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Administratieve kracht gezocht!
Het wijkberaad zoekt een ervaren secretariële hulp voor twee of drie dagen/dagdelen.
Vergoeding voor gemaakte kosten is mogelijk. Aanmelding via nieuwwaldeck@hotmail.com

27 September: Snoei- en
Bloei-actie/Burendag!

Wij(k)dag

Zaterdag 27 september
Op 27 september 2014 is het weer zover. Op
dezelfde wijze als op 22 maart jl. de Wij(k)
dag gelijktijdig plaatsvond met NL-doet, valt
deze actie samen met Burendag. Burendag is
opgezet als een samenwerking tussen Douwe
Egberts en het Oranje Fonds voor het ontwikkelen van sociale initiatieven. Het samen mooi
houden en verbeteren van onze wijk past hier
helemaal in. De werkgroep Groen wil deze
dag, naast het onderhouden van het groen,
ook gebruiken om verder kijken naar wat er
moet gebeuren in de straten en in de buurt.
Bijvoorbeeld het opnieuw beplanten van perken maar ook vuil uit de struiken halen, misschien helpen met het opknappen van het
schoolgroen of voor een hulpvragende zijn/
haar tuintje te doen. Misschien hebben buurt-

Opzet Wij(k)dag en snoei- en bloeiactie/Burendag september 2014
- Het onderhouden van eerder gerealiseerde perken (zie website).
- Het invullen van nieuwe (groen) wensen (zie wensenlijst website).
- Het uitvoeren van andere acties voor
een schone en mooie wijk.
- De Geest hele dag open, met mogelijke
activiteiten.
- Viering 10-jarig bestaan Florence met
veel activiteiten.
- zie programma Wijndaelercentrum en
Loosduinse Hof op pag.4.

bewoners de wens om een bankje te plaatsen
of een speeltoestel. Door hiervoor genoemde
acties helpen wijkbewoners anderen, die het
zelf niet kunnen, met het groen. Uitbreiding
van deze groep zou leuk zijn om zo elkaar als
wijk/buurtbewoner te helpen. De werkgroep
Groen hoopt weer op ondersteuning van de
woningcorporaties Staedion en HaagWonen,
Wijndaelercentrum, stadsdeel Loosduinen,
VÓÓR Welzijn en (mogelijk) het Oranje Fonds.
Via de website houden wij u op de hoogte van
de voortgang. Wacht als bewoner niet met het
indienen van wensen en ideeën daar het organiseren vaak enige tijd kost. Doe mee voor een
mooiere en gezelligere buurt!
Aanmelding via nieuwwaldeck@hotmail.com
of 070-397 96 06.

- Kinderactiviteiten in stadsboerderij De
Kakelhof.
- Lichte lunch en koffie op de werkplekken.
- Gezamenlijke afsluiting met soep en
brood.
Zie voor een uitgebreid overzicht van
alle activiteiten onze website.
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Opening Frans p
 leintje
aan de Rossinilaan!

Nieuws en activiteiten
kinderboerderij

Op de Wij(k)dag op 27 september a.s. wordt
aan het eind van de Rossinilaan het aldaar bestaande pleintje in gebruik genomen als sociale ontmoetingsplaats tussen peuter en oudere. Het speelpleintje moest na 35 jaar nodig
worden aangepakt en geschikt gemaakt voor
de daar nu wonende burgers.
Het resultaat, dat tot stand is gekomen met
medewerking van een ontwerpbureau, is zeer
geslaagd te noemen. De inrichting is afgestemd op de oudere omwonende en speelmogelijkheden voor peuters. Door de eveneens
aangelegde jeu-des-boulesbaan dit alles met
een Frans tintje.

7 Augustus is er een kalfje geboren. ‘s Avonds
om half 11 buiten in de wei werd ons brandrode rund Lobke voor het eerst moeder. Onder
het toeziend oog van een aantal buren en toevallige voorbijgangers werd Luuk geboren.
Het is een echte knuffelstier. En we hebben
dus weer heerlijke verse melk te koop, want
moeder-koe wordt dagelijks rond 4 uur ‘s middags gemolken.
September staat op De Kakelhof in het teken
van de ‘Kinderboerderij-actief-toer’. Wij gaan
actief geld inzamelen om een leuke speelkoe aan te schaffen voor op het erf (zie foto
pag.1). Zo worden er op zondag 14 september pannenkoeken gebakken en verkocht (gemaakt met onze eigen verse melk!). De hele
maand gaan onze vrijwilligers lege flessen inzamelen voor het statiegeld.
De opbrengst van deze acties wordt verdubbeld door Fonds 1818! Meer informatie is de
vinden op www.voorjebuurt.nl .

Het programma is als volgt
12.00 - 14.00 uur	Doorlopende openingsactiviteit met musette
muziek, koffie, thee en Franse pannekoeken, een
suikerspinmachine en ‘Franse’ schilder.
12.30 - 12.45 uur	Opening door de wethouder of stadsdeeldirecteur door een potje jeu-de-boules te spelen met
bewoners en ondertekening van het convenant
door betrokken partijen.
12.45 - 13.45 uur	Hoela-hoep workshop en diabolo demonstratie.
13.00 - 14.00 uur
Jeu-de-boules competitie.
14.00 uur
Einde.

Nieuws van het Buurt
Interventie Team (BIT)
Het Buurt Interventie Team (BIT) Nieuw
Waldeck loopt tegenwoordig met 21 vrijwilligers op 5 avonden in de week zichtbaar door
onze wijk om een bijdrage te leveren de wijk
veilig, schoon en heel te houden en contact
te houden met bewoners. Tijdens deze looprondes let men op verdachte en gevaarlijke
(onveilige) situaties, vervuiling, straatverlichting. Ook let men op ‘afwijkend gedrag’.
Rijden er bijvoorbeeld auto’s in de wijk rond
die er niet thuishoren? Hangen er op plekken personen rond die daar niets te zoeken
hebben? Ook worden bewoners er op attent
gemaakt als er inbraakgevoelige situaties bij
hun woning aanwezig zijn. Bewoners kunnen BIT leden tijdens hun ronde aanspreken
of vragen stellen als er in hun omgeving een
situatie is die om aandacht vraagt. Ook kunnen bewoners het BIT vragen om advies over
inbraakwerende maatregelen. Voorafgaand
en tijdens de rondes is er contact met het politiebureau Loosduinen voor informatie uitwisseling. Gevaarlijke of verdachte situaties worden direct gemeld aan politie, gemeente of
woningcorporaties.

Samen met het wijkberaad willen we deel
nemen aan de “snoei- en bloeiactie”. Met de
Burendag/ NL-doet, 27 september vragen wij
mensen om ons te helpen de moestuin van de
boerderij winterklaar te maken. Ook staan
er altijd veel brandnetels langs de hekken en
zou het fijn zijn als die weggehaald worden.
De wilg langs de sloot bij de bokkenwei kan
geknot worden.

Speciaal op hondenbezitters
doet het BIT een
beroep om actief
deel te nemen.
Zij zijn immers een paar maal per dag op straat
op ongeregelde tijden om de hond uit te laten. Zij kunnen veel signaleren en hierdoor de
activiteiten van het BIT ondersteunen. Zij zijn
nog meer vertrouwd met hun eigen omgeving
waardoor afwijkende situaties snel opvallen.
Denk bijvoorbeeld aan een onbekende persoon in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte
personen die rondhangen op straat. Neem
gerust contact op met het BIT voor advies of
nader onderzoek.
Helaas lopen er nog mensen rond, die om uiteenlopende redenen een woning willen binnendringen. De buit is vaak beperkt maar de
emotionele schade van de bewoner(s) is groot.
We kunnen niet voor elke deur een agent of
een vrijwilliger van het BIT plaatsen. Toch kunnen wij samen het risico tot het minimum te
beperken door zelf kritisch te kijken naar ons
hang- en sluitwerk. Ondeugdelijk sluitwerk is
voor een kwaadwillende met een koevoetje
simpel open te breken. Alles wat veel tijd kost

om open te breken of om naar binnen te klimmen is minder aantrekkelijk voor een inbreker, omdat de kans om betrapt te worden toeneemt en dat risico willen ze liever niet nemen.
Maak het ze niet eenvoudig!
Controleer ook zelf af en toe de ramen aan de
buitenzijde op mogelijke inbraaksporen.
Contact met BIT voor vragen of informatie
bit.nieuwwaldeck@live.nl

Elke wijkbewoner kan zijn steentje bijdragen
door defecten, vervuiling enz. te melden bij
gemeente via het gratis nummer 14070 of vul
het formulier in op www.denhaag.nl/contact
Poging tot inbraak? Bel direct 112 en voor
overige verdachte zaken bel gratis 0900-8844.
Tijdens de wijkdag op 27 september zal het
BIT in de wijk aanwezig zijn om vragen van
bewoners omtrent veiligheid en welzijn te beantwoorden.

Het welkomstpakket is een activiteit van de werkgroep Buurtcontactpersonen.
Wilt u ook Buurtcontactpersoon worden? Een leuke en eenvoudige invulling
als vrijwilliger voor uw directe woonomgeving! Kijk op onze website voor
meer informatie.

Watertuin in Nieuw
Waldeck
De gemeente Den Haag en het Hoog
heemraadschap van Delfland zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water
in de sloten, vaarten en plassen van Den Haag.
In Nieuw Waldeck is de waterkwaliteit de afgelopen jaren een punt van aandacht geweest
voor zowel de bewoners als gemeente en waterschap.
Daarom zijn en worden diverse maatregelen
genomen om hierin verbetering te brengen.
Zo gaat de afdeling groenbeheer van Den
Haag extra snoeien, gaat Delfland in het najaar grondig baggeren en wordt in een gezamenlijk project de doorstroming van het water verbeterd.
Door de positieve en intensieve samenwerking met het wijkberaad, is bovendien gekeken wat de beide waterbeheerders samen met
bewoners extra kunnen doen om de waterkwaliteit hier een impuls te geven.
Daarbij is het idee ontstaan om gezamenlijk
watertuinen aan te leggen

Wat houdt dat idee precies in?
De gemeente, Delfland en bewoners gaan in
gezamenlijkheid een stukje openbaar water
en waterkant beplanten, waarna de bewoners
dit deel ook zelf kunnen gaan beheren. Het
Haags Milieucentrum ondersteunt deze activiteiten.
Het idee is om vooral Haags plantmateriaal
van elders in de stad te gebruiken en dat hier
te introduceren. Het gaat dan natuurlijk om
soorten die een positieve invloed hebben op
de waterkwaliteit en de fauna. Doel is een
gevarieerde begroeiing die mooi is om van te
genieten en de natuur heeft er ook wat aan.

Meedoen in de watertuin?
Op 4 november aanstaande organiseren gemeente en Delfland een informatiebijeenkomst over de actie Watertuinen. Hierbij wordt
verdere informatiegegeven en afspraken gemaakt voor verdere activiteiten behoeften
gepeild. De deelnemers krijgen een op maat
gesneden cursus Natuur in het Haagse water.
Hebt u belangstellening voor deze actie? Geef
de onderstaande bon af bij het wijkcentrum
De Geest, George Bizetstraat 25

Ik geef me op voor de informatiebijeenkomsten Watertuinen op 4 november, 19:30 uur,
wijkcentrum De Geest, t.a.v. Loe Holleman, George Bizetstraat 25, 2551 ZC Den Haag
Naam
Adres
Postcode				woonplaats: Den Haag
Telefoon
Email

10-Jarig bestaan Florence!
Verzorgingshuis Het Loosduinse Hof aan het
Glenn Millerhof 5 en het Wijndalercentrum
aan de Catharina van Rennesstraat 8 gaan
naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van
de overkoepelende organisatie Florence op 27
september 2014 locaal een feest in de wijk organiseren. U moet daar beslist naar toe!

Programma Loosduinse Hof
1 . Er worden deze dag fantastische activiteiten gehouden.
2. Er worden deze dag workshops gehouden,
waar u zich beslist voor moet inschrijven.
Workshop zeepketting maken e 3,50 p.p
Van: 10.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot
15.00 uur
Workshop cup cakes versieren e 3,50 p.p
Van: 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot
16.00 uur
Inschrijven bij de receptie vol is vol
3. Er zijn verschillende optredens:
10.00 tot 11.30 uur
Arthuro
11.30 tot 12.30 uur
Brassband
12.30 tot 13.30 uur
PB3 muziekband
14.30 tot 16.00 uur
Zeemanskoor
4. Er zijn stands met:
-sjaals
-bloemen
-huisverpleegkundige
-fysio
-sieraden
-rad van fortuin
-gewoon lekker thuis

5. Er zijn eetkraampjes met:
-smoothies
-vis
-bal gehakt
-kroket
-koffie/thee
-wijn / bier
-limonade
-poffertjes
6. Er zullen ook kinderen een wedstrijd
Loomen tegen elkaar doen (u vraagt zich
nu natuurlijk af wat dit is. Dit zijn armbandjes, sleutelhangers noem maar op ……van
elastiekjes gemaakt, super leuk). De mooiste krijgt dan ook een leuke prijs.
En als klap op de vuurpijl zal er een treintje
buiten staan die u naar Houthage kan vervoeren.

Programma Wijndaelercentrum
Tijdens de burendag op zaterdag 27 september zijn er allerlei leuke en gezellige festiviteiten voor en in het Wijndaelercentrum te beleven. Er is een rommelmarkt, een bloemenen plantenkraam, een gezellig terras met
drankjes en er worden poffertjes gebakken,
loterij, oud Hollandse spelen, kaartverkoop,
sieraden verkoop, chocolade/bonbon verkoop. Tijdens deze dag kunt u ook informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn door
Wijndaelercentrum voor (wijk)bewoners en
een kijkje nemen bij Florence Fit, dit is een fitness programma voor oudere wijkbewoners.
Het programma van deze dag wordt mede
mogelijk gemaakt door de samenwerking met
Stichting Voor en wijkberaad Nieuw Waldeck
en Florence.

Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck
Tel.: 070-3979606 (voicemail/doorschakeling).
E-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com
www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl

Vrijwilligers gezocht voor het
redactieteam!
Het wijkberaad zoekt wijkbewoners
met een vlotte pen die korte artikeltjes willen schrijven voor de website
of de nieuwsbrief, Ervaring is niet
noodzakelijk. Voor deskundige begeleiding wordt gezorgd. Meld u aan!

Het Muzik(r)antje wordt samengesteld en uitgegeven
door het Wijkberaad Nieuw Waldeck en heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de communicatie van
de bewonersorganisatie (het wijkberaad) in de wijk
Nieuw Waldeck, met daarin de Amerikaanse-, Duits/
Oostenrijkse-, Italiaanse-, Franse- en Tuinenbuurt. De
oplage is 3800 stuks. De nieuwsbrief verschijnt een
aantal keren per jaar en wordt huis aan huis verspreid.
Per e-mail kunt u aangeven of u de nieuwsbrief ook
digitaal wilt ontvangen. Het wijkberaad is bereikbaar
voor al uw vragen, opmerkingen, wensen en ideeën.

