD OP DONDERDAG, BEHALVE I.V.M. NATIONALE
FEESTDAGEN ÉÉN DAG LATER, OP VRIJDAG 2 JANUARI EN OP VRIJDAG 15
MEI.
PAPIER ALTIJD OP MAANDAGEN: 19 JANUARI, 16 FEBRUARI,
16 MAART, 13 APRIL, 15 MEI, 08 JUNI, 06 JULI, 03 AUGUSTUS,
31 AUGUSTUS, 28 SEPTEMBER, 26 OKTOBER, 23 NOVEMBER EN 21
DECEMBER.

Advertentie Sommertime
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Wist u dat…..?
* De man die met het smoesje “kunt u wisselen?” en daarbij een 2-eurostuk
liet zien, is door de politie gepakt. Terwijl u probeerde klein geld te
vinden, wist de man uw zakken te rollen of hij wilde z.g.n. helpen en
haalde uw papiergeld uit uw portemonnee zonder dat u
er iets van merkte! Blijf opletten!!
* Het is nog niet zover, maar als het gaat sneeuwen is
het uw burgerplicht om uw stoep voor het huis en langs
het hek sneeuwvrij te maken, zodat ook ouderen zich in
de directe omgeving kunnen verplaatsen. Bij diverse depots van de gemeente
kunt u gratis strooizout krijgen.

* Dat de gemeente is begonnen met het herinrichten van de kinderspeelplaats aan de Zuiderbrink?
De speelplaats is inmiddels klaar.

* Hanneke Schmidt en Mab van Wijk zijn vrijdag 10 oktober bij
stadsdeeldirecteur Harm Benthem geweest om hun ideeën te bespreken
betreffende de besteding van het bedrag van € 1000,- (Gulden Tegel) en welk
deel van die ideeën door de Gemeente kan worden betaald. Zoals:
Overzichtspiegel bij 1e bocht en bij bocht na het bruggetje.
Nieuwe prullenbak op het pleintje.
Extra hondenpoepbak met deksel bij bruggetje naar boven.
Aantal palen met bordje ‘opruimplicht’ met daarvoor bestemde zakjes.
Asbak op paal op het pleintje.
Paaltjes ten koste van 1e parkeerplaats links bij uitgang van wijk voor beter
uitzicht.
De heer Benthem is er voorstander van het bedrag te besteden aan een
gezamenlijk iets voor de wijk bijvoorbeeld een barbecue of borrel o.i.d.
Verder hebben zij uitgebreid zitten praten over andere zaken betreffende
de wijk, zoals het schoonhouden –net als De Brinken- van zwerfvuil en
hondenpoep. Ook kwamen andere onderwerpen aan de orde, zoals:
riolering, bestrating en bomen in de wijk. Hij zou graag de hele wijk
Kraayenstein willen renoveren, maar dat moet van de bewoners komen.
De route is: bewoners – BOK – gemeente
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Aantal palen met bordje ‘opruimplicht’ met daarvoor bestemde zakjes.
Asbak op paal op het pleintje.
Paaltjes ten koste van 1e parkeerplaats links bij uitgang van wijk voor beter uitzicht.
De heer Benthem is er voorstander van het bedrag te besteden aan een
gezamenlijk iets voor de wijk bijvoorbeeld voor een barbecue of borrel o.i.d.
Verder hebben zij uitgebreid zitten praten over andere zaken betreffende
de wijk, zoals het schoonhouden –net als De Brinken- van zwerfvuil en
hondenpoep. Ook kwamen andere onderwerpen aan de orde, zoals:
riolering, bestrating en bomen in de wijk. Hij zou graag de hele wijk
Kraayenstein willen renoveren, maar dat moet van de bewoners komen.
De route is: bewoners – BOK – gemeente.

Advertentie Boekhandel Kroon
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Gezelligheid ten top! De Kerstdagen zijn gezellig, maar de voorbereidingen zeker
niet minder.
Op vrijdag 19 december a.s. gaan we weer kerststukjes maken met een groepje.
We hebben dit jaar iemand anders die de leiding op zich wil nemen in verband met
ziekte van Jan van der Kruk. Dat is Hans Middendorp, een planten- en
bloemenliefhebber pur sang en bovendien hovenier.
U dient zich van te voren telefonisch aan te melden (vóór 17 dec.) omdat we willen
weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Aanmelden kan bij Magda Zomer,
tel. 070 397 26 48.
De plaatsen zijn beperkt, wie ’t eerst komt, ’t eerst maalt! Neem een scherp mesje
mee liefst met uw naam erop als u het niet wilt kwijtraken.
Alles is gratis. Aanvang 14.00 uur, koffie, thee of fris in de pauze.

Met Halloween griezelen.
De Scoutinggroep De Rimboejagers organiseerde een Halloween speurtocht
in het bos van Ockenburgh.
Om 19.30 uur werd verzameld op het parkeerterrein van Tuincentrum Ockenburgh.
Ik was aanwezig met mijn kleinzoon Karel, wiens opa 60 jaar geleden ook een
rimboejager was.
De scoutinggroep had een grote tent geplaatst waar men koffie of frisdrank kon
halen.
In groepjes van 6 à 8 personen vertrokken de kinderen, meestal begeleid door één of
meerdere volwassenen naar het bos. De route was verlicht door minuscule, kleurige
lichtjes.

En toen begon het ! Op de meest onverwachte momenten bijvoorbeeld sprong er
een griezelfiguur, gemaskerd en helemaal in het zwart gekleed, uit het donkere bos
tevoorschijn en slaakte angstaanjagende kreten. Of een engerd in het wit die
jammerde als een hond.
Je schrok je voortdurend een ongeluk, zelfs de kinderen schrokken, maar ze waren
wel heel enthousiast.
Na een uur kwamen de groepjes terug bij de tent op het parkeerterrein. De kinderen
liepen lekker na te griezelen, maar ze hadden reuze plezier gehad !
Het was een geweldige avond voor ze, en ik vond het ook erg leuk.
Froukje van Baalen
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Oma’s Oudejaarsavond.
Het is eind van de middag en ze zit op
haar makkelijke stoel voor het raam en
staart naar buiten in de tuin van het
verzorgingshuis. Haar mooie slanke
handen rusteloos in haar schoot en
haar blik zoekend.
“Er is iets aan de hand”, denkt ze,
“maar wat is het?”
Zachtjes komt Marieke, haar dochter,
binnen.
“Hoi Mam”, ze fluistert om haar moeder
niet te laten schrikken.
“Wat is je haar mooi gekamd, heeft de
zuster dat gedaan?” begroet ze haar.
Haar moeder voelt even aan haar
kapsel en knikt afwezig terwijl ze de
welkomstkus van haar dochter
beantwoordt. Dan kijkt ze Marieke
vragend aan. “Er is iets vandaag, ik
voel het maar ik weet niet wat er is.”
“Het is vandaag de laatste dag van het
jaar Mam, oudejaarsavond.”
“O ja, dat is het natuurlijk”, zegt haar
moeder. “Ik dacht Pasen of zo.”
“Nee Mam, het is nu toch winter en
Pasen is in het voorjaar.”
Haar moeder knikt “Weet ik wel hoor.”
Moeder en dochter zitten gezellig te
keuvelen over niets bijzonders als de
zuster naar binnen stapt met een blad
en daarop 2 kopjes koffie met een
oliebol.
“O wat lekker,” zegt Marieke “wat een
verrassing.”
“Ja, het is toch een beetje feest vind je
niet?”
“O, is er iemand jarig? De koningin of
zo?” “Nee, mam, het is toch
Oudejaar?”
“O ja , dat vergat ik even.“ Ze smullen
samen van de heerlijke, net gebakken
oliebol en likken hun vingers er bij af.
Dan gaat de deur weer open en komt
kleindochter Lize binnen. “Hoi
Oma,”roept ze vrolijk en kust haar lieve
Oma hartelijk. Ze is altijd dol op haar
Oma geweest en dat is ze nu het wat
slechter gaat nog steeds. “Wat ga je
7

vanavond doen op het
oudejaarsfeest?” vraagt ze en
ondeugend voegt ze er aan toe
“dansen?”
Oma geeft haar met een zwaai van
haar hand een zogenaamde draai om
haar oren.
“Dat kan Oma niet meer, dat weet je
best.” En daarbij lacht ze goedmoedig
om haar kleindochter. De zuster steekt
even haar hoofd om de hoek van de
deur en vraagt of Lize ook een oliebol
lust. “O ja”, reageert Lize “lekker!”
Het is hartstikke gezellig met z’n
drietjes en ze kletsen er lustig
op los hoewel Oma meer luistert dan
praat, maar ze vindt het heerlijk om die
twee op bezoek te hebben.
Maar dan komt er toch een eind aan
het bezoek en Marieke staat al op om
dat aan te kondigen. “Gaan jullie al
weg?” vraagt ze “jullie zijn er net.” “Nee
lieverd, we zitten al drie kwartier, nee
een uur bij je en ik heb een drukke
avond, ik moet nog het één en ander
doen.” “Heb je een feestje dan, er is
toch niemand jarig of zo. Tja, ik
vergeet tegenwoordig nogal eens een
verjaardag.”
“Nee lieve schat, er is niemand jarig.”
Marieke en haar dochter kijken elkaar
aan en dan zegt Lize “Oma, het is
vandaag oudejaar. Ik blijf bij jou, dan
kunnen we het samen vieren. Is dat
goed?”
“Tja, dat moeten we aan de zuster
vragen maar ik denk het wel. Eten we
dan samen een boterham?” “Ja Oma,
gezellig hè?”
Met een gelukkig gezicht kijkt ze naar
haar kleindochter en ook Marieke kijkt
naar haar Lize. Wat is het toch een
schat!
Ze omhelst haar dochter dankbaar en
fluistert in haar oor “Ik ben trots op je.”
’s Avonds kijken ze samen naar het
voortijdig afgestoken vuurwerk.

Maar het is allemaal wel vermoeiend
voor Oma en om een uur of tien vallen
haar ogen bijna dicht.
Lize vraagt of ze misschien liever naar
bed wil gaan en daarop knikt Oma en
zegt
“Ja, liever wel. “ Lize roept de zuster
om Oma naar bed te brengen en als ze
er in ligt geeft Lize haar een dikke zoen
en wenst haar “Gelukkig Nieuwjaar
Oma.”
Buiten klinkt nog steeds het vuurwerk
maar nog niet in alle hevigheid.

“O is het al zover? Welk jaar is het
nu?”
“Het is 2015. Hoort u het vuurwerk?”
Een klein leugentje voor Oma’s
gemoedsrust.
Oma knikt en fluistert “Jij ook een
gelukkig Nieuwjaar.”
Met een voldaan gevoel gaat Lize op
haar tenen de kamer van haar Oma uit
om naar huis te gaan.
“Gelukkig Nieuwjaar Oma!” fluistert ze
nogmaals.
Magda Zomer

ADVERTENTIE PC REFRESH
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Jaarwisseling 2014 – 2015 in Den Haag
De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn weer in volle gang. In het
onderstaande artikel staat veel praktische informatie over dit jaarlijkse terugkerende
feest.
Nieuwe regel afsteken vuurwerk
In het afgelopen jaar is er landelijk veel te doen geweest over vuurwerk. Het kabinet
heeft de afsteektijden verkort. Afsteken op 31 december mag dit jaar pas vanaf 18.00
uur tot 1 januari 2.00 uur.
Aanpak jaarwisseling
Wij willen dat de jaarwisseling een leuk begin is van het jaar voor iedereen. Heeft u
ideeën die hieraan bij kunnen dragen, neem dan contact op met het stadsdeel. Zij
kunnen u ondersteunen in het uitwerken van uw ideeën.
Veel bewonersorganisaties, vrijwilligers en ondernemers spannen zich jaarlijks in om
de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. U kunt zich bij hen aansluiten.
Hierover kunt u ook contact opnemen met het stadsdeel.
Degene die de jaarwisseling verstoren worden hard aangepakt. Dit door o.a. het
instellen van gebiedsverboden voor notoire overlastgevers en supersnelrecht voor
daders. Schade aan gemeentelijke eigendommen verhalen we volledig op de dader.
Parkeren tijdens de jaarwisseling
U kunt uw auto tijdens de jaarwisseling tegen gereduceerd tarief of gratis stallen. Met
diverse parkeergarages zijn afspraken hierover gemaakt. U kunt van en naar de
parkeergarages gratis met HTM vervoer. Kijk op denhaag.nl/jaarwisseling voor de
deelnemende garages en de voorwaarden.
Opruimen
Rondom de jaarwisseling worden preventief diverse afvalcontainers verwijderd of
afgesloten. Houdt hier rekening mee. Heeft u grof vuil, bel dan met de gemeente via
14070 om een afspraak te maken om het op te halen.
Op 1 januari gaan al vroeg de gemeentelijke schoonmaakdiensten de straat op om
alles weer op te ruimen. Veel bewoners nemen ook een bezem ter hand en helpen
mee. Zo maken we samen onze straten weer schoon.
Net als andere jaren organiseren we weer de campagne Opgeruimd? St(r)aat
netjes! gericht op kinderen. Met het ophalen van kerstbomen en vuurwerkafval
kunnen kinderen crownies verdienen. Hiermee kunnen ze vervolgens mooie dingen
kopen. Daarnaast verloten we 10 prijzen onder de deelnemers.
29 en 30 december: kerstbomen inleveren bij de afvalbrengstations
2, 3 en 4 januari: vuurwerkafval + kerstbomen inleveren bij 20 containers op
verschillende plaatsen in de stad en bij de afvalbrengstations
Een goed begin …
De start van het nieuwe jaar is een feestelijke gebeurtenis. Laat het voor iedereen
een feest zijn en blijven.
Wees voorzichtig met het afsteken van vuurwerk. Zet bijvoorbeeld een vuurwerkbril
op.
Berg brandbaar materiaal op, denk aan huisvuil, afvalcontainers, fietsen, ed.
Houdt huisdieren binnen.
Gaat u bij iemand anders op het nieuwe jaar toosten, zorg dat er nog een lampje
thuis brandt en alles goed op slot zit, want deze nacht is favoriet bij inbrekers.
Meldt overlast, vandalisme, verdachte of gevaarlijke situaties via 112 of Meld
Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Uw tips helpen ons bij het aanpakken van
overlastgevers en het oprollen van opslagplaatsen van illegaal vuurwerk.
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Meer informatie op denhaag.nl/jaarwisseling en crownies.nl.
Actuele informatie: www.denhaag.nl/jaarwisseling en in de Stadskrant van 24
december
Voorkomen van brand: www.brandweer.nl
Vragen van jongeren over veiligheid: www.vraaghetdepolitie.nl
Opgeruimd St(r)aat netjes: www.facebook.com/OpgeruimdStraatNetjes &
www.crownies.nl
Gewijzigde dienstregeling trams & bussen: www.htm.nl

Advertentie De Vogelkelder
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Tentoonstelling in “De Korenschuur”

Zondag 12 oktober loop ik lekker in het zonnetje naar de Korenschuur waar een
tentoonstelling is ingericht over De Middenstand van Loosduinen.
Ik word hartelijk welkom geheten door de heer van Leeuwen, penningmeester van de
Stichting Oud Loosduinen. Nadat Ik mevrouw Corrie Hoekstra (voorzitter) ook heb
begroet, begin ik mijn ronde langs de foto’s over de verschillende locaties waar
bakkers, slagers en kruideniers hun winkels hebben gehad. Loosduinen zag er toen
natuurlijk nog heel anders uit. Slagerij Jeursen (sinds 1904) heeft vanaf 1969 op het
Loosduinse Hoofdplein zijn zaak; Slagerij Beijersbergen is er al niet meer.
Bakker Nederpelt, die aan het eind van de 2e WO Amerikaans meel kreeg, bakte dat
heerlijke wittebrood voor de Loosduinse bevolking. Zijn zaak is ook niet meer in
Loosduinen.
Cornelis van Otterloo was lid van de Ordedienst in de oorlog. Hij is in
Sachsenhausen gefusilleerd. Zijn naam staat op het verzetsmonument vlakbij de
R.K. Kerk. De bezoekers verdrongen zich bij alle foto’s. De schilderijen van de
bekende Loosduinse schilder B.C. van Ettinger (1916-2000) hingen tussen de foto’s.
Dat was op de parterre.
De heer van Leeuwen vertelde mij dat er gisteren op de bovenverdieping een
permanente tentoonstelling was geopend door de Burgemeester de heer Josias
Aartsen over Oud Loosduinen en zijn historie. Toen ik dus beneden was uitgekeken
toog ik naar boven. Ook daar was veel belangstelling voor.
Erg interessant met veel attributen die in de tuinbouw werden gebruikt, geschriften en
opgegraven voorwerpen. Ook foto’s van bekende mensen die hier gewoond hebben,
zoals o.a. natuurlijk de Kleine Keizer, Gerrit Keizer de kleinste man van de wereld.
Tevens was de strijd om de tuinbouw te behouden een belangrijk issue.
Ik heb me goed geamuseerd en ik denk dat u zich als u er naar toe gaat, er ook van
zult genieten. Doen! Het kan vanaf 17 oktober a.s.
-----------------------

Noodkreet:
BOK zoekt dringend bestuursleden: een voorzitter en 2 personen met goede
communicatieve vaardigheden
Kunt u enthousiast leiding geven aan de bewonersorganisatie en heeft u ook
voldoende tijd om aan vergaderingen met de andere wijkorganisaties deel te nemen
dan zijn wij op zoek naar u.
Beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en vindt u het leuk om een
bijdrage te leveren aan een nieuw op te zetten wijkkrant dan bent u de juiste persoon
die wij zoeken.
Voor meer informatie of kandidaatstelling kunt u een email sturen naar:
bokraayenstein@zonnet.nl
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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. 19.30 - 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. 12.15 - 14.15 uur
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 VOOR Welzijn.
De ‘Kraaiekrabbels’ verschijnt 4 x per
jaar en heeft een oplage van 2000
stuks.
Het verspreidingsgebied bevat
geheel Kraayenstein.
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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

Advertentie

Chinees Wokrestaurant

Advertentie PASMANS
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Advertentie Medsports
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