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In gesprek met… Megan de Liefde, wijkagent
Kun je jezelf voorstellen?
Mijn naam is Megan de Liefde. Ik ben 34
jaar oud, gelukkig getrouwd en trotse
moeder van twee kinderen. In mijn vrije
tijd ben ik graag op pad met mijn kinde
ren, vriendinnen en sport ik graag.
Wat heb je gedaan voordat je wijkagent
in Nieuw Waldeck werd?
In 2009 ben ik als aspirant begonnen bin
nen het gebied van Basisteam Laak. Daar
na ben ik in de surveillance aan de slag
gegaan in Loosduinen. Na 7 jaar nood
hulp was ik toe aan wat meer verdieping.
Ik heb toen een kleine 2 jaar gewerkt als
wijkagent binnen basisteam Westland.
Toen de vacature voor wijkagent Nieuw
Waldeck online kwam, wist ik direct dat
ik terug wilde en heb ik gesolliciteerd.
Sinds mei 2021 ben ik hier wijkagent.
Naast het wijkagentschap ben ik familie
agent. Als familieagent sta je families/
nabestaanden bij van een heftig incident
dan wel een dodelijk incident.
Welk deel van (Nieuw) Waldeck valt
onder jouw werkgebied?
Momenteel valt de Italiaanse buurt, de
Franse buurt, de Tuinenbuurt, de Noten
buurt, de omgeving van het De Savornin
Lohmanplein, de bosjes van Pex en alles
wat daar tussen zit onder mijn werkgebied.
Wiens verantwoording is het andere
gedeelte?
Mijn collega Wilfried van der Vorst heeft
het andere gedeelte van Waldeck onder
zijn hoede. Via politie.nl kun je precies
zien hoe de wijken zijn ingedeeld.
Wat motiveert jouw om wijkagent van
Nieuw Waldeck te zijn?
De wijk is divers en kent veel bewoners
die zich inzetten voor de wijk, heeft vele
speelplekken en activiteiten voor jong en
oud en is lekker groen. De wijk kent stad
se problematiek, maar voelt toch dorps
aan. Er is onder andere veel jeugdproble
matiek. Deze problematiek vind ik enorm
interessant. Ik zie het dan ook als een
uitdaging om daar zowel preventief als
repressief mee bezig te zijn. De wijk kent
ook sociaal maatschappelijke problemen.
Het is deels aan mij om dit, gezamenlijk
met partners en bewoners, aan te pak
ken en te verbeteren. Als wijkagent ben
je eigenlijk een tussenpersoon. Wat mij
betreft een enorm dankbare functie.

Als je door de ogen van de politie naar
Nieuw Waldeck kijkt, wat zie je dan,
wat valt op?
Ik zie veel betrokken bewoners die de
wijk willen verbeteren en zich hiervoor
inzetten. Als politieagent zie ik nog
enorm veel uitdagingen. Het valt mij op
dat er veel overlast van de jeugd wordt
ervaren. Ook valt mij op dat er drugsgere
lateerde en GGZ –gerelateerde problema
tiek is. Om dit soort zaken te verbeteren
is het belangrijk zo goed mogelijk samen
te werken.
Niet altijd alles gaat even goed in
Nieuw Waldeck. Er speelt dan ook het
nodige in de wijk, waaronder parkeer
overlast en jongerenoverlast. Er zijn
twee schietincidenten geweest en ook
is er sprake van drugsgerelateerde
overlast. Is de capaciteit van politie
Loosduinen (bemensing, financiële
middelen) voldoende om de problema
tiek goed aan te pakken?
Het zal niet als een verrassing komen dat
er steeds minder blauw op straat is. De
uitstroom bij de politie is groter geweest
dan de instroom. En het feit is nou een
maal dat je met minder personeel minder
kunt oppakken. Juist daarom is het
belangrijk om goed samen te werken met
partners, vroeg zaken te signaleren en
zoveel mogelijk preventief aan te pakken.
Gelukkig worden er aan de politieacade
mie nieuwe collega’s opgeleid en stromen
er steeds meer nieuwe collega’s in, ook
binnen basisteam Loosduinen!

Wat doet de politie eraan om deze pro
blematiek beheersbaar te houden?
Door problemen tijdig te signaleren kan
vaak door samenwerking met partners
erger worden voorkomen. Dit lukt na
tuurlijk niet altijd. Per probleem wordt
gekeken hoe we dit het beste aan kunnen
pakken. Wie en wat hebben we nodig om
het doel te bereiken. Voor drugsoverlast
kunnen bijvoorbeeld acties gepland wor
den. Bij heterdaad situaties is het zaak
dat we repressief optreden en proces-ver
baal opmaken. Elk probleem is anders en
vraagt een andere aanpak. Het is daarom
heel belangrijk dat de inwoners proble
men aankaarten bij mij of bij de politie in
het algemeen.

Wat is jouw visie en/of de politie van
Loosduinen over de mogelijke komst
van een coffeeshop aan de Oude Haag
weg?
Loosduinen heeft twee enorm grote
locaties waar onder andere Parnassia
gevestigd is. Daar wonen veel kwetsbare
mensen. Mensen met psychische pro
blematiek, maar ook verslavingsproble
matiek. De wijk Waldeck kent ook veel
jongeren. Het valt mij op dat er door
jongeren, ook minderjarige jongeren, veel
drugs gebruikt worden. Het plaatsen van
een coffeeshop aan de rand van deze
woonwijk en tussen de twee Parnassia
vestgingen in zou nou niet direct bij mij
opkomen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag van
jouw eruit?
Geen dag is bij mij hetzelfde :) Gelukkig
maar, want dat maakt mijn werk zo leuk.
Ik start de dag vaak met het inlezen van
de dagrapportage(s). Wat is er allemaal
gebeurd in de wijk toen ik er niet was,
waar moet ik nog iets aan doen? Ik kijk
direct of ik nog terugbelverzoeken heb
gehad van partners of bewoners. Ik pro
beer zoveel mogelijk contact te hebben
met de partners. Je hebt elkaar tenslotte
nodig om je doel te bereiken. Dit contact
kan zijn via een overleg, telefonisch of
in de wijk. Denk hierbij onder andere
aan partners zoals de woningbouwver
enigingen, meerdere afdelingen binnen
de gemeente, wijkcentra, jongerenwerk,
wijkberaad, buurtpreventie en Centrum
Jeugd en Gezin. Maar ook reclassering,
het openbaar ministerie en afdelingen
binnen de politie. Het ligt er net aan
waar de problemen zijn en wie kunnen
bijdragen aan een verbetering dan wel
oplossing.

Wat kunnen de bewoners het beste
doen op het moment dat ze iets zien of
opvalt wat niet in de haak is?
Bij zaken die geen spoed hebben, maar
wel actie van de politie gewenst is kan
0900-8844 gebeld worden. Bij zaken/inci
denten waar direct politie bij nodig is kan
112 gebeld worden. Het kan natuurlijk
ook zo zijn dat er zaken zijn waarbij je
liever anoniem blijft, omdat je bijvoor
beeld de ‘dader’ kent. In die gevallen kan
‘Meld misdaad anoniem’ gebeld worden.
Zij zijn te bereiken via 0800-7000. Op de
website www.meldmisdaadanoniem.nl is
hier meer over te vinden.

Verder ben ik graag buiten en zichtbaar
in de wijk, heb ik contact met de bewo
ners, basisscholen, winkeliers en sport
verenigingen. Ik bezoek zoveel mogelijk
overlastlocaties en ga op huisbezoek
daar waar nodig is. Ik weet eigenlijk
nooit helemaal hoe de dag zal verlopen.
Er kan altijd een belangrijke melding
binnen komen. In dat geval moet ik alles
laten vallen en ga ik daar naartoe.
Het is wel zo dat mijn dienst vaak ein
digt met administratie. Het minst leuke
onderdeel van de dienst, maar wel heel
belangrijk.

Welke lange termijn doelen heeft de
politie Loosduinen voor Nieuw Wal
deck?
Het allerbelangrijkste is de wijk zo veilig
mogelijk te maken voor iedereen. Mijn rol
hierin is om het onveiligheidsgevoel bij de
bewoners te signaleren en dit bij de juiste
instanties en afdelingen aan te kaarten.
Samen kijken we dan hoe we dit doel
kunnen bereiken.
Hoe kunnen bewoners jou bereiken?
Op verschillende manieren. Zij kunnen
via 0900-8844 een terugbelverzoek doen.
Ook kunnen zij dit verzoek doen via een
contactformulier dat te vinden is op
politie.nl
Op Instagram ben ik ook te volgen, via
wijkagent_waldeck. Dit account wordt
niet 24/7 uitgelezen, maar je kunt me
altijd een DM sturen.
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Nieuw Waldeck Knapt Op
Gemeente Den Haag knapt Nieuw Wal-deck op door groot onderhoud, groen
onderhoud, het verbeteren van de
kwaliteit en het opnieuw inrichten van
de buitenruimte. Het opknapplan voor
Nieuw Waldeck is samen met bewoners
opgesteld. Het plan is onderdeel van de
opknapplannen Houtwijk, Nieuwe Wal
deck en Mariahoeve.
Hierbij geven we u een update van de
projecten in Nieuw Waldeck die nu actu
eel zijn.
Stappalen King Olivereiland
Op 24 februari opende wethouder Brede
meijer de vernieuwde stappalen richting
de speeltuin op het King Olivereiland.
Dit onderdeel is de aftrap van project
Strausspaden.
Aanpak Strausspaden
De aanpak van de Strausspaden is on
derdeel van een plan om de ‘langzaam
verkeersroutes en groenzones’ in de wijk
aan te pakken. Bij de aanpak van de
Strausspaden wordt onder andere:
·D
 e verkeersveiligheid en gebruiksvrien
delijkheid van de Strausspaden verbe
terd door het aanleggen van gescheiden
voetpaden op de plekken waar dat nog
niet is of door het renoveren van voet
paden.
·D
 e herkenbaarheid van de Strauss
paden vergroot door gebruik te maken
van dezelfde materialen (bijvoorbeeld
dezelfde soort bestrating).
·E
 en stevige onderhoudsbeurt gegeven
aan het groen, bijvoorbeeld door het
snoeien van bomen en het verbeteren
van de groeiplaatsen, zodat het groen

gezond en toekomstbestendig is.
· Een grote onderhoudsbeurt gegeven aan
de Blauwe Speeltuin.
Bewonersavond
Op 17 maart is een bewonersavond voor
de Strausspaden georganiseerd. U heeft
hier informeel uw mening kunnen geven
over het ontwerp. Wanneer u niet in de
gelegenheid bent geweest om het ont
werp in te zien kunt u dit alsnog bekijken
via de website van het wijkberaad: www.
nieuwwaldeck.info. Vragen en opmerkin
gen kunt u mailen naar nieuwwaldeck
knaptop@denhaag.nl
Het ontwerp voor de Strausspaden wordt
naar verwachting in juni dit jaar gedu
rende zes weken ter inzage gelegd. Alle
bewoners in Nieuw Waldeck ontvangen
hier te zijner tijd een bewonersbrief over.
De uitvoering van de werkzaamheden
staat gepland voor eind 2023.
Italiaanse buurt
In november 2021 hebben bewoners het
ontwerp voor de Italiaanse buurt kunnen
bekijken op een inloopbijeenkomst. Er
zijn veel positieve reacties binnen geko
men en ook goede vragen gesteld. Die
zijn verwerkt in het uiteindelijke Voor
ontwerp dat (onder voorbehoud) in mei
ter inzage wordt gelegd. De planning van
dit project schuift wel iets op. Vanwege
de stijgende prijzen voor grondstoffen en
materiaal valt dit project een stuk duur
der uit dan verwacht. De gemeente on
derzoekt nu hoe dit kan worden opgelost
en zal dit met het wijkberaad bespreken.
Bewoners worden hierna geïnformeerd
over de vervolgstappen.

Woningbouw op de locatie van tuin
centrum Hanenburg
Zoals u waarschijnlijk bekend is gaat er
woningbouw plaatsvinden op de locatie
van tuincentrum Hanenburg aan de
Groen van Prinstererlaan. Op 20 januari
jl. zijn de bouwplannen gepresenteerd
in wijkcentrum De Geest. Als u dit heeft
gemist kunt de bouwplannen alsnog be
kijken op een speciale website hiervoor:

www.gvpontwikkeling.nl
Op de website staat een diapresentatie.
Reacties of vragen over deze bouwplan
nen kunt u sturen naar nieuwwaldeck@
hotmail.com of door middel van het
reactieformulier op onze website
www.nieuwwaldeck.nl

Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck:
wij bieden u graag de zorg in uw wijk!
U bent van harte welkom bij gezond
heidscentrum Nieuw Waldeck voor een
huisarts, fysiotherapeut, diëtiste en an
dere zorgverleners. Alles onder één dak
aan de Strausslaan 90.
Wij vinden het belangrijk met u mee te
denken welke behandeling of advies het
beste bij u past. Samen met de dokters

assistentes en praktijkondersteuners
streven wij er naar u de best mogelijk
zorg te bieden.
Wilt u zich inschrijven bij een van onze
huisartsen?
• Gebruik het inschrijfformulier op onze
website of vraag een formulier aan de
balie bij de doktersassistentes.
• Vul het formulier in en lever dit bij de
balie in.
• U kunt ook online inschrijven, bij de
balie zet u dan een handtekening.
Voor een definitieve inschrijving vragen
wij u naar een geldig legitimatiebewijs.
Graag tot ziens,
Team Gezondheidscentrum
Nieuw Waldeck

Uitnodiging bewonersvergadering
Nieuw Waldeck 20 april 2022
Op woensdagavond 20 april 2022 vindt
de voorjaarseditie van de bewonersver
gadering van het Wijkberaad Nieuw
Waldeck plaats.
Locatie:
		
Inloop:
Aanvang:

wijkcentrum de Geest,
Georges Bizetstraat 25
19.30 uur
20.00 uur

De vergadering is door u te bezoeken
of digitaal via Zoom en onze sociale
media kanalen te volgen, Wij hebben
uitnodigingen verstuurd aan Haagse
wethouders. Hopelijk sluiten zij aan
om de dialoog aan te gaan over ontwik
kelingen van onze wijk.
Aanmelden voor de vergadering gaat
via de mail nieuwwaldeck@hotmail.com

U krijgt van tevoren een deelname link
gemaild of u komt naar wijkcentrum
de Geest.
Voor de agenda en de bijbehorende
documenten verwijzen wij u naar onze
website
www.nieuwwaldeck.nl
Sluit u ook aan?

Muziek in de morgen en alles
over onze componistenwijk!
Elke laatste donderdag van de maand
(met uitzondering van de feestdagen)
spelen jonge, getalenteerde studenten
van het Koninklijk Conservatorium Den
Haag van 11.00 tot 12.00 uur een bijzon
der programma. Iedere student heeft zijn
of haar specialisme qua stijl en instru
ment. Wordt het jazz of klassiek? Gitaar,
viool of piano? Een solo-optreden of een
groepsformatie? Laat u maar verrassen!
U hoeft niet te reserveren!
Vrijdagavond 8 april vertelt Sven Arne
Tepl u alle verhalen achter de straat
naambordjes in onze componistenwijk.
Want wie was Rossini eigenlijk en wat
heeft Tannhäuser gedaan? Het belooft
een vrolijke, muzikale avond te wor
den vol wetenswaardigheden, foto’s en

natuurlijk met passende muziekfrag
menten! Reserveren kan via onze site:
bibliotheekdenhaag.nl.

Loosduins Energie Collectief
Een energiecoöperatie in Nieuw Waldeck
Begin 2021 is door een aantal enthousias
te vrijwilligers een werkgroep gestart om
voor zowel huurders als huiseigenaren in
Nieuw Waldeck een energiecoöperatie op
te richten.
Wat is een energiecoöperatie? In een
coöperatie werken leden samen. Daar
mee wordt meer bereikt dan dat bewo
ners ieder voor zich aan de slag gaan.
De leden, in dit geval de bewoners van
Nieuw Waldeck ondersteund door het
Wijkberaad Nieuw Waldeck, bundelen
hun krachten in een coöperatie om in de
wijk stroom op te wekken. Daarmee kan
de wijk veel duurzamer te worden. Veel
daken in Nieuw Waldeck liggen er nu nog
ongebruikt bij, terwijl met zonnepanelen
lokale stroom kan worden verkregen.
De bedoeling is dat bewoners een zonne
paneel aanschaffen tegen een redelijke
prijs.

Ook als je al zonnepanelen hebt, kun je
een aandeel aanschaffen. Dit staat los
van je eigen energierekening. Er is een
stappenplan opgesteld met als doel het
oprichten van een energiecoöperatie en
bij de gemeente in het kader van duurza
me initiatieven subsidie aangevraagd en
toegekend gekregen.
Wilt u meer weten over dit initiatief,
neem dan contact met Jan van Balen
(Loosduins Energie Collectief) via
info@loosduinsenergiecollectief.nl
We horen graag van u!

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.
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Dromen over een mooier
Waldeck

Regentonactie voor de bewoners
van Nieuw Waldeck

Waldeck, waaronder Oud-Waldeck, de
Componistenbuurt, Nieuw Waldeck en
Rosenburg (incl. Notenbuurt) krijgt een
wijkagenda. In de wijkagenda staan
de belangrijkste aandachtspunten om
aan te pakken. Bewoners, ondernemers,
samenwerkingspartners en medewerkers
van de gemeente bepalen samen wat het
meest belangrijk is.

Het wijkberaad wil graag een steentje
bijdragen aan het duurzamer maken van
de wijk Nieuw Waldeck en de huishoud
kosten voor de bewoners hiermee te ver
lagen. Een van de ideeën is om collectief
regentonnen te laten plaatsen bij wo
ningen. Woningcorporaties HaagWonen
en Staedion hebben reeds toestemming
verleend om op de begane grond een
regenton te plaatsen, mits de verhuurder
hierover wordt geïnformeerd.
De voordelen van een regenton spreken
voor zich. Er loopt minder water het riool
in bij een regenbui en je kunt de planten
van water voorzien uit je eigen regen
ton in plaats van hiervoor drinkwater te
gebruiken.
Het wijkberaad is voor dit doel een
samenwerking aangegaan met Ton Ton
Regenton. Dit is een bedrijf dat maat
schappelijk verantwoord ondernemen
hoog in het vaandel heeft staan. Daarom
werkt het met regentonnen van gerecy
clede materialen en zet het professionals
met afstand tot de arbeidsmarkt in. Ook
vragen zij een redelijke prijs, inclusief
het plaatsen en het aansluiten op de
regenpijp. Om het systeem goed te laten
werken wordt een kwalitatief hoogwaar
dige vulautomaat gebruikt. Deze zorgt
ervoor dat als de ton vol is het overtollige
water wordt afgevoerd naar het riool.
Voor het aansluiten van de vulautomaat
wordt de regenpijp niet doorgezaagd,
maar wordt alleen een gat geboord.

Dinsdagavond 22 februari jl. was de
eerste van de drie bijeenkomsten om
invulling aan de wijkagenda te geven.
Er is hard gewerkt die avond. De sterke
en zwakke punten van Waldeck zijn in
kaart gebracht. De deelnemers hebben
gedroomd over hoe van Waldeck een
leukere wijk te maken. Tijdens ener
gieke gesprekken deelden aanwezigen
persoonlijke verhalen over wat de wijk
Waldeck voor hen betekent, welke talen
ten zij kennen en met welke inspirerende
mensen zij contact hadden. Het verslag
van deze bijeenkomst is binnenkort
beschikbaar.

Over de wijkagenda’s

Alle wijken in Den Haag krijgen een
eigen agenda. Hierin stellen gemeente
en bewoners samen vast wat de
komende vier jaar de belangrijkste
kansen en uitdagingen zijn. Hierdoor
kunnen plannen van de gemeente beter
aansluiten op wat leeft in de wijk. Tijdens
het hele proces -van idee tot uitvoeringblijven de buurtbewoners betrokken.
Waar nodig kan dus bijgestuurd worden
en kan de wijkagenda worden herzien.
U heeft inmiddels een enquête in de brie
venbus gekregen. Door die in te vullen
wordt duidelijk hoe u de wijk ervaart en
wat u nodig heeft om nog prettiger te wo
nen in Waldeck. U kunt de enquête ook
invullen op de website www.wijkagenda
waldeck.nl
Wilt u ook meedoen met de vervolg
bijeenkomsten? Meld u dan aan door
een e-mail te sturen naar loosduinen@
denhaag.nl

Er is contact geweest met Klimaatkrach
tig Delfland van het Hoogheemraad
schap over dit idee. Zij hebben de moge
lijkheid om bij voldoende aanmeldingen
een tegemoetkoming te verstrekken in de
kosten van het plaatsen van de regenton.
Als u interesse hebt in een regenton via
deze actie, laat het dan direct weten.
U kunt ons bereiken op het e-mailadres
nieuwwaldeck@hotmail.com
Prijzen en informatie over de regenton
nen is te vinden op
www.tontonregenton.nl

Reageer direct en win een
afvalknijper!
Snoei- en Bloeidag
zaterdag 14 mei 2022
Aanvang 10.00 uur, einde 15.00 uur
Heeft u een stukje openbaar groen in uw buurt waarvan u denkt, dat kan be
plant worden, want daar knapt de buurt enorm van op? Meld u dan nu aan! U
moet wel zelf aan de slag gaan en vrijwilligers uit de buurt regelen die mee hel
pen. Daar staat tegenover dat het wijkberaad zorgt voor de benodigde plantjes.
Ook kunt u de handen uit de mouwen te steken door op de Snoei- en Bloeidag
bij de reeds bestaande groene wijkinitiatieven de deelnemende vrijwilligers te
helpen alles weer netjes te maken. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.
Na al dat wroeten in de aarde, heeft u vast trek. Het wijkberaad zorgt daarom
voor een lunchpakketje met wat lekkers.
Meld u nu aan via nieuwwaldeck@hotmail.com

Heeft u ook zo’n hekel aan al die rommel
op straat? En dan hebben wij het niet
over de blaadjes die van de bomen zijn
gevallen, ook geen net gezicht natuurlijk,
maar over al die zaken die op straat wor
den gegooid in plaats van in de afvalbak.
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck vindt
een schone buurt ontzettend belangrijk
en organiseert dan ook een paar keer per
jaar een gezamenlijke afval opruimactie!
In 2021 is drie keer met bewoners een
afvalactie gedaan in de wijk (maart, juni
met kano’s en september) en drie keer 25
zakken afval afgevoerd. Wat knapte de
wijk daarvan op! Dit jaar worden er ook
weer opruimacties met gehouden waar
bewoners ook hun steentje aan kunnen
bijdragen. Op 19 maart jl. was de eerste

tijdens de Landelijke Schoonmaakdag,
maar er komen er nog meer! Houdt uw
sociale media in de gaten! Er zijn geluk
kig ook veel bewoners die niet kunnen
wachten op een georganiseerde oprui
mactie en zelf alvast de handen uit de
mouwen willen steken. Regelmatig wordt
dan ook gevraagd of men een knijper
mag lenen om zelf op pad te gaan. Dat
vinden wij natuurlijk een hele goede
zaak! Vandaar dat het wijkberaad een
afvalknijper beschikbaar stelt aan de eer
ste vijf bewoners die een e-mail sturen
naar: nieuwwaldeck@hotmail.com met
vermelding van uw telefoonnummer.
Het wijkberaad neemt dan z.s.m. contact
met u op!
Wij gaan voor een schone wijk, u ook?

Vleermuizen spotten in Nieuw Waldeck
In onze wijk wonen veel vleermuizen.
Ze zijn onze nuttige buren en vliegen in
de schemer van de avond over ons heen.
Wist je dat er verschillende soorten zijn
en dat je ze kan horen met een Batdetector? Op donderdagavond 28 april
gaan we met een bioloog van de gemeen
te Loosduinen in onze wijk een leerzame
wandeling maken. We horen over
soorten, hoe ze leven, wat ze eten, hoe ze

communiceren èn we gaan ze proberen
te spotten. De wandeling is uitsluitend
bedoeld voor bewoners. Meld je aan
vóór 20 april via email: nieuwwaldeck@
hotmail.com
De maximale groepsgrootte is 20 per
sonen. We starten bij het crematorium
Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1, bij de
begraafplaats Westduin om 20:45 uur.
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De tuin: oefening in mens zijn Kom helpen in de buurttuin!
Soms vergeet de mens dat zijn grootste
kracht en talent ligt in het communice
ren met al wat leeft.
Je kind of huisdier jouw wil proberen
op te leggen werkt meestal averechts.
En terecht, zou ik zeggen. Een beetje
respect voor de eigenheid van de ander
is meer dan wenselijk.
Een plant spreekt niet door middel van
woorden, maar kan wel door zijn gedrag
laten zien dat zij te warm staat of te veel
water krijgt. Om dat te kunnen waarne
men is er wel een zekere ontvankelijk
heid nodig, een afstemmen op . . .In dit
geval: een afstemmen op de natuur.
En hoe gaan wij om met de natuur. Mag
zij nog gewoon zichzelf zijn? Of moet al
les worden ingedamd en beheerst. Zoals
wij het willen. Zien wij de natuur nog als
een geschenk, die ons helpt tot ons zelf
te komen en eindelijk weer wat innerlijke
rust te ervaren. Of zijn we bang voor haar
wildheid en natuurlijke levenslust?
Een natuurlijke tuin wordt door de mees
te mensen niet als vanzelfsprekend erva
ren. Bij hen moet alles netjes, geordend
en nog het liefst betegeld zijn. En vooral
niet te veel dode bladeren van een boom
vlakbij die in de zomer ervoor zorgt dat
ons huis niet te heet wordt en we kun
nen genieten van allerlei kleine vogels.
Voelen we dan niet dat we een onderdeel
van de natuur zijn? En dat we haar nodig
hebben.

Wat dan wel vaak helpt is, als je de naam
ervan weet, op Google te zoeken naar
onder andere de geneeskrachtige werking
van zo’n klein kruipertje. Dan besef je
hoe waardevol het kan zijn voor onze
gezondheid. Mellie Uyldert zei altijd dat
de natuur jou schenkt wat je nodig hebt
en zo stond er dit voorjaar kleefkruid in
mijn tuin, te gebruiken tegen opgezette
lymfeklieren. Daar heb ik toen thee van
gedronken. Dat deed mij veel goed.
Naast onkruid staan naaktslakken ook
zeer slecht aangeschreven. Dat is dan
onbekendheid want ze schijnen juist met
hun slijm veel goed te doen voor plant en
bodemleven.
Mijn ontmoeting met hen begint als
volgt: Ik had heerlijk geurende ecologisch
geteelde rozemarijn, tijm, salie, peterse
lie en citroenverbena in de pot op mijn
tuintafel gezet.
De volgende ochtend - ik kon ze geen
ongelijk geven - zat de pot vol naaktslak
ken. Eén voor één heb ik ze toen met een
plastic vorkje eruit geschept en met een
boogje in de ooievaarsbek gekieperd. Zo
van: niet hier, maar dáár is ook genoeg te
eten voor jullie.
Na een paar dagen hetzelfde ritueel te
hebben herhaald hebben ze het na 3 of
4 keer opgegeven. Op de 6e/7e dag zat er
nog één durfal die het bericht niet hele
maal duidelijk had begrepen, maar voor
de rest was de boodschap overgekomen.
Nu is de rust teruggekeerd.
En zo kun je communiceren met alles
wat leeft. Het is geen hogere wiskunde of
hocus pocus. Probeer het maar en je zult
zien dat het werkt.

Vooral kleine plantjes, die de meesten
van ons geringschattend onkruid noe
men, moeten het vaak ontgelden. Die
moeten zo gauw mogelijk worden weg
gehaald.

Nieuw Waldeck heeft een aantal buurt
tuinen in de wijk, waaronder buurttuin
achter de Paganinistraat 51, de buurttuin
langs het fietspad Toscaninistraat, de
buurttuin aan de Louis Armstrongkade,
de Waanzinnige Waldeck Tuin en de

GroeneGeest. Vind u het leuk om af en
toe als vrijwilliger te helpen in een van
deze buurttuinen die onze wijk rijk is?
Neem dan vooral contact op met het
wijkberaad. U kunt ons bereiken via
nieuwwaldeck@hotmail.com

Wijkberaad zoekt secretaris of
administratieve ondersteuning
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft
ondersteuning nodig voor haar secreta
riaat. Een belangrijk onderdeel hierbij is
het maken van agenda’s en verslagen van
vergaderingen van het Dagelijks en het Al
gemeen Bestuur. Ook het inschrijven van
de post en het afhandelen van e-mailver
keer behoort tot de taken. Verder zorgt de
secretariële vrijwilliger voor de aanschaf
van kantoorbehoeften en het bakkie koffie
met koekje dan wel water of frisdrank en
houdt hij of zij het archief op orde.

Een aantal werkzaamheden kunnen
vanuit huis plaats vinden, maar regel
matige aanwezigheid op het kantoor van
het wijkberaad in wijkcentrum De Geest
is noodzakelijk. De werkzaamheden
kunnen over meerdere personen worden
verdeeld.
Als u belangstelling heeft kunt u zich
aanmelden voor een gesprek via nieuw
waldeck@hotmail.com of het reactie
formulier op de website
www.nieuwwaldeck.info

Els van der Steen
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Oplossing
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Op onze website www.nieuwwaldeck.nl
is alles over de wijk te vinden. Ideeën of aanvullingen zijn welkom op
nieuwwaldeck@hotmail.com.
Ook kun je ons vinden op
www.facebook.com/nieuwwaldeck

Word vrijwilliger!
Draagt u de wijk een warm hart toe en
wilt u zich daarom af en toe inzetten
voor de wijk, meld u dan aan. Wij zijn on
der meer op zoek naar wandelaars, men
sen die hun hond uitlaten, mensen die
vlot kunnen schrijven en mensen die met
hun kind(eren) wel eens een rondje wijk
doen. Want net zo makkelijk is het om
tijdens zo’n ommetje het Muzik(r)antje

te bezorgen, een rondje met het Buurt
InterventieTeam mee te lopen, een stukje
te schrijven over iets wat u bezig houdt
of om eens een uurtje aan te sluiten bij
een vergadering in wijkcentrum De Geest
en het te hebben over hoe wij onze wijk
nog mooier kunnen maken. Wij kunnen
uw hulp hard gebruiken! Meld u aan via
nieuwwaldeck@hotmail.com

Save the date
Wijkdag Nieuw Waldeck
25 juni 2022
Wilt u meedenken en helpen bij de voorbereiding, neem even contact
met ons op! nieuwwaldeck@hotmail.com

STICHTING WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
Tel.: 070-3979606 | E-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com | www.nieuwwaldeck.nl
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 juni 2022.

