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Nummer 50 / november 2022

23 november: bewonersvergadering Wijkberaad
Nieuw Waldeck
Locatie de Geest, Georges Bizetstraat 25 en digitaal via onze Facebookpagina

straat 25. Vanaf 19.30 uur is de inloop, de
vergadering start om 20.00 uur.

VELE HANDEN MAKEN LICHT
WERK!

Wilt u liever de vergadering thuis volgen?
Dat kan via onze Facebookpagina waar
een livestream wordt uitgezonden:
www.facebook.com/nieuwwaldeck/
of scan deze QR code:

• Wil je je inzetten voor een goede, fijne woon- en leefomgeving?
Belangstelling voor een bestuursfunctie of eerst als kandidaat bestuurslid ‘vrijblijvend’ meedoen tot
de volgende bewonersvergadering
voorjaar 2023?

Omdat wij als wijkberaad graag in gesprek gaan met de bewoners van Nieuw
Waldeck bent u bij deze van harte uitgenodigd om 23 november langs te komen
in buurtcentrum de Geest, George Bizet

Neem contact op met het wijkberaad
via nieuwwaldeck@hotmail.com
• Geen tijd voor een bestuursfunctie,
maar wel interesse voor een van
onze werkgroepen Buurt Interventie
Team, Groen, Buurtcontactpersonen,

2

4

1
3

4

3

5

6
8

5
can

Tos

6

aat

tr
inis

A

Kunstgras
Valhoogte 300cm
Omt: 74m
Opp: 360m²

N.B. Wij hebben ook behoefte aan een
secretaris dan wel secretaresse!
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Heeft u interesse voor de functie van
penningmeester bij het wijkberaad: stuur
een berichtje naar
nieuwwaldeck@hotmail.com en wij nemen contact met u op.

*

KOMPAN BV
Postbus 2059 5300 CB Zaltbommel
Langestraat 37A 6624 AA Heerewaarden
Telefoon. 0418 - 681468
kompan.nl@KOMPAN.com www.KOMPAN.com
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Namens het bestuur van
het Wijkberaad Nieuw Waldeck willen
wij Ronald van harte bedanken voor zijn
betrokkenheid en zijn inspanningen in
de afgelopen jaren!
Henk Snijder, coördinator BuurtInterventieTeam Nieuw Waldeck, heeft aangegeven invulling te willen geven aan een
interim penningmeesterschap totdat een
nieuwe penningmeester benoemd kan
worden. Henk, hartelijk dank hiervoor.

Speeltuin Toscaninistraat
wordt vernieuwd

Omschrijving :

2019 ook ingezet voor het
stadsdeel Loosduinen in
het algemeen in de functie
van waarnemend lid van de
Commissie Loosduinen en
lid van de werkgroep Welzijn en Beheer.

Voor meer informatie over deze
werkzaamheden van het wijkberaad
stuur een e-mail voor een persoonlijk
gesprek naar:
nieuwwaldeck@hotmail.com

Schaal : 1:200
Mette Roesgaard
Maker :
Aanmaak : 10/10/2022
Aanpasser : MetRoe

Recent heeft onze huidige penningmeester, Ronald Sikking,
aangegeven per 1 januari zijn
functies neer te leggen.
Ronald is sinds 2017 op meerdere vlakken als vrijwilliger actief in de wijk Nieuw Waldeck.
Zo is hij vanaf de oprichting begin 2017 t/m april 2019 betrokken geweest bij de Waanzinnige Waldeck
Tuin, de volkstuin gelegen achter de flats
van Maairust. Tevens is hij vanaf 2017
actief als vrijwilliger bij de Stichting Verzilveren in het Loosduinse Hof.
In 2019 heeft hij het initiatief genomen
de activiteit ‘Parels van Loosduinen’ opnieuw te organiseren. Zowel in 2018 als
2019 is Ronald trekker geweest van dit
evenement
Via de Waanzinnige Waldeck Tuin is
Ronald vanaf augustus 2017 betrokken
geraakt bij de activiteiten van het wijkberaad. Eerst als vertegenwoordiger van
de WW-tuin in het algemeen bestuur en
vanaf 2019 als penningmeester en tevens
lid van het dagelijks bestuur. Naast zijn
actieve betrokkenheid bij het wijkberaad
heeft hij zich vanaf eind 2018/begin

• Het kan ook zijn dat je liever een
(creatieve) bijdrage wilt leveren aan
het bijhouden van de (financiële)
administratie of het samenstellen van
het Muzik(r)antje.

Den Haag
Locatie :
Opdrachtgever : Gemeente Den Haag

Bestuurswijziging bij het
Wijkberaad Nieuw Waldeck

Milieu of één van onze tuinwerk
groepen?
Informeer vrijblijvend.

Project : Toscaninistraat

23 November houdt het Wijkberaad
Nieuw Waldeck de najaars-bewonersvergadering. Op deze vergadering wordt u
bijgepraat over de actualiteiten die spelen binnen onze wijk Nieuw Waldeck en
de actualiteiten van de organisatie van
het wijkberaad.
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Interview met Sabine Wenneker (Wijkz v/h Voor welzijn)

drijvende kracht achter ‘Jong kookt voor Oud’ in wijkcentrum de Geest
Missie: jongeren in het algemeen
maar in het bijzonder in Nieuw
Waldeck ondersteunen in het traject naar de volwassenheid onder
het motto: ‘Wij praten niet tégen
jullie, niet óver jullie maar mét
jullie’.
Wil je jezelf voorstellen?
Ik ben Sabine Wenneker, 55 jaar oud en
jongerenwerker in Nieuw Waldeck.
Op 1 februari 2002 ben ik begonnen in
Den Haag als jongerenwerker. Daarvoor
had ik ook al jongerenwerk gedaan in
Geleen en Rotterdam.
Ik heb eigenlijk altijd met jongeren gewerkt. Met als uitstapje: 6 weken werken
in een justitiële instelling. Inmiddels doe
ik dit al meer dan 30 jaar.
Was het jongerenwerk een soort van
roeping? Iets wat je graag wilde? Of ben
je er toevallig in terecht gekomen?
Ja, eigenlijk is dat zomaar gebeurd. Toen
ik nog in de opleiding zat liep ik stage in
een buurthuis waar ik jongeren bezig zag
en dacht die richting ga ik niet uit.
Toen ik echter klaar was met de opleiding ben ik gaan solliciteren, maar ik kon
geen baan vinden, want men keek naar
mij -ondanks mijn opleiding als sociaal
werker- als een jong meisje.
Waarom ben je eigenlijk een opleiding
sociaal werk begonnen als je geen binding daar mee had?
Nou, eigenlijk wilde ik ergotherapeut
worden, maar ik werd niet toegelaten tot
de opleiding. Ik had zo’n toelatingstest
gedaan met 200 andere gegadigden en
er was maar plaats voor 30 studenten.
Gezien mijn vooropleiding zag men mij
niet zo zitten, vermoed ik. Mijn moeder is
er nog steeds boos over.
De Mikojel akademie was mijn twee keuze. Ik was heel blij met die opleiding. Het
was ook een leuke school. Ik heb daar
heel veel geleerd en heel veel stages en
vrijwilligerswerk gedaan.
Eerst inrichtingswerkstage, maar dat
vond ik niks. Daarna heb ik nog een jaar
stage gelopen en dat was sociaal werk.
Daar werd ik blij van, dus die richting heb
ik gekozen.
Toen ik in 1990 van school af kwam was
er echter geen werk in mijn opleidingsrichting. Ik heb toen een jaar als au-pair
bij een Amerikaans gezin in Chicago
gewerkt. Dat was heel erg leuk. Ik heb
er veel geleerd. Dat was goed voor mijn
persoonlijke ontwikkeling. Ik heb met
andere au-pairs verschillende reizen
gemaakt in de States.
Toen ik terugkwam in Nederland ben
ik gaan kijken naar allerlei banen. En
toen dacht ik: ‘Nou, dat tienerwerk is
misschien toch wel leuk.’ In een buurthuis en zo. Ik zag toen in Rotterdam een
vacature. Heb gesolliciteerd, ben aangenomen en daar begonnen. Ik kreeg daar
een gebouw en een telefoonnummer en
er werd gezegd: ‘Dat mag je gaan vullen.’
Dat werd toen een jongerencentrum in
Rotterdam Zevenkamp. Mijn eerste echte
werk.
Op een gegeven ogenblik wilde ik weer
terug naar Limburg. Naar mijn geboortegrond. Ik ben daar begonnen in een
justitiële instelling. Dat duurde 6 weken.
Ik vond het werken in zo’n instelling niet
leuk. Ik voelde mij daar kleuterjuf en
politieagent. Het werken in een buurthuis

is zo veel malen leuker.
Daarna heb ik nog een tijdje in een vrouwengezondheidscentrum in Maastricht
vrijwilligerswerk gedaan. Een vriendin
van mij werkte daar.
Daarna ben ik in Geleen jongerenwerk
gaan doen in het oudste jongerencentrum van Nederland: de Boerderij. Niet
te verwarren met De Boerderij in Zoetermeer.
Ik werd vanuit de Boerderij overgeplaatst
en toen vond ik het werk meteen minder
leuk worden, en na 5 jaar Geleen wilde
ik wel weer naar de Randstad. Ook mijn
toenmalige partner wilde graag aan zee
wonen.
In Den Haag werd in die tijd een welzijnsweek gehouden en ik heb mijzelf daarvoor toen uitgenodigd, een gesprek gehad
met de toenmalige teamleider welzijnswerk SWO Segbroek Loosduinen en twee
weken later had ik die baan.
En nu werk ik al meer dan 20 jaar in
Loosduinen. Heel erg lang.
Nu wij na een ‘korte’ inleiding in
Nieuw Waldeck zijn aangekomen ben
ik benieuwd wat je zoal hebt gedaan in
die ruim 20 jaar? De meeste bewoners
kennen je van ‘Jong kookt voor Oud’.
Ja, maar dat doe ik al weer 11 jaar en
daarvoor werkte ik ook al zo’n 10 jaar in
de Geest.
Had je in die 10 beginjaren ook speciale projecten of liet je je leiden door wat
er op je pad kwam?
Nou, ik heb met een jongerenbus rondgereden. Dat was een oude SRV-wagen die
was omgebouwd voor dat doel. En ik volg
toch vooral de wensen van de jeugd, dus
die brengen van alles op mijn pad waar
we samen mee aan de slag gaan. Zo is
ook het spookhuis in de Geest ontstaan
dat er tot Corona elk jaar is geweest.
6. Je zei dat je je graag aansluit bij wat
jongeren willen, maar zelf heb je natuurlijk ook ideeën over welke kant je uit wilt
en je hebt ook opdracht vanuit de organisatie, neem ik aan?
De organisatie doe je natuurlijk met de
gemeente. Want het is altijd een wisselwerking. Ik heb contact met de doelgroep
en daar ontdek ik waar behoefte aan is.
Dus: ‘Wat heb jij nodig om jezelf te ontwikkelen?’ Want daar gaat het uiteindelijk om.
De goede richting neem ik aan?
Ja, maar dan kun je nog hele discussies

hebben over wat de goede richting is. Wat
ik wil is dat de jeugd goede handvatten
heeft en sociale vaardigheden en dat zij
nadenken over wie zij later willen zijn
als zij groot zijn. Welk mens zij willen
zijn. En daar hebben zij handvatten voor
nodig. En vaardigheden en kennis. En dat
komen zij onder andere bij ons opdoen.
En alles wat wij doen staat uiteindelijk
ten dienste daarvan. Dus of ik nou met ze
ga voetballen of koken of tennissen, dat
maakt niet uit. Op de achtergrond speelt
altijd mee wat ik hun daardoor kan en
wil meegeven. Dat maakt dat je als jongerenwerker dus praatpaal, klaagmuur,
een schouder om tegen aan te leunen,
iemand om bij uit te huilen etc. bent. Al
die dingen zijn wij als jongerenwerker. En
…. wij zijn een heel belangrijk voorbeeld.
Wij leven dus voor hoe wij willen dat de
jongeren met elkaar omgaan. Wij gaan
dus niet in het bijzijn van jongeren met
elkaar in discussie of ruzie met elkaar
maken. Dat doe je dan binnenskamers.
En als je iets fout hebt gedaan -ook bij
jongeren- maak je excuses. Zeg je dat het
spijt en leg je uit waarom het is misgegaan. Zo moet dat gaan.
Als je om je heen kijkt in de grote mensenwereld is dat wel eens anders. Dat ziet
de jeugd ook en daar moeten ze tegen
gewapend zijn en weerstand kunnen bieden. Goede omgangsvormen zijn dus heel
belangrijk. De jeugd gaat naar school
en krijgt daar maatschappijleer. Dan
komen actualiteiten voorbij en moeten
zij in staat zijn een mening daarover te
hebben.
Het is echter heel leuk werk en dat blijft
het ook. ‘Jong kookt voor Oud’ is één van
de projecten die ik doe. En ik heb ‘Samen leren in de wijk’ met de basisschool
gedaan. Wij gaan daar een nieuwe versie
van maken. Wij werken met het voortgezet onderwijs samen als dat nodig is. Ik
heb altijd vuurwerkvoorlichting verzorgd
tot ‘Halt’ dat weer moest gaan doen.
Straatwerk natuurlijk. Even een rondje
buiten met de jeugd voordat de deuren
van de Geest opengaan. Nu zitten ze
buiten, maar als het slecht weer wordt
komen ze weer naar binnen.
Een heel belangrijk onderdeel van het
jeugdwerk is bijblijven in de ontwikkelingen of beter nog de ontwikkelingen voor
zijn en de jeugd daarmee leren omgaan.
De jeugd leren om met de mooie kanten
van het leven om te gaan maar ook met
de minder mooie kanten. Daar heb je het
dan over.
Het gebruik van de mobiele telefoon
is daar een onderdeel van. De sociale
omgangsvormen van de jeugd onderling
zijn trouwens in de loop van de jaren
veranderd. Niet alleen door de mobiele
telefoon maar ook door bijvoorbeeld
twee jaar corona. Jongeren tot 15 jaar
hebben in de afgelopen twee jaar door
de vele beperkingen niet veel levenservaring kunnen opdoen in de vorm van
hoe met elkaar omgaan en waar je de
grens moet leggen. Door corona zijn daar
allemaal knippen in gekomen met al die
lockdowns en je ziet dat zij nu, later dan
gebruikelijk is, in die fase zitten en ineens
heftiger de nodige ervaring opdoen. Meisjes hebben daar moeite mee. Die hebben
vaak ook onderling problemen. Over dat
soort ervaringen wordt veel gepraat. Ook
met de jongeren zelf. En zo nodig wordt
bijgestuurd.

Is er eigenlijk wel een soort van dagroutine of is elke dag weer anders?
Afhankelijk van de omstandigheden?
Globaal is er wel een ritme. Dinsdags en
donderdags is de Geest van 15.00 uur tot
21.00 uur open. Dan kunnen verschillende groepen achter elkaar binnenkomen.
’s Woensdags is de kookactiviteit ‘Jong
kookt voor Oud’. Andere dingen zoals
‘Samen leren in de wijk’ en contact
met scholen doen wij tussendoor. Ook
vakantieprogramma’s bedenken, contact
en overleg met de gemeente, onze netwerkpartners, politie, stadsdeelkantoor,
wijkberaad en het BuurtInterventieTeam
doen wij allemaal als de omstandigheden
daarom vragen.
Wat zijn de ervaringen tot dusverre in
Nieuw Waldeck? En welke speerpunten
zijn er geweest en gaan er nog komen?
Heb je het gevoel dat je inbreng resultaat heeft gehad? Krijg je voldoende
jongeren op de goede weg?
Om te beginnen met de laatste vraag: absoluut. Ik loop hier nu zo’n 20 jaar rond
en zie kinderen van vroeger die inmiddels
zelf ouder zijn geworden, binnekomen
om naar de peuterspeelzaal te gaan en
dan trots hun kind naar voren schuiven. Ze zeggen dan vaak dat zij denken
vroeger heel erg lastig te moeten Ik zijn
geweest. Ik zeg dan: nee, je was gewoon
een puber als alle andere. Ja maar, wordt
er dan gezegd. Ik zeg dan weer: Nee. Je
was gewoon een puber. En de ene puber
is de andere niet. Sommigen hadden wat
meer begeleiding nodig. Maar vervelend
waren zij niet. En het is ook zo dat jeugdigen die (veel) welzijnswerk nodig hebben,
ook thuis veel problemen meemaken. Op
het thuisfront kan ook van alles aan de
hand zijn dat zijn weerslag heeft op de
kinderen. Als kinderen moeten opgroeien
met constante stress, gaat het later vaak
niet goed in de maatschappij. Constante
stress doet wat met kinderen! Zelfs je IQ
kan hierdoor dalen, wat als gevolg heeft
dat je handelingen en beslissingen minder doordacht worden. Ook je vaardigheden kunnen worden aangetast.
Het is echter niet allen het welzijnswerk
dat hier ommekeer in kan brengen. Scholen hebben hier ook een belangrijke taak
in, evenals sport en het verenigingsleven.
‘Door een gezamenlijke inspanning kan
het verschil worden gemaakt.’
En als je nu terugkijkt over al die jaren,
zie je dan veranderingen? Want als je
het aan mij zou vragen, zou ik zeggen
dat het vroeger slechter was.
Er zijn inderdaad momenten geweest
dat het hier slechter was in de wijk. Dat
ik groepen had die allemaal liepen te
blowen. De hele tijd. En als ik daar dan
wat van zei, dan werd er gezegd dat het
er gewoon bij hoorde. Dat verwacht wordt
dat je dat doet. De groepsdruk was toen
heel groot.
Vervolgens kwam er een groep die nog
zwaardere middelen gebruikte. Dan ga
je daar weer mee aan de slag. Het zijn
een soort golfbewegingen waar je mee te
maken hebt. En met corona hebben wij
een pittige tijd gehad. Nu is het gelukkig
wat rustiger.
Het gaat altijd zo, met ups en downs. Als
ik bijvoorbeeld nu naar de basisschoolgroepen kijk, kan ik grofweg inschatten
welke groep meer aandacht van ons
gaat vragen in de toekomst. Over het
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Vergeet niet uw aanvraag energietoeslag 2022
in te sturen

D

e energietoeslag in Den Haag is
eenmalig € 900,- per huishouden.
Maar het kabinet heeft besloten de
energietoeslag te verhogen met € 500,-.
Dat geldt natuurlijk ook voor inwoners
van Den Haag. Als u recht heeft op de
energietoeslag krijgt u in totaal dus
€ 1400,-.
•H
 eeft u eerder energietoeslag aangevraagd en heeft u deze van de gemeente gekregen? Dan hoeft u niks te doen.
De gemeente zorgt dat u de extra
€ 500,- dit jaar op uw rekening krijgt.
Daarna krijgt u nog eens € 500,-. Als
voorschot voor 2023.
•H
 eeft u een uitkering van de gemeente,
zoals bijstand, IOAW- IOAZ of Bbz? Dan
hoeft u eveneens niets te doen. De gemeente zorgt dat u de extra € 500,- dit
jaar op uw rekening krijgt.
Daarna krijgt u nog eens € 500,-.
Als voorschot voor 2023.
•D
 oet u nu een aanvraag energietoeslag
en heeft u er recht op, dan krijgt u eerst
€ 1400,-. Later dit jaar krijgt u nog een
extra bedrag van € 500,- als voorschot
voor 2023.

Hoeveel is 130% van de bijstandsnorm
(vanaf 1 juli 2022)?
21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaande € 1361,-. Alleenstaande
ouder € 1750,-. Gezin € 1944,-.
AOW-leeftijd
Alleenstaande € 1640,-. Alleenstaande
ouder € 1996,-. Gezin: één of beide partners AOW-leeftijd € 2247,.

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt dit doen als u vanaf 1 juli
2022 een netto inkomen heeft tot 130%
van de bijstandsnorm. Voldoet u aan de
voorwaarden en heeft u een uitkering
van de gemeente? Bijvoorbeeld bijstand,
IOAZ of IOAW, dan krijgt u automatisch
de energietoeslag. U hoeft deze dan niet
aan te vragen.

De aanvraag
Heeft u geen brief ontvangen, ga naar
de website www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/energietoeslag-aanvragen-1.htm

Heeft u geen uitkering maar wel een laag
inkomen? Dan kunt u een aanvraag doen
voor energietoeslag.
Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.
Meer weten? Ga naar www.denhaag.nl en
zoek op ‘energietoeslag’.

Wat telt mee als inkomen?
• Loon dat u krijgt van een werkgever.
• Uitkering van het UWV, de gemeente, de
SVB of een andere organisatie.
• Inkomen uit eigen bedrijf.
• Inkomen uit verhuur van een (deel
van de) woning of grond en gebouwen
(vastgoed).
• Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
• Pensioen.
• Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.
• Het inkomen van kinderen die bij uw
wonen, telt niet mee. Ook de toeslagen
van de Belastingdienst en de kinderbijslag van de SVB tellen niet mee.

Heeft u een brief ontvangen, dan gaat u
naar de website www.mijndenhaag.nl. U
heeft voor de aanvraag een DigiD-code
nodig. Een DigiD-code is voor allerlei
overheidszaken en de zorgverzekering
zinvol om te hebben. Als u geen DigiD-code heeft, vraag die dan aan op de website
www.digid.nl De aanvraag duurt een paar
dagen. De DigiD-code kunt u extra beveiligen met de DigiD-app op uw mobiele
telefoon. Download de app uit de Playsto-

re (Samsung) of de Appstore (iPhone) op
uw telefoon. De DigiD-code is met de app
heel gemakkelijk en veilig te gebruiken.
Op de website www.mijndenhaag.nl
logt u in met de DigiD code (houdt uw
telefoon bij de hand om de certificeringscode die u ontvangt over te nemen) en ga
dan rechts onder naar ‘Mijn zaken’. Daar
heeft de gemeente het formulier voor u
klaar gezet. Gegevens als naam, adres,
woonplaats, burgerservicenummer, inkomsten en de Ean-code van uw energiemeter worden gevraagd. Op een gegeven
moment wordt ook gevraagd om een
kopie van het ID-bewijs of paspoort. Fotografeer deze met uw mobiele telefoon,
koppel met een snoertje uw telefoon met
de laptop en upload het foto-bestand
van de telefoon naar de website van de
gemeente. Als alles goed is ingevuld, verzendt u het formulier.
Problemen
Soms kunnen met het uploaden van de
foto’s problemen ontstaan. Dit betekent
dat het formulier niet naar de gemeente
kan worden gestuurd. Als u het formulier
verzendt, dan krijgt u een melding dat
het niet is gelukt.
U kunt met de gemeente afdeling ZVW
bellen (070) 353 75 00, menu optie 3 en
vragen of het formulier is aangekomen.
Waarschijnlijk niet. Bel ’s-morgens vroeg
of in de avond. De wachtrij kan tot 30
minuten duren. Als het niet is gelukt en
het formulier niet is aangekomen, gaat u
in dat geval naar het stadhuis op het Spui
70 bij de advies- en informatiebalie. Daar
kunt u vragen om geholpen te worden
met het invullen van het formulier. De
advies- en informatiebalie is open van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
16.30 uur. De hulp en ondersteuning bij
de balie is gratis.

Neem de volgende gegevens mee:
• burgerservicenummer (BSN);
• kopie bankpas, ID-kaart-paspoort (beide
zijden kopiëren);
• alle gegevens van het inkomen (inkomen, pensioen en toeslagen);
• maandnota of de jaaropgaaf van de
energienota met de Ean-code stroom.
Hulp bij het invullen en het Servicepunt XL
Komt u er niet uit? Ook niet met hulp van
familie of kennissen? Bij een Servicepunt
XL kunnen vrijwilligers en medewerkers u
gratis helpen bij het gebruik van de computer. Zij kunnen u ook ondersteunen als
u online formulieren moet invullen. Voor
verschillende producten van de gemeente
kunt u online op de website een afspraak
maken. U bent dan meteen aan de beurt
bij de balie op bijvoorbeeld het stadhuis
aan het Spui 70. Ook hiermee kan een
vrijwilliger of een medewerker van het
Servicepunt XL helpen.
Servicepunt XL De Henneberg
Loosduinen:
Tramstraat 15, 2551 TT Den Haag
Telefoon: 070 - 205 25 90
E-mail: w.dehenneberg@wijkz.nl
Openingstijden:
• open inloop - maandag, dinsdag en
donderdag van 09:00 - 13:00;
• open op afspraak - maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00.
Telefonisch bereikbaar - maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 13:00.
Huisbezoek
Lukt het niet om naar een Servicepunt
XL te gaan? Maak dan telefonisch een
afspraak voor een huisbezoek.
Bron: www.denhaag.nl

In gesprek met Annie
een blik terug in de tijd
Wekelijks is op de dinsdagmiddag een
aantal dames in wijkcentrum de Geest
creatief bezig en één van hen is Annie.
Een geboren en getogen Loosduinse. Zelf
een kind van de jaren zestig hoorde ik
het verhaal van haar jeugd in toen de
Heemskerckstraat, nu de Binnentuinen
en verbaasde me over het verschil met
mijn eigen jeugd, laat staan dat van kinderen die nu geboren worden.
Annie is geboren in 1938 als derde kind
(tweede dochter) en er zouden na haar
nog 12 kinderen geboren worden. En er
was een kat en een kanarie.

Dan denk je nu dat zo'n familie in een
enorm huis woont, maar vader was
kruidenier en in de Heemskerckstraat
woonden ze in een huis waarvan de voorkamer winkel was. Achter was een kamer
en keuken en boven drie slaapkamers. Er
was geen douche in huis, iedereen werd
één keer in de week gewassen in de teil.
Als de teil te klein werd gingen de grotere
kinderen naar het badhuis.
Op termijn werd er boven de keuken een
kamer bijgebouwd waar de ouders gingen
slapen en de kinderen werden verdeeld
over de slaapkamers. In één kamer
stonden bijvoorbeeld twee tweepersoonsbedden en één eenpersoonsbed. In het
tweepersoonsbed lagen ze vaak met z'n
drieëen.

In de toenmalige Zeeheldenbuurt (nu
Tuinenbuurt) waren veel winkels. Meerdere kruideniers, banketbakker, slager,
kapper en op de Haagweg de ijssalon,
drogist en sigarenwinkel.
Annie’s vader was ook melkboer en had
diverse wijken waar hij de melk bezorgde,
wat later door twee zonen werd overgenomen. Het was dus heel vroeg op voor
hem. Zijn vrouw stond in de winkel waar
later ook twee dochters gingen helpen.
Annie heeft altijd voor en na school en
later werk veel huishoudelijke taken
opgepakt.
Op haar 19de kwam haar grote liefde in
haar leven, Piet. Vijf jaar duurde het voor
ze met z'n tweeën verder konden gaan op

kamers buiten Loosduinen in de Hugo de
Grootstraat, want ook in deze tijd was het
moeilijk om een eigen huis te vinden. Een
huiskamer en een slaapkamer op twee
verschillende etages. De bewoner van het
huis leefde in de andere kamers. Ook hier
was geen douche en ze betaalden 65 gulden per maand all in. Na verloop van tijd
verhuisden ze naar Moerwijk en kregen
hun eerste eigen huis. Inmiddels is ze al
weer 27 jaar terug in Loosduinen op de
Oude Haagweg.
Naast de creaclub doet ze vrijwilligerswerk in het zorgcentrum Willem IIIstraat waar ze de door haar gehaakte
knuffels afgeeft. Deze worden verkocht
en de opbrengst gaat naar het zorgcentrum en de BBD*. Afgelopen Pasen is er
met door haar gemaakt paasknuffels een
bingo gedraaid voor de bewoners van het
centrum en liggen de kersthaakwerkjes
klaar voor de kerstbingo. Sjoelen staat
ook nog op het programma als het kan
na de bingo en uiteraard wordt er thuis
veel gehaakt.
*Boodschappenbegeleidingsdienst
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De vleermuizen
zijn weer gespot
In september
is Speel-o-theek
Waldeck geopend
Bent u al lid? Leuk!
Zo niet…… dan nodigen wij u van harte uit om
eens te komen kijken.
Er is van alles te leen, zoals duplo, lego, Playmobil, verschillende puzzels, spellen, waaronder de
Kolonisten van Catan, Monopoly enz.
Ook is er allerlei materiaal om schoolse vaardigheden extra te stimuleren of te ondersteunen.
Buitenspeelgoed wordt ook uitgeleend.
De openingstijden zijn woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.30 en tussen 13.00 en 15.00.
Het kost € 30,- per jaar. U kunt ook per half jaar
betalen (€ 15,-).
U kunt hiervoor twee items lenen voor een periode van drie weken.
Als u meer zou items tegelijk wil lenen kunt u
hiervoor een strippenkaart kopen.

Voor de tweede keer dit jaar hebben 14 bewoners uit
Nieuw Waldeck op dinsdagavond 11 oktober onder
leiding van een gids weer vleermuizen gespot. Onze
deskundige gids Rudy van der Kuil heeft veel over de bijzondere eigenschappen van de vleermuis vertelt. Rudy is
bestuurslid van de Zoogdieren vereniging en bestudeert
en volgt al meer dan 30 jaar de vleermuizen in Nederland. Ondanks het wat koudere weer en de vrees dat de
vleermuizen hun koffers hebben gepakt en zijn afgereisd naar plaatsen om te overwinteren in de bunkers of
zelfs naar de grotten in Limburg, hebben we de gewone
dwergvleermuis (ca. 5 cm groot) en andere kunnen zien
en met de Bad-detector kunnen horen. De vleermuizen
die we rond het Beethovenplantsoen kunnen regenkomen, zijn de Laatvlieger en 5 cm boven de vijver, de
Watervleermuis (zie foto). Het was wel apart om met
een groep mensen naar een buitenmuur van een flat te
staan kijken of er uit de spouwgaten vleermuizen komen. Wie weet, misschien zit er bij u in de spouwmuur

wel een kraamkamer met zwangere vleermuizen. We
werden wel even door een wandelaar aangesproken wat
we aan het doen waren.
Wereldwijd zijn er wel 1200 soorten. De kleinste is ca.
4 cm lang en de grootste heeft een spanwijdte van 1,7
meter. Deze hele grote zien wij niet in Nederland. In
Nederland zijn er 18 soorten. Het is bijzonder dat er heel
veel vleermuizen tussen de flats en de tuinen vliegen.
Het zijn nuttige beesten die zich voeden met insecten.
Ieder jaar in de laatste week van augustus wordt in het
hele land de “Nacht van de vleermuis” georganiseerd. Ga
eens mee op excursie en ontdek de wondere wereld van
de vleermuis.

Vragen kunt u mailen naar
speelotheek-waldeck@middin.nl of bellen naar
0642271810 (Lisette). Ook kunt u langs komen bij
de Billie Hollidaystraat 100.

SUDOKU
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Donatie voor de bijen van de stadstuin
jes. Alles te vinden op haar tafeltje in de
Stadstuin de GroeneGeest kent een aantal vaste gasten
en
één
van
hen
is
Ineke.
S U D O K U niveau expert Henneberg.
Ineke woont al vanaf 1993 in Nieuw
De vrijwilligers van de stadstuin werden
Waldeck. Ze komt vaak langs voor een
in september en oktober verrast met
bosje bloemen (liefst paarse) en is veelal
haar donatie voor de bijen die op de tuin
present geweest bij het bloemschikken.
hun huis hebben en de weg naar haar
Ze vindt de stadstuin een oase van rust
tuin goed weten te vinden.
waar ze zich heel welkom voelt.
Ineke is een bezig bijtje en maakt met
lavendel allerlei geurbuiltjes voor de
linnenkast. Hiermee is ze te vinden op
de rommelmarkt in de Henneberg, iedere
eerste zaterdag van de maand. Ook
maakt ze geurstengels (lavendel geweven met lint), gehaakte kippetjes, paarse
vlinders en namaak lavendel bloemstuk-

Een gedeelte van de opbrengst van de
verkoop ging naar de stadstuin en inmiddels hebben wij daar bijvriendelijke
bloembollen voor gekocht. In het voorjaar kunnen de bijen dus genieten van
mooie allium bloemen.

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 april 2023.

