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100 jaar Loosduinen!

O

p 1 juli 2023 is het 100 jaar geleden
dat het dorp Loosduinen als stadsdeel bij de gemeente Den Haag
werd gevoegd. Daartoe had de gemeente
in 1903 al een voorzetje gedaan door het
gedeelte tussen de Beeklaan en de Kamperfoeliestraat bij Den Haag te betrekken. De ‘landhonger’ was daarmee niet
gestild. In 1910 werd er wederom onderhandeld maar het duurde tot 1923 voordat de gemeenteraad van Loosduinen
akkoord ging met totale annexatie van
Loosduinen door de gemeente ’s-Gravenhage.
Geannexeerd of niet, van het vieren van
een feestje zijn wij in Loosduinen niet
vies!

Let dus op de berichten in de Loosduinse
editie van De Posthoorn.
Volgend jaar kunt u ook terecht bij het
Loosduins Museum dat is gevestigd naast
de molen.
Daar wordt momenteel gewerkt aan een
nieuwe tentoonstelling met de werktitel:
‘100 jaar annexatie van Loosduinen’.
Hiervoor is het museum op zoek naar bewoners van 90 jaar of ouder die wat over
het verleden kunnen vertellen. Ook zoekt
het museum ansichtkaarten of ander
beeldmateriaal. Bijvoorbeeld trouwfoto’s
uit die tijd of van langer geleden. Voor
meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@loosduinsmuseum.nl
Ook de Commissie Loosduinen, de commissie die in 1923 werd ingesteld om de
belangen van Loosduinen te behartigen,
viert haar 100-jarig jubileum. Als u het
leuk vindt om mee te werken aan de
organisatie van de komende festiviteiten
kunt u dit laten weten aan de Commissie
Loosduinen via commissieloosduinen@
denhaag.nl

Activiteiten wijkberaad 2023
Behalve de feestelijkheden die voor het
honderd jarig bestaan van het stadsdeel
Loosduinen georganiseerd gaan worden,
gaan natuurlijk ook de gebruikelijke
activiteiten van het Wijkberaad Nieuw
Waldeck volgend jaar gewoon door.
Wij noemen alvast de vaste snoei- en
bloeiacties en afvalacties in het voor- en
najaar en -als er genoeg belangstelling
is- nogmaals een vleermuizenspeurtocht.
Ook is het bestuur aan het kijken naar
de mogelijkheid weer voor de zomer een
wijkdag te organiseren. De wijkdag in

juni van dit jaar was druk bezocht en
bijzonder geslaagd en daarom voor herhaling vatbaar.

Wijndaelercentrum
per 1 juni 2023 dicht

O

nlangs bereikte ons het bericht
dat het Wijndaelercentrum aan de
Catharina van Rennesstraat per
1 juni 2023 wordt gesloten. Wat daarna
met het gebouw gaat gebeuren is nog
niet bekend volgens informatie van eigenaar Woonzorg Nederland.

VERHUIZEN VANAF JANUARI
De reden van de sluiting is dat het
huurcontract van het pand op die datum
afloopt en het pand volgens uitbater Florence niet meer voldoet aan de huidige
eisen voor wonen met zorg. Eigenaar
Woonzorg Nederland heeft nieuwbouwplannen. Wat die plannen precies behelzen is op dit moment nog niet bekend.
Wijkberaad Nieuw Waldeck houdt de
ontwikkelingen in de gaten.
De sluiting van Wijndaelercentrum betekent dat de 103 bewoners tussen januari
en mei 2023 gaan verhuizen naar een
andere woonzorglocatie van Florence.
En het betekent ook dat medewerkers
een andere werkplek krijgen. Maar voor-

lopig gaat de dagelijkse gang van zaken
in Wijndaelercentrum gewoon door.

VERVOLGSTAPPEN
In oktober a.s. gaat Florence met alle
bewoners in gesprek over de persoonlijke
situatie en om wensen en mogelijkheden
in kaart te brengen. Daarna worden
bewoners zorgvuldig begeleid naar een
nieuwe plek in een ander woonzorgcentrum. Voor de medewerkers geldt dat er
gegarandeerd een andere werkplek voor
hen bij Florence is.
De sluiting van het Wijndaelercentrum
is voor bewoners en medewerkers niet
makkelijk te verwerken. Volgens Florence
gaan zij daarom zorgen voor persoonlijke
en zorgvuldige ondersteuning voor alle
betrokkenen.
Ook bewoners van onze wijk die bekenden of familieleden daar hadden wonen,
een maaltijd gebruikten of één van de
vele activiteiten bezochten, zijn niet blij
met de gang van zaken.

Vleermuizen spotten in
Nieuw Waldeck
In navolging van de vleermuizenspeurtocht in het voorjaar, wil het wijkberaad
in het najaar wederom zo’n tocht organiseren. Het is gebleken dat er veel belangstelling is voor een dergelijke activiteit.
Voor de eerste speurtocht hadden zich
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dan ook meer wijkbewoners aangemeld
dan mee konden. De maximale groepsgrootte is 20 personen. Er zijn nog wat
plaatsen vrij. Als u zich snel aanmeldt
via nieuwwaldeck@hotmail.com kunt u
misschien nog mee!

* BLOEMSCHIKKEN OP DE STADSTUIN*
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In gesprek met Lisa

Onlusten in Nieuw Waldeck

Een bewoner van Nieuw Waldeck met
een bijzondere hobby
Bij het zoeken op internet naar een leuk
cadeautje voor een pas geboren baby
stuitte onze 2e secretaris, Monique de
Valk, op een bijzonder babygeschenk,
dat in de hobbysfeer was ontstaan
maar inmiddels als bijzonder cadeau
via Facebook verkrijgbaar is. Een speenkoord. Toen bleek dat de mevrouw die
deze speenkoorden maakt in de wijk
woont, hebben wij een praatje met haar
gemaakt en gevraagd of ze iets wilde
vertellen over het hoe en waarom van
haar hobby.

Onze wijk wordt dit jaar regelmatig
geteisterd door onlusten van baldadige
jongeren.
Eén van de uitwassen hiervan was op
maandagavond 4 juli, waarbij een grote
groep jongeren vernielingen pleegden
en met stenen gooiden. Tientallen
agenten hebben daarna jacht gemaakt
op deze groep jongeren.

Vertel eens wat over jezelf?
Mijn naam is Lisa en ik woon in Nieuw
Waldeck samen met mijn man en drie
kinderen. Ik werk in de zorg en ben pas
begonnen van mijn hobby mijn werk te
maken.
Waarom ben je in Nieuw Waldeck
komen wonen en waarom wil je nooit
meer weg?
In 2017 zochten wij een koopwoning.
We waren op zoek naar een woning in
een leuke woonwijk met genoeg speeltuintjes. Zodat onze kinderen lekker
buiten kunnen spelen.
Zo kwamen wij terecht in Nieuw Wal
deck. De wijk voelde goed aan en alles
is bereikbaar (winkelcentrum Waldeck,
Loosduinen en Houtwijk).
Wij wonen met heel veel plezier in Nieuw
Waldeck. Onze oudste kijkt het hele jaar
uit naar Halloween. Er worden in de wijk
hele leuke dingen georganiseerd.
Tot op heden heb nooit spijt gehad van
onze verhuizing naar Nieuw Waldeck.
Sterker nog: wij willen hier nooit meer
weg!
Je hebt naast je werk een hobby waarvan je uiteindelijk wilt gaan leven. Bijgaand vinden onze lezers de link naar
je webwinkel/FB pagina. Waar komt je
passie voor zelfgemaakte baby-accessoires vandaan?
Toen ik in verwachting was van ons derde kindje in 2021 was het een hype om
een speenkoord voor je baby te gebruiken. Ik wilde deze graag zelf maken en
zo is mijn hobby begonnen. Omdat mijn
zoontje genoeg heeft aan één speenkoord, was het idee geboren om ze op
bestelling te gaan maken, zodat ik mijn
hobby kan blijven uitvoeren.

Inmiddels is het niet alleen bij speenkoorden gebleven, maar maak ik ook
bijtringen, wagenspanners, rammelaars
en ga zo maar door. Alles is handgemaakt
en wordt volledig naar wens uitgevoerd.
U kunt mijn creaties vinden op:
facebook.com/BabyDesignbyLisa
instagram.com/babydesignbylisa
Je vertelde dat je het belangrijk vindt
om de juiste materialen te gebruiken.
Vertel eens meer over je certificering
en waarom jij dit belangrijk vindt.
Ik maak gebruik van de juiste materialen. Zo zijn de kralen die ik gebruik 100%
BPA vrij en vrij van chemische stoffen. Ik
koop mijn materiaal in bij een gecertificeerd bedrijf.
Verder hou ik mij volledig aan de veiligheidseisen die nodig zijn, ik wil hier ook
niet van af wijken. Het gaat uiteindelijk
om kleine kinderen, dus werk ik graag
met goed materiaal waarvan ik zeker
weet dat het veilig is.
Hoe weet jij een baan, een startende
onderneming en een gezin met drie
kinderen te combineren?
Soms is het moeilijk te combineren, een
intensieve baan en de zorg voor drie kinderen, maar omdat het een hobby is vind
ik het geen straf om mij er toe te zetten.
De creaties die ik maak, maak ik met veel
plezier. Ik stop hier al mijn passie in.
Wat wil jij onze lezers meegeven waar
jij je positiviteit uit haalt?
Ik haal mijn positiviteit vooral uit de
complimenten die ik krijg van mijn
klanten. Ook vind ik het contact met de
klanten erg leuk. Samen met hen probeer
ik iets unieks te maken. Hierdoor maak
ik elke keer weer andere creaties en is
mijn assortiment niet standaard.
En blijft mijn werk ook leuk.

Bloemschikken op de
stadstuin
Eén van de activiteiten tijdens de wijkdag was bloemschikken met bloemen
van de stadstuin.
Door alle leeftijden is deze activiteit
bezocht. Er werden heel veel bloemen
geplukt en netjes geschikt in een bakje.
Het was leuk om te zien dat ieder stukje
weer anders werd qua vorm, kleur en
grootte. Deze dag was het ’proefdraaien’
voor het bloemschikken op de woensdagmiddagen in de maanden juli en
augustus.
Door het aanhoudend mooie weer
hebben we veel gasten mogen verwelkomen, zowel uit de wijk als daarbuiten.
Ook gasten van Nolenshaghe wisten ons
te vinden en hebben genoten van hun
middag. Er waren genoeg bloemen op

Deze rellen stond niet op zichzelf. Helaas
zijn er al langere tijd ongeregeldheden
in Nieuw Waldeck die zich (tot op heden)
voornamelijk lijken te concentreren
rondom de keerlus en de Italiaanse- en
Franse buurt. Nieuw Waldeck is dit jaar
wel meer negatief in het nieuws geweest
met onder andere een schietpartij begin
dit jaar en recent, eind augustus, een
mishandeling van een 7-jarig meisje.
Naar aanleiding van de voortdurende
onlusten heeft de gemeente op 7 juli
een informatie-/brainstorm bijeenkomst
gehouden in wijkcentrum de Geest.
Aanwezig waren onder andere de politie,
het stadsdeelkantoor, welzijns- en jongerenorganisatie Wijkz en uiteraard het
wijkberaad.
Ook een groot aantal bewoners heeft de
bijeenkomst bijgewoond en hun zorgen
geuit over de toenemende overlast en
vernielingen. Daarbij was er een groepje
‘oudere’ jongeren die actief aan de discussie deelnam.
Na de inleiding van stadsdeeldirecteur
Mustapha el Boumeshouli over aanleiding en doel van de bijeenkomst heeft de
politie informatie verstrekt over de samenstelling van de groep jongeren en de
aanpak van de politie. Het gaat over een
grote groep personen variërend in leeftijd
vanaf 10 jaar tot midden 20.

Een van de conclusies van de bijeenkomst was dat er niet veel activiteiten
zijn voor jongeren. Naar aanleiding daarvan is Wijkz Loosduinen, Haaglanden
Beweegt en Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag in het begin van zomervakantie gestart met een programma
van (sport)activiteiten in Nieuw Waldeck.
Daarnaast zijn er nu straatcoaches aanwezig in de wijk.
Alle inzet om de onlusten te beperken is
welkom. De tijd zal leren of dit voldoende is om het tij van ongeregeldheden in
Nieuw Waldeck te keren.
Mocht u getuigen zijn van ongeregeldheden in de wijk, maak hiervan te allen
tijde melding bij de politie. Dit kan via
telefoonnummer 0900-8844 of bij spoedeisende zaken 112. Ook al lijkt het alsof
de politie soms niets doet met uw melding, is het belangrijk om toch te blijven
melden!
De meldingen worden sowieso geregistreerd. Bij een oplopend aantal van meldingen uit een buurt is dit aanleiding om
meer te gaan surveilleren met agenten
en/of BOA’s.
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck hoopt
dat er spoedig een einde komt aan de
ongeregeldheden. Belangrijk is dat alle
belanghebbende organisaties goed met
elkaar blijven samenwerken en er zo kort
als mogelijk bovenop te zitten

Oekraïense vluchtelingen in
Nieuw Waldeck
Vanaf half juni zijn er een aantal families
uit Oekraïne woonachtig in woonvoorziening ‘De Schakel’.
Dit is een pand op het King Olivereiland
dat voorheen gebruikt werd als dagopvang voor jongeren met een lichamelijke
of (licht) verstandelijke beperking.
Met de intrede van de coronapandemie
is de dagopvang gesloten en is het pand
enige tijd in gebruik geweest als revalidatielocatie voor long covid patiënten.
In het voorjaar is het pand van HaagWonen in beeld gekomen als potentiële
locatie voor huisvesting van Oekraïense
vluchtelingen.
Het pand en de tuin zijn dit voorjaar aangepakt en klaar gemaakt voor bewoning.
Omwonenden op het King Olivereiland
zijn door middel van een brief en een informatiebijeenkomst geïnformeerd over
de komst van de vluchtelingen.

de tuin om steeds verschillende stukjes
te maken en sommige gasten zagen we
meermaals. Het was leuk om te doen en
wordt zeker volgend jaar vervolgd.

Het kost de politie veel tijd en moeite om
deze groep jongeren goed in het vizier te
houden. Daarbij is de werkwijze van de
politie niet preventief, maar optredend
naar aanleiding van meldingen van ongeregeldheden.

De informatiebijeenkomst is gehouden
op 31 mei jongstleden. Aanwezig waren
een aantal medewerkers van het stadsdeelkantoor Loosduinen en een delegatie
van HaagWonen. De opkomst van bewoners was beperkt, een 5-tal huishoudens
van omwonenden was aanwezig.
Vragen van bewoners gingen vooral over

het extra afval van 45 personen in combinatie met slechts twee aanwezige orac’s,
voorkomen van potentiële parkeerdruk
en wie aanspreekpunt is in geval van
overlast of iets dergelijks.
Voor het afval zijn extra rolcontainers
zodat de bewoners geen gebruik hoeven
te maken van de orac’s. Mocht er overlast
worden ervaren dan is de gemeente het
eerste aanspreekpunt. Tevens is een bewakingsbedrijf stand-by mocht dit nodig
zijn. Voor potentiële parkeerdruk was
geen oplossing, de verwachting was dat
dit zou meevallen. In de praktijk lijkt het
erop dat het slechts 2 auto’s betreft.
Momenteel zijn de Oekraïense bewoners
iets meer dan twee maanden woonachtig
in De Schakel.
Navraag bij een aantal omwonenden
leert dat er niet of nauwelijks overlast
is. Natuurlijk was het even wennen aan
het feit dat het pand weer bewoond was,
maar voor de rest zijn er gelukkig geen
bijzonderheden te melden.
Wij wensen de Oekraïners een warm
welkom en ondanks alle ellende in hun
thuisland een prettig verblijf in Nieuw
Waldeck.
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Speurtocht door Nieuw Waldeck.
Waar liggen de Gulden Klinkers?
Welkom dappere deelnemers aan de
schatkistenspeurtocht in Nieuw Waldeck (3,2 kilometer).

• Bij het Dushihuis (witte boerderij)
linksaf naar de Strausslaan. Hier zijn
we ongeveer halverwege de lange wandeling tussen Gulden Klinker 6 en 7.
• Bij de Strausslaan aangekomen rechtsaf.
• Linksaf bij huisnummer 334.
• Aan de andere kant van dit hofje de
Palestrinaweg rechtdoor oversteken.
• Zoek lantaarnpaal nummer 535.
Wat veel piraten uit de wijk niet weten is
dat hier bovenop de parkeergarage een
speelveld is. Klim er maar eens bovenop
via de witte hellingbaan.
• Vervolg je weg in de richting waarin je
al aan het lopen was.
• Ga bij het hek van de kinderboerderij
rechtsaf.
Voor de piraten (of kapitein) met hoge
nood is op kinderboerderij de mogelijkheid om daar wat aan te doen.
• • Ga rechtsaf de Puccinistraat in.
• Bij huisnummer 204 het poortje onderdoor.
Eindelijk zijn we na een lange reis aangekomen bij de Gulden Klinker nummer 7.

Vanaf de start van de speurtocht zijn er
geen deelnemers meer maar piraten. De
begeleider is de kapitein. Als er een 2de
begeleider bij is wordt die de 1e stuurman of stuurvrouw natuurlijk indien van
toepassing. Bij nog meer begeleiders is
het nooit verkeerd om een tweede, derde
of misschien zelfs een vierde stuurman
of vrouw erbij te hebben.
Nou, laten we beginnen op zoek naar de
aanwijzingen bij de Gulden Klinkers.
De start van de speurtocht is in wijktuin
de GroeneGeest. Dat is alvast een makkie
want dat is ook gelijk het punt waar de
éérste Gulden Klinker ligt. Zoek de eerste
Gulden Klinker en los de volgende vraag
op:
Vraag 1: Wat voor groen ding staat er
rechts van de Gulden Klinker?
Hebben jullie het antwoord op deze
vraag? Dan gaan we verder met de speurtocht. Op naar Gulden Klinker nummer 2.
Hier volgen de aanwijzingen om daar te
komen. Let goed op of je loopt verkeerd!
• Loop langs wijkcentrum de Geest
rechtsom richting de Georges Bizetstraat.
• Bij de Georges Bizetstraat ga je linksaf.
Loop 112 meter (ongeveer 140 grote
stappen) naar het begin van de keerlus.
• Aan het begin van de keerlus staat een
beeld/kunstwerk (t.o. winkel Kismet).
Vraag of de kapitein een foto wil maken
van alle piraten bij dit kunstwerk. De
kapitein kan de foto op onze Facebookpagina zetten of mailen naar nieuwwaldeck@hotmail.com
• Loop verder in dezelfde richting (Maurice Ravelweg) richting het zebrapad.
• Bij het zebrapad ga je rechtsaf. Het
wandelpad op parallel langs het water.
• Na een stukje wandelen kom je bij een
speeltuin waar de piraten wat kunnen
ontspannen. Maar let op! Doe dit niet te
lang, de speurtocht is pas net begonnen.
• Vervolg je weg over het bruggetje bij de
speeltuin.
• Neem de 1ste mogelijkheid linksaf en
ga daarna wederom de eerste linksaf.
Je komt nu op het wandelpad langs het
water.
• Volg dit pad 140 meter, ongeveer 170
grote stappen.
• Ga rechtsaf bij lantaarnpaal met nummer 504.
Je bent nu in het Jules Massenethof waar
de 2de Gulden Klinker ligt. Zoek deze op
en beantwoord de volgende vraag.
Vraag 2: Wat staat er op het gemozaïekte bord?
Hebben jullie de vraag beantwoord? Dan
gaan we op naar Gulden Klinker nummer 3. Maar let goed op de aanwijzingen,
anders loop je zo de volgende Gulden
Klinker voorbij.
• Loop door het poortje onder huisnummer 6.
• Ga linksaf de Jules Massenetstraat in.

Vraag 7: Hoe heet deze tuin?

•B
 ij huisnummer 282 ga je linksaf en
loop je door tot het voetgangerspaadje.
•B
 ij het voetgangerspaadje rechtsaf.
•L
 oop tot lantaarnpaal 505 en ga vervolgens rechtsaf.
In dit hofje ligt de 3de gulden klinker,
zoek en gij zult vinden!
Vraag 3: Hoe heet dit pleintje?
Na het beantwoorden van deze vraag
kunnen de piraten, de kapitein en misschien wat stuurlui de weg vervolgen in
de richting van de Jules Massenetstraat/
Hector Berliozstraat.
•L
 oop door het poortje bij Jules Massenetstraat nr. 2.
•G
 ing linksaf de Hector Berliozstraat in.
•G
 a bij nr. 94 het poortje door.
Nu zijn jullie aangekomen bij de Waanzinnige Waldecktuin.
De piraten hebben hier de mogelijkheid
om even de benen te strekken of zelfs
wat bij te tanken bij het watertappunt
dat hier staat.
Ergens in deze Waanzinnige Waldecktuin
ligt de 4e Gulden Klinker verstopt. Kunnen jullie deze vinden?
Vraag 4: Hoe heet de grijze bank?
Is de vraag beantwoord, zijn alle piraten
weer compleet? Dan kunnen de kapitein
en zijn gevolg de speurtocht verder vervolgen. De weg naar de volgende Gulden
Klinker is kort, dus let op!
•B
 ij het water ligt een bruggetje naar het
Glenn Millerhof. Steek hier het water
over.
•H
 oud rechts aan en loop bij huisnummer 78 het voetpad op langs het water.
•N
 a ongeveer 120 grote stappen ligt daar
Gulden Klinker nummer 5.

Vraag 5: Wat is er met de lantaarnpaal
gebeurd die het dichtst bij de Gulden
Klinker staat?
Als alle piraten en de kapitein zover zijn,
dan gaan we weer verder!
• Aan de overkant van de weg zie je een
poortje naast de brug. Loop dit poortje
in (nr. 70-90).
•B
 lijf dit paadje volgen tot en met de
houten brug.
•G
 a de brug over. Daarbij mogen alle
piraten stampen zo hard als ze kunnen.
•M
 aar blijf wel bij de les, voorbij het
bruggetje ligt Gulden Klinker nummer
6.
Vraag 6: Wat staat er in het midden van
de speeltuin op springveren?
Vanaf hier is het een flinke reis naar de
volgende Gulden Klinker. Om te voorkomen dat de piraten halverwege met
scheurbuik te maken krijgen is het
verstandig dat ze een kijkje nemen in de
voorraad proviand van de kapitein.
Zo, als alle piraten zijn bijgetankt en de
veters opnieuw zijn gestrikt kan de reis
naar de volgende Gulden Klinker gaan
beginnen!
•G
 a bij het piratenschip rechtsaf naar de
Duke Ellingtonstraat.
•B
 ij de Duke Ellingtonstraat ga linksaf.
•N
 a ongeveer 80 grote stappen staat een
bord met een grote P van Piraten. Volg
het pijltje op dit bord.
•O
 p het kruispunt vervolgens linksaf.
•N
 aast nr. 238 het poortje in.
•R
 echtdoor blijven lopen tot de Blauwe
speeltuin. Voor deze speurtocht omgedoopt tot de Blauwe Walvis.
•G
 a rechtsaf het fietspad op.

Op naar Gulden Klinker nummer 8.
• Loop over de brug, natuurlijk met zoveel als mogelijk stamp geluid!
• Steek het fietspad over.
• Ga rechtsaf de Rossinilaan op.
• Na ongeveer 40 ferme passen linksaf
het poortje in.
• Aan het einde rechtsaf, dit is de Toscaninistraat.
• Ga rechtdoor tot het kruispunt.
• Hier rechtsaf en goed zoeken wie als
eerste Gulden Klinker nummer 8 kan
vinden.
Vraag 8: Hoeveel stapstenen staan in
deze speeltuin?
De reis is bijna ten einde, nog één Gulden
klinker voor de boeg! Kom op piraten, zet
hem op voor het laatste stukje.
• Ga naast huisnummer 179, Toscaninistraat, de straat in.
• Daarna een beetje links aanhouden en
deze weg volgen totdat jullie op een
pleintje komen.
• Rechts van jullie ligt een steegje, loop
dit steegje in.
• Aan het einde van het steegje ligt de
Toscanini speeltuin en de allerlaatste
Gulden Klinker!
Vraag 9: Welke naam staat er bovenaan
het informatiebord?
Na het oplossen van de speurtocht gaan
jullie rechtsaf het fietspad op. Blijf deze
volgen en je komt vanzelf weer bij het
beginpunt terecht.
De kapitein kan alle antwoorden doormailen naar nieuwwaldeck@hotmail.com
Als daarbij even vermeld wordt met hoeveel piraten de strijd gestreden is zorgen
wij ervoor dat de piraten een beloning
ontvangen voor de gedane arbeid.
Als het kan ook graag een foto erbij die
wij eventueel kunnen publiceren in onze
mediakanalen.
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Servicepunt XL De Henneberg
Tramstraat 15, 2551 TT Den Haag
Telefoon: 070 - 205 25 90
E-mail: w.dehenneberg@wijkz.nl
Openingstijden
Open inloop -maandag, dinsdag en donderdag 09:00 - 13:00
Telefonisch bereikbaar - maandag, dinsdag en donderdag 09:00 - 13:00

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

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 november 2022.

