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In gesprek met penningmeester Ronald Sikking
Hoe lang ben je al betrokken bij het
Wijkberaad Nieuw Waldeck?
Sinds 2016 ben ik als vertegenwoordiger
van de Waanzinnige Waldeck Tuin WWT
bij het wijkberaad betrokken.
Wat doe je zoal als penningmeester?
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor financiële zaken en verwerk
ik alle geldstromen in een eenvoudig
boekhoudprogramma. Er is makkelijk
mee te werken en ergens afdrukken van
te maken. Als lid van het Dagelijkse Bestuur (DB) neem ik deel aan het onderling overleg waarin we het beleid en de
activiteiten bespreken en de voortgang in
de gaten houden.
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk bij het wijkberaad?
In mijn algemene vrijwilligersfunctie heb
ik leuke activiteiten kunnen uitvoeren,
zoals de Parels van Loosduinen. Hierdoor
heb ik veel bewoners ontmoet. Elk met
hun interesse, hobby‘s en verzamelingen.
Achter elke voordeurbel zit een verhaal!

Het leukste is en blijft mensen ontmoeten, ze zijn vaak zo interessant!
Je bent met pensioen, je hebt nu vast
veel tijd over?
Tijd over? Ik moet in een volgend leven
echt terugkomen, want er is nog zo veel
te doen en te leren.
Wat doe je verder naast je werk als
penningmeester?
Al ver voor mijn pensioen ben ik geïnteresseerd geraakt in drijvende steden met
verschillende vormen van samenleven,
zodat je daar naartoe kan gaan waar je
wilt zijn. Elke stad kan een eigen bestuur
en samenlevingsvorm kiezen. Op mijn
website utopist.nl geeft ik uitleg over
mijn zienswijze en streven naar een
prettige, ideale samenleving. En zo heb
ik de Humancratie bedacht als samenleefvorm. Ik ben in contact met over de
gehele wereld verspreide organisaties en
met mensen die naar een drijvende stad
streven. En alsof dat nog niet genoeg is,
ben ik in mijn werkplaats bezig recycle
machines te ontwikkelen. Dat is lekker
prutsen; in elk geval verveel ik mij niet.
Na corona ga ik weer parachutespringen
en vrije val video’s maken van andere
springers.

Terugblik Nieuw Waldeck Ruimt Op!
Zaterdag 19 juni was het zover, Nieuw
Waldeck Ruimt Op: de kano editie! We
hadden 20 aanmeldingen van enthousiaste bewoners, volwassenen en kinderen,
die wilden helpen om de wateren in de
wijk per kano te ontdoen van zoveel mogelijk afval. Om tien uur zijn we gestart.
De kano’s het water op en daar gingen
ze, 1-persoons kajaks en 2-persoons
kano’s. Wat een mooi gezicht, het leek
wel de rivier de Ardèche in Frankrijk met

Tot slot Ronald: heb je nog een boodschap voor de wijkbewoners?
Laten we hopen dat we elkaar na de
coronaperiode weer kunnen ontmoeten.
Blijf niet achterover leunen, maar kom
maar op met je ideeën, want die heb je
vast wel!

al die kano’s. Het was een combinatie
van hard werken en ontspannen op het
water, want wat zijn de wateren in Nieuw
Waldeck mooi! Iedereen was erg enthousiast en dankzij de ondersteuning van
de beschikbaar gestelde boten verliep de
afvoer van de volle zakken afval vlekkeloos.’. De afvaloogst was overdadig, 23
vuilniszakken met vuil hebben we met
zijn allen uit het water gevist, gehengeld
en geprikt. Moe maar voldaan hebben we
om twaalf uur het sein gegeven om naar
wal te komen. Alle deelnemers hebben
namens het Wijkberaad Nieuw Waldeck
een welverdiend bedanktasje gehad, plus
een bloemetje, wat drinken en een stuk
fruit. Uit de reacties konden we opmaken dat een actie zoals deze zeker voor
herhaling vatbaar is! Bedankt voor jullie
geweldige inzet en tot de volgende keer!

Drones voor het Buurt
Interventie Team?

Wil je ook als vrijwilliger in je eigen wijk aan
de slag, voor af en toe een uurtje of structureel voor een aantal uren per week, neem dan
contact met ons op via het contactformulier
op de website of stuur een mail naar
nieuwwaldeck@hotmail.com

Na jarenlang minstens tweemaal
per week surveilleren is Nieuw
Waldeck er – zeker het laatste
jaar - een stuk veiliger en beter op
geworden. Dat willen we graag zo
houden, toch...?!
Om te voorkomen dat het Buurt Interventie Team minidrones moet gaan inzetten
die vanuit het Buurtcentrum De Geest
worden bestuurd, zijn we op zoek naar
vrijwilligers die wekelijks een gezonde
oplettende avondwandeling door de wijk
wel zien zitten. Bel met 06 179 988 87 als
je beweging met veiligheid een prima
combi vindt.
Heb je een hekel aan het geluid van
Drones op de late avond – lijkt een beetje

op een overspannen wesp maar dan tien
keer zo hard – dan zou ik zeker mailen
met bit.nieuwwaldeck@gmail.com
Twijfel je of het BIT wel iets voor joú is?
Loop dan eens een paar keer op proef
mee. Om het uit te proberen. Ook jongeren vanaf 18 jaar zijn van harte welkom!
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Giacomo Puccini, Italiaans
componist (1858 - 1924)
Nog even en dan is het zover: de honderdste gedenkdag van het overlijden van
deze beroemde Italiaanse operacomponist uit de stad Lucca. Dat bordje is wel
zo’n beetje 100 keer aangebracht op de
huizen in de Puccinistraat alhier. Gelegen
vlak achter het tuincentrum van Onings
aan de Mozartlaan, met aan de bovenkant een bibliotheek en aan een zijkant
een weide.

Snoei- en Bloeidag,
zaterdag 25 september
Heeft u een stukje openbaar groen in uw
buurt waarvan u denkt, dat kan beplant
worden of mooier worden gemaakt; daar
knapt de buurt van op? Meld u dan nu
aan! Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat u ook zelf met hulp van buurtbewoners aan de slag gaat. Of heeft u zin
om uw handen uit de mouwen te steken
en te helpen bij andere opknapplekken?

Dat kan natuurlijk ook. Van 10:00-15:00
uur kunt u aan de slag. Wij kunnen uw
hulp goed gebruiken.
Na al dat wroeten in de aarde, heeft u
vast trek. Wij zorgen als dank voor uw
hulp voor een lunchpakketje met wat
voedzaam lekkers.
Meld u nú aan via
nieuwwaldeck@hotmail.com

Het is eigenlijk geen straat maar een verzameling bestrate doorloopjes en hofjes.
Met een beetje operafantasie kun je je
voorstellen dat er steeds op het midden
van zo’n hofje, ofwel een auditorium, een
rotonde, een proscenium of een podium
is aangebracht, waarop zich een opera
van Puccini afspeelt. Dat kun je dan vanaf je tribune i.c. door het voorraam bekijken als je daar woont…. met als decor
de overburen. Hij heeft er een heleboel
geschreven, dus keus genoeg. Allemaal
bij tijd en wijle op zondagochtend te zien
in de Pathé bioscoop aan het Buitenhof.
Laten we ons kortheidshalve tot drie van
z’n opera ’s beperken. La Bohème, Tosca
en Turandot.
Voordat u nu afhaakt en denkt dat het de
ver-van-m’n-bed-show wordt roep ik even
in uw herinnering de concerten van De
Drie Tenoren: te weten Luciano Pavarotti,
José Carreras en Placido Domingo. Het
kan niet anders of u heeft weleens op
TV een stukje van hun massaconcerten
gezien. En, zult u zich afvragen, hoe is het
met die heren afgelopen, want die concerten zijn al weer zo’n vijftien à twintig
jaar geleden.
Triest, triest, triest. Luciano stierf al gauw
aan obesitas. Placido moest zich terugtrekken uit het openbare leven vanwege
ongepast gedrag jegens de dames en José
kreeg keelkanker.
Opera…..niet goed voor u ? Althans niet
voor die drie tenoren.
Je kunt je ook afvragen of opera goed is
voor de zangeressen. De een na de ander
zakt luidkeels op het podium in elkaar.
Om maar een paar voorbeelden te
noemen:
Uit de opera La Bohème: de aria ‘O
Soave Fanciulla’ (geef me je arm baby, ik
gehoorzaam meneer, waar hou je van, ik
hou van jou (’io te amo’) en kort nadat ze
dit liefdesduet uitgezongen hebben blaast

WORLD CLEANUP DAY 2021
Op zaterdag 18 september is het weer
zover: World Cleanup Day 2021. Tijdens
deze wereldwijde opruimactie geven we
samen met ruim 180 landen de planeet
een grote schoonmaakbeurt. Ons doel?
Het opruimen van zoveel mogelijk zwerf
afval!

Ook in Nieuw Waldeck doen wij mee!
U toch ook? Stuur een e-mail naar
nieuwwaldeck@hotmail.com of reageer
via onze website www.nieuwwaldeck.info
Vermeld a.u.b. in welke omgeving u aan
de gang zou willen gaan. Het wijkberaad
maakt een schema en stuurt u een uitnodiging.

Op onze website www.nieuwwaldeck.info
is alles over de wijk te vinden. Ideeën of aanvullingen zijn welkom
(nieuwwaldeck@hotmail.com).
Ook kun je ons vinden op
www.facebook.com/nieuwwaldeck

de sopraan haar laatste adem uit. Doek.
Applaus.
Uit de opera Tosca: ook veel drama aan
het slot, ‘O Scarpia Avanti Dio’. Als ze aan
het eind van de aria is springt de sopraan
met een noodkreet (avanti dio) van de
stadsmuur af, onze lieve heer tegemoet.
Doek. Applaus.
En dan de opera Turandot: ‘Nessun
Dorma’, (niemand slaapt) , behalve dat
Puccini nu zelf inslaapt, de geest geeft.
Met een gepaste begrafenismis in de
kathedraal van Lucca geëerd, wordt hij
daar op een sokkel voor zijn huis aan een
mooi marktplein neergezet. En daar zit ie
nog steeds.
We waren met wat familieleden met
vakantie in Italië en hadden een huisje
gehuurd vlak bij Lucca, dat niet zo ver
van Florence ligt. Lucca is een mooie
oude stad met een echte stadsmuur, waar
je nog overheen kan wandelen. Wat we
ook deden. Ik had me als zelfopgeworpen
reisgids voorbereid om de familie te vertellen over de wereldberoemde Luccanees, Giacomo Puccini, met een bezoek
aan diens geboortehuis/museum aan een
mooi marktpleintje. Ik had op ons reisplan er een middagje voor uitgetrokken.
Maar, wat gebeurt: komt Pieter van den
Hoogenband, omringd door een schare
bewonderaars, de beroemdste Nederlandse veelvoudig Olympisch zwemkampioen,
chef de mission voor de Olympische
spelen van 2020, langs de wallen van
Lucca gewandeld. Dus, de hele familie
ging achter Pieter van den Hoogenband
aan. Weg educatieve trip. Net goed dat die
Olympische spelen niet door zijn gegaan.
Dick van Vliet

Oude en nieuwe bewoners gezocht!
Ben je net in Nieuw-Waldeck komen wonen? Of woon je hier al sinds het ontstaan van de wijk? Vind je het leuk om te vertellen hoe je het wonen in onze
wijk ervaart of waarom je juist in deze wijk bent komen wonen? Dan zijn we
naar jou op zoek! Graag gaan we met je in gesprek. Van het gesprek maken we
een leuk stukje voor een van de volgende Muziek(r)antjes. Aanmelden kan via
de mail: nieuwwaldeck@hotmail.com

STICHTING WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
Tel.: 070-3979606 | E-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com | www.nieuwwaldeck.info
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
kun je aangeven of je de nieuwsbrief ook digitaal wilt ontvangen. Het wijkberaad is bereikbaar voor al je
vragen, opmerkingen, wensen en ideeën. Het volgende Muzik(r)antje verschijnt begin november.
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Leer & Werklocatie Waldeck
Aan de Billie Holidaystraat in Nieuw
Waldeck is het activiteitencentrum
Waldeck gevestigd. Hier werken per
dag ongeveer 100 mensen met en zonder een beperking. Er worden verschillende werkzaamheden verricht:

In ‘t zonnetje gezet..
Websten
Als Leer & Werklocatie Waldeck willen
wij graag Websten in het zonnetje zetten.
Websten heeft de afgelopen periode veel
gedaan voor de wijk Nieuw Waldeck. Hij
doet bijna dagelijks een rondje vuil oprapen, want jeetje wat wordt er veel afval
op de grond gegooid. Wij willen jullie bij
deze ook graag vertellen dat er veel prullenbakken zijn in de wijk en dat het afval
ook daarin gegooid mag worden. Ook
rijdt hij vaak rond door de wijk op zoek
naar verdachte zaken. Hij zorgt dat iedereen zich in de wijk een stukje veiliger
kan voelen. Als lid van de buurtpreventie
rijdt hij in gepaste kleding rond en wenst

iedereen een prettige dag. Natuurlijk belt
hij ook naar de wijkagent als dit nodig is.
Ziet u hem rijden? Bedank hem voor zijn
inzet voor de wijk of zwaai even! Websten woont op Waldeck State dus hij kent
de wijk inmiddels heel goed en herkent
ook steeds meer mensen. Naast dit werk
in de wijk werkt Websten op de Leer- &
Werklocatie. Daar brengt hij ook karton,
glas en plastic naar de recycle bakken.
Mocht u nou gescheiden afval hebben
en dit niet zelf kunnen wegbrengen dan
doet hij dit graag voor u. U kunt hiervoor
bellen naar 070-3250605 en vragen naar
de groep Beleven 1.

De zon schijnt
in Nieuw Waldeck
Ken jij iemand die het verdient om in het zonnetje gezet
te worden?
Bijvoorbeeld iemand die iets bijdraagt aan de wijk, het gevoel van samenzijn in
de wijk bevorderd of iemand die anderen helpt in lastige tijden?
Laat het ons vooral weten, dan verzorgen wij een aardigheidje!
Mail je verhaaltje naar: nieuwwaldeck@hotmail.com

Het mooiste plekje....
de Waanzinnige Waldecktuin

• Beleven: werkzaamheden gericht op de
zintuigen zoals moestuin, snoezelen,
muziek, koken en bakken.
• Arbeid: zwerfafval prikken in de wijk
recyclebaar materiaal inzamelen,
productiewerk, papier versnipperen,
meubels opknappen en houtwerkzaamheden.
• Dienstverlening: koffieservice, de winkel en kassa bemensen, babykleding
sorteren, de wasronde doen, productiewerk, receptiedienst, het voorbereiden
en verzorgen van een avondmaaltijd
of een gezond broodje of lunch salade
klaarmaken.
• Ambacht: kaarsen en zeep maken,
naaien en borduren, slingers maken en
productiewerk uitvoeren.
• Newton/Fruin: labels, kaarten, cadeauverpakkingen, honden snuffelmatten
maken en huisjes voor de egelopvang.
• Buitengroep: werkzaamheden gericht
op de zintuigen en buitenwerkzaamheden, zoals papier prikken en plastic
ophalen.
Wat betekent dit voor u in Nieuw
Waldeck?
Er wandelen of fietsen met regelmaat
mensen door de buurt. Hierdoor is er
meer toezicht in de wijk en af en toe een
gezellig praatje. We merken dat sommige
mensen een praatje spannend vinden,
bij deze willen wij iedereen uitdagen om
gewoon eens gedag te zeggen en, als u
hier behoefte aan heeft, een praatje te
maken. Wij vinden dit erg leuk!
U kunt ’s ochtends rond 9.00 uur en ’s
middags rond 15.15 uur veel busjes zien
rijden. Daarnaast parkeren er ook medewerkers in de buurt. Op een locatie waar
zoveel mensen werken kan er overlast
ontstaan. Wij zijn ons hiervan bewust en
gaan graag met u in gesprek als u overlast ervaart.

Om onze verschillende werkzaamheden
uit te kunnen voeren zijn wij altijd op
zoek naar:
* productiewerk zoals stickers plakken,
platenkaartjes of andere werkzaamheden.
* materialen / zaadjes/ plantjes voor in
onze moestuin.
* baby spullen, kleding, en alles wat u
over heeft. Dit wordt gesorteerd naar
stichting Babyspullen gebracht. Zij maken pakketten voor mensen die onder
de armoedegrens leven en een kindje
verwachten. Na een half jaar krijgen zij
nogmaals een pakket.
Uiteraard hebben wij u ook iets te bieden.
* Wij verhuren verschillende ruimtes zoals de tuin, snoezel (ontspanningsruimte met waterbed), gymzaal, algemene
ruimtes (voor een feestje of een vergadering) en de keuken.
* Wij hebben een verkooppunt waar u
leuke en originele cadeaus kunt kopen
voor een leuk bedrag. Zo hebben wij
bijvoorbeeld “bedankt juf of meester”
cadeaus vanaf € 2,- maar ook kaarsen,
tasjes waar een naam of een tekst op
gedrukt kan worden. Er zijn ook verschillende wenskaarten te verkrijgen.
Mocht u zelf een wens hebben voor een
product kunt u ook altijd langs komen.
Voor informatie, vragen, klachten, een
rondleiding of contact, kunt u bellen of
mailen naar Lisette Heerschap
L.heerschap@middin.nl of bellen naar
070-3250605.

Save the Date
Bewonersvergadering
24 november 2021
Aanvang 19.30 uur

Op woensdagavond 24 november 2021 is
er weer een bewonersvergadering. U kunt
aansluiten via Zoom en meepraten over
de belangrijke ontwikkelingen in onze
wijk.
Sluit u ook aan?

Aanmelden kan via de mail:
nieuwwaldeck@hotmail.com
Kort voor de vergadering krijgt u een
Zoom link toegestuurd waarmee u kunt
deelnemen aan de bewonersvergadering.
Tot ziens op de bewonersvergadering!
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Je energiemaatschappij als spaarvarken
Er wordt veel gepraat over duurzaamheid, energie besparen en klimaatverandering door luchtvervuiling. De energieprijzen stijgen op dit moment snel.
Op steeds meer huizen, ook in Nieuw
Waldeck, zie je zonnepanelen verschijnen. Maar dat is een dure investering,
die je zeker bij een huurhuis niet gauw
doet. Kun je dan geen energie besparen
als je geen zin hebt in die investering?
Of je geen zin hebt in gedoe met de
verhuurder? Zeker wel.

Besparen voor weinig
De meest gemakkelijke besparing is de
knop van de verwarming uitdraaien. Ga
eens na welke ruimtes je weinig gebruikt.
Veel mensen zetten de radiator in de
slaapkamer uit, dat scheelt al veel energie. Een badkamer gebruik je meestal
ook niet de hele dag, zet daar de radiator alleen ´s ochtends aan en eventueel
´s avonds laat even. De thermostaatknop
hoeft overigens ook niet helemaal open
te staan. Standje 2 of 3 is vaak al voldoende voor een prettige warmte.
De meeste mensen zullen hun thermostaat lager zetten als ze naar bed gaan.
Waarom niet al een uur tot anderhalf
uur eerder? De warmte blijft lang genoeg
hangen om het, tot je onder de dekens
kruipt, lekker warm te hebben.
Wist je trouwens dat je na een flinke
maaltijd meer warmte nodig hebt maar
overdag minder? Dat betekent dat je de
thermostaat overdag lager kunt zetten,
bijvoorbeeld op 19 graden, en na de
maaltijd een paar uur op 21.
Maar met elektriciteit kun je ook veel
doen. Veel apparaten gaan niet meer uit,
maar staan in een stand-by stand. Deze
‘sluipstroom’ kost zomaar 10 tot 15 euro
per maand. Daar krijg je niets meer voor
terug dan het genoegen dat het apparaat
snel start als je op de afstandsbediening
drukt. Als je apparaten zoveel mogelijk
aansluit op stekkerdozen met een uitknop, kun je veel geld besparen. In de
nachtelijke uren staan je apparaten dan
helemaal uit.

En dan nog een laatste gratis actie: vergeet niet te ventileren. Daar word je huis
droger van. En een droog huis is gemakkelijker te verwarmen dan een vochtig
huis.
Je kunt nog meer doen, maar dan kost
het je meer dan een beetje zelfdiscipline.

In dit stukje worden een aantal (bijna)
gratis maatregelen op een rijtje gezet,
en een aantal wat duurdere maatregelen. Maar allemaal kunnen ze in elk
huis worden toegepast. Zeker in onze
wijk, waar de meeste huizen redelijk
goed geïsoleerd zijn. Wellicht valt de
energierekening binnenkort op de mat,
een goed moment om eens te kijken of
je volgend jaar geld terug kunt krijgen
in plaats van bij te betalen.

Een hele goedkope is reflecterende folie
achter de radiator plakken. Kost een paar
tientjes, kun je makkelijk zelf doen. De
warmte wordt dan meer de kamer ‘ingestraald’.
En dan de open deur. Zet tochtstrips en
deurdrangers op je deuren, vooral bij
deuren naar halletjes en bergingen. Dat
scheelt veel kou. Ook een brievenbusborstel in je voordeur helpt de kou te
verminderen.
Tenslotte: er lopen allerlei leidingen
van de CV door onze huizen. Als je die
isoleert, verlies je daarlangs geen warmte
meer.
Een wat duurdere maatregel is het
aanschaffen van ledlampen. Duur? Niet
meer, de meeste ledlampen kosten nog
maar een fractie van de prijs die je er een
paar jaar geleden
voor betaalde. Ten
opzichte van een
gloeilamp bespaar
je 90%. Ten opzichte
van een standaard
spaarlamp wat
minder, maar je
hebt wel veel mooier
licht. En tegenwoordig werken veel ledlampen ook samen met een dimmer.
Tenslotte nog een laatste duurdere
maatregel: waterzijdig inregelen van je
CV. Bij deze actie wordt de watertoevoer
naar een radiator beperkt tot wat voor
die ruimte nodig is. Dat scheelt veel geld,
maar kost al snel € 200,- als je het door
een vakman laat doen. Maar daar kun je
subsidie voor krijgen. Informeer eens bij
je energieleverancier of de installateur
van je CV-installatie. Meer informatie
vind je hier: https://duurzaamdenhaag.
nl/waterzijdig

Een verhaal uit de wijk:
Leo uit Duindorp
Op een vrijdagochtend was ik met een
andere buurtbewoner bezig in de buurttuin Toscanini langs het fietspad. Er
stopte een man van in de veertig, wat
leuk dat ik jullie eindelijk tref, zei hij.
Enthousiast stak hij van wal. Hij wandelt
al drie jaar van Duindorp naar Nieuw
Waldeck om zijn moeder te bezoeken die
in de wijk woont. Altijd loopt hij langs de
buurttuin en keek hij vol bewondering
naar een klein stukje paradijs in de stad.
Als ik ooit een tuin krijg, ga ik de tuin
net zo inrichten als deze buurttuin, zo
dacht hij steeds als hij langs de tuin liep.
Bramen, frambozen, bloeiende bloemen,
planten en een vijver. Het is een kleurrijk
stukje natuur en trekt veel dieren aan,
dat wilde ik ook, zo vertelde hij. Ruim
een half jaar geleden kreeg hij een huis
met een tuin in Duindorp en hij ging al
snel aan de slag met de tuin. Alle stenen
eruit en langzaamaan zette hij steeds
meer planten erin. Hij legde een vijver
aan en al snel kwamen er kikkers in de
tuin. Hij is veel bezig in de tuin, het zorgt
voor ontspanning en beweging en hij kan
alles langzaamaan opbouwen. Hij zei:
‘Jullie geloven me zeker niet?’

Om zijn woorden kracht bij te zetten
en ons ongeloof weg te nemen, liet hij
direct wat foto’s zien. Een groene oase
in het bijna geheel bebouwde Duindorp.
Geïnspireerd door het vergroenen zou
hij zelfs voor een aantal huizen in zijn
buurt regentonnen hebben aangevraagd
bij de gemeente, want dat water kunnen ze voor de planten goed gebruiken.
Zijn buurvrouw had recent haar tuin
betegeld, maar vond Leo zijn tuin wel
wat, met al dat groen en de dieren die
het aantrok. Zij zou nu ook denken aan
het vergroenen van haar tuin. ‘En dat
allemaal dankzij jullie buurttuin waar
ik al jaren langs loop!’ Dat het een mooi
stukje groen in Nieuw Waldeck is, wisten
we wel, maar dat het zo’n plek van inspiratie zou zijn, hadden we niet kunnen
vermoeden. Hopelijk zet hij zijn enthousiasme in om ook Duindorp iets groener
te maken, want een groenere omgeving
helpt mensen ontspannen en zorgt voor
een fijnere leefomgeving.
Heb jij ook een mooi verhaal uit de wijk,
laat het ons vooral weten via
nieuwwaldeck@hotmail.com

Wil jij een vogelhuisje voor de deur?

Vorig jaar heeft het wijkberaad op verzoek van bewoners vogelhuisjes in de
wijk geplaatst. Wegens de grote belangstelling toen wordt deze actie dit jaar nog
een keer herhaald. Het wijkberaad wil
uiteraard, net als de bewoners, bijdragen
aan een gezellige woonomgeving. Woon
jij nu in een straat in Nieuw Waldeck
met een boom voor de deur, waarin een

vogelhuisje niet zou misstaan? Laat het
ons dan direct weten. Wij hebben weer
een aantal vogelhuisjes beschikbaar om
de wijk mee te verfraaien. De vogelhuisje worden zelfs op de gewenste plek voor
je opgehangen. Wees er snel bij, want op
is op. Stuur direct een mail naar
nieuwwaldeck@hotmail.com

Benieuwd of je volgend jaar geld terug
gaat krijgen. Wie heeft nog meer tips?
Laat het weten aan het wijkberaad via de
website of de e-mail. Wij geven de informatie dan door aan andere bewoners van
de wijk!

Boetes voor dumpen van afval worden fors hoger
‘Wie niet horen wil moet maar voelen’
Er komen in Den Haag fors hogere boetes
voor het dumpen van afval. De boete
wordt verhoogd tot 200 euro. Tot nu toe
was dat 126 euro bij de eerste overtreding
en 160 bij de tweede. Het boetebedrag
voor iemand die op heterdaad wordt betrapt blijft staan op 95 euro, dat is landelijk vastgesteld. ‘Wie niet horen wil, moet
maar voelen’, vindt wethouder Hilbert
Bredemeijer (CDA). Ook wordt voorgesteld om op zondagen bijplaatsingen weg

te halen en komt er cameratoezicht bij
plekken waar veel wordt gedumpt.

Elke wijkbewoner kan zijn steentje bijdragen door defecten, vervuiling enz. te
melden bij de 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 09008844.

