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Een jaar geleden was Corona nog een soort griep die 

ergens in China, ver van ons bed was. Nu, begin 2021, 

weten we wel beter. Het heeft de samenleving over de 

hele wereld een flinke deuk gegeven. 

Als wijkvereniging hebben we dit gemerkt doordat we 

de ALV van maart moesten verplaatsen naar het 

najaar. Ook konden aantal activiteiten vanuit onze organisatie en in ons dorp 

niet doorgaan. Gelukkig hebben we in sommige gevallen nog wel iets kunnen 

organiseren: de kinderen die zich voor het paaseieren zoeken hadden 

opgegeven hebben de eitjes thuis ontvangen en de Buitenspeeldag kon in 

september alsnog doorgaan. 

Mooi was dat we de pubquiz digitaal konden doen en dat er op korte termijn 

wederom een online activiteit zal plaatsvinden, namelijk de quarantaine bingo. 

Wat we in 2020 vooral hebben gezien is dat we meer de nadruk zijn gaan leggen 

op sociaal-maatschappelijke taken. Vooral door het ontstaan van de 

projectgroep Voor elkaar, Met elkaar, ondersteund door het bestuur en een 

aantal buren hebben we in deze rare tijd toch buren bij elkaar kunnen brengen. 

Er wordt nog steeds gekookt voor een buurman en er is meer contact met 

alleenstaande 65-plussers die een beroep kunnen doen op buurtbewoners. Over 

koken gesproken: inmiddels is er zelfs een app waarin buren eten kunnen 

aanbieden aan een buurtbewoner die hier behoefte aan heeft. 

2020 was ook het jaar dat onze wijkvereniging alweer 15 jaar bestond. Daar 

hebben we niet veel feestelijke aandacht aan kunnen geven, maar we hopen dat 

je de kaars die je in december hebt ontvangen (ter ere van ons jubileum en om 

je fijne feestdagen te wensen) met veel plezier hebt gebruikt. 

Laten we hopen dat het oude leven zo snel mogelijk weer zijn gewone loop 

neemt. Wat echter zal blijven is dat wij als wijkvereniging een nog belangrijkere 

rol zullen blijven spelen voor al onze wijkbewoners. 

 

Nieuw bestuurslid 

Vlak voor het drukken van deze Buurtinfo werd bekend dat we een nieuw 

bestuurslid kunnen verwelkomen: Nel Moons. Zij heeft bij de oprichting al eens 

in het bestuur gezeten en ik ben verheugd dat ze nu bij ons terug is! 



 

 
Onze wijkvereniging is uitgebreid met de volgende straten: Guldeland 37 t/m 

115, De Bronkhorst en Elfguldensmijn. De Nesse 1 t/m 15 behoorden eigenlijk al 

bij de wijkvereniging, maar zijn nu actiever meegenomen in onze communicatie. 

Mede hierdoor heten we welkom: mw. Brouwer, familie Wagenaar en familie 

Van der Hoeven. 

 

 
De eerste Druivenblok Pubquiz 

Op 13 november hebben we met 15 teams van in totaal 58 deelnemers 

meegedaan aan een online pubquiz. We zijn blij dat we, in deze periode waarin 

zoveel activiteiten niet door konden gaan, deze quiz wel konden doen.  

Op de 12e ontvingen alle teamcaptains een digitale link waarmee ze konden 

inloggen. Ook bracht organisator Jan Henk Timmer die avond een doosje langs 

met een schrift en potlood om de antwoorden te noteren en bier, wijn, limonade 

en kruidnootjes om de avond mee door te komen.  

 

Bijna iedereen was op tijd ingelogd om te kunnen starten met de eerste van 6 

rondes. Ondanks dat het een online evenement was, hadden de deelnemers het 

thuis gezellig gemaakt met familie, buren en/of vrienden. De eerste ronde 

bestond uit uiteenlopende vragen zoals: Welke vlag zie je op deze foto? Welk 

stripfiguur zie je hier? Soms was er een thema verbonden aan een ronde, zoals 

muziek of een 5-letterronde. Na afloop van elke ronde moesten de teamcaptains 

een foto maken van hun antwoorden en deze mailen naar de quizmaster. Aan 

het eind werden de totaalscores bekendgemaakt en bleek dat team Hagedoorn 

de winnaar was. Zij hadden bijna alle vragen goed beantwoord. 

De deelnemers waren het er allemaal wel 

over eens dat dit een geslaagd evenement 

was en we zouden dit jaar dan ook graag 

Druivenblok Pubquiz 2.0 organiseren. Het 

liefst gewoon weer met zijn allen bij elkaar, 

maar als het niet anders kan dan doen we 

het gewoon weer digitaal. 

GluurPieten actie 



 

Zoals velen van jullie weten is er in het afgelopen voorjaar een actie geweest 

waarbij bewoners een beer plaatsten achter hun raam. De kinderen konden 

hiermee als een speurtocht door de wijk op zoek naar de beren. Voor Sinterklaas 

hebben een aantal wijkbewoners de actie nog eens herhaald, maar dan met 

zogenaamde Gluurpietjes. Onze leden hebben een e-mail of brief gekregen met 

daarin onderstaande afbeelding. 

 

Deze konden ze uitprinten of afknippen en achter hun 

raam hangen, waarna de kinderen ze weer konden 

opzoeken. In het Hoekblok was zelfs een Gluur 

Sinterklaas te zien! We hopen dat de kinderen er veel 

plezier aan hebben beleefd. 

 

Inzameling Voedselbank Westland 

Op 12 en 13 december hebben we voor de derde keer een inzamelingsactie 

gehouden voor Voedselbank Westland. Dit keer hebben we ieder adres in Plan 

Zuid I en II aangeschreven wat neerkomt op bijna 800 brieven. Deze hebben hun 

effect niet gemist! In twee uur tijd is onze aanhangwagen geheel gevuld en 

konden we de Voedselbank blij maken met een grote hoeveelheid eten en 

drinken. Er werden ook weer volop Douwe Egberts punten ingeleverd, dus daar 

kan weer koffie voor worden besteld. 

Op maandag 14 december kwamen chauffeurs Toon en Frits de opbrengst 

ophalen met hun bestelbus en ze waren blij verrast met de hoeveelheid 

producten. 

Met de voorzitter van de 

Voedselbank is afgesproken dat 

we ons in juli van dit jaar weer 

zullen melden. Aan iedereen die 

bij heeft gedragen aan deze actie, 

nogmaals hartelijk bedankt! 

  



 

 
Quarantaine Bingo 

Op zaterdag 6 februari aanstaande organiseren we een online bingo onder 

leiding van Maria Korpel. Zij zal ons meenemen in een Westlandse Bingo waar in 

een verhaal over het Westland de 

bingonummers voorbij zullen komen. Doe je 

ook mee? 

De bingo start om 20:00 uur. Er zijn diverse 

prijzen te winnen. Je kunt je opgeven via 

info@druivenblok.nl.  

 
Algemene Ledenvergadering 

Op donderdag 25 maart aanstaande zal onze Algemene Ledenvergadering 

plaatsvinden. We weten vanzelfsprekend nu nog niet in welke vorm. Mochten 

we weer fysiek bij elkaar mogen komen, dan zal de vergadering plaatsvinden in 

De Vang. Mocht dit nog niet mogen, dan zal de vergadering, net als vorige keer, 

online plaatsvinden. Je ontvangt in de tweede helft van februari een uitnodiging. 

 

 
De pen 

Beste allemaal, 

Ik kreeg de pen door van Maria en wil graag even een stukje schrijven.   

Wij zijn Leo en Anne-Marie Kuipers en wonen sinds december 1999 in het 

Hoekblok op nummer 18. Voordien woonden we in Den Haag. Leo heeft eerst 

bij het gemeentelijk energiebedrijf gewerkt en later bij het duinwaterbedrijf op 

Scheveningen. 

Leo heeft toen hij nog jong was vaak in Wateringen gezeten bij zijn oom en tante, 

de familie Heijnen. Wateringen trok hem nog steeds aan. Toen we kwamen 

kijken in het Hoekblok zat Saskia van nummer 14 buiten en op de vraag hoe het 

was om in het Hoekblok te wonen zei ze: als je hier eenmaal woont wil je nooit 

meer weg. En dat klopt ook. 

Ik heb 40 jaar lesgegeven op de Rosabasisschool in Den Haag, vlakbij het 

Zuiderpark. Leo mocht al op zijn 58ste stoppen en ik heb er een punt achter 

gezet toen ik 64 jaar was. 



 

 

Ik heb ruim 35 jaar bij de scouting gezeten. Eerst 25 jaar actief kabouterleidster 

en daarna bestuurslid. Ik hou van organiseren en vandaar dat ik na Arjan en 

Natascha de buitenspeeldag ben gaan regelen samen met Saskia, Nathalie en 

Manon. Leo en ik hebben ook een aantal keren een fietsfotoherkenningsrit 

georganiseerd voor het Druivenblok. We proberen zoveel mogelijk mee te doen 

met activiteiten in de wijk. 

 

Wij hebben twee kinderen. Onze zoon Dennis (47 jaar), die een 

kampaccommodatie heeft in Doornspijk, waar Leo vaak heeft helpen klussen en 

onze dochter Mariska (46 jaar), die in IJsselstein woont. We hebben 5 

kleinkinderen, waarvan er twee al volwassen zijn en de andere drie zijn 14, 11 

en 9 jaar oud. Op deze drie hebben we heel lang om de woensdag opgepast, 

maar sinds corona niet meer, omdat onze dochter nu thuis werkt. En de kinderen 

zijn nu al zo zelfstandig, dat ze veel zelf kunnen. 

 

Leo en ik zitten samen op zangkoor de Waterlanders in Kwintsheul! Ook zitten 

we op een gymclubje in de Hofvilla. Leo speelt jeu de boules bij Quintus en ik 

zwem elke donderdag in de Schilp. Maar nu al maanden niets natuurlijk, want 

corona gooit roet in het eten. 

Eind maart 2020 zijn we erg geschrokken, omdat ik een hersenbloeding kreeg. 

Gelukkig valt het mee en heb ik niet zoveel restverschijnselen, behalve dat ik 

moeilijk loop en gauw moe ben. 

 

Maar we vinden het wel heerlijk om af en toe lekker te gaan fietsen. 

Laten we hopen dat de coronaperikelen nu snel voorbij zijn en dat we het 

normale leven weer kunnen oppakken en weer andere mensen kunnen 

ontmoeten. 

 

Ik geef de pen door aan  Manon en Heromy Ettienne. 

     Groeten, Anne-Marie Kuipers 

 

Voor Elkaar, Met elkaar 

We hebben na de zomer als projectteam het project Voor Elkaar, Met elkaar 

opgepakt omdat mensen in deze tijd minder in de gelegenheid zijn om aandacht 

aan elkaar te geven. We wilden vooral de alleenstaande 65-plussers in de wijk 



 

laten zien dat we hen niet zijn vergeten. Dat hebben we in oktober gedaan door 

ze een ansichtkaart te geven waarop stond dat ze ons voor uiteenlopende 

onderwerpen konden benaderen en dat wij hen in de komende periode steeds 

met een leuke geste zouden laten weten dat we hen niet zouden vergeten. Eind 

november hebben we een mooie en lekkere chocoladeletter gegeven en voor 

de kerstdagen hebben ze een Kerstkaart met een kleine attentie ontvangen. 

     Groeten, Willy, Heidi en Arjan 

 

Koken voor je buren 

Vanuit de projectgroep Voor elkaar, Met elkaar is ook een nieuw initiatief 

ontstaan. Er is sinds half december jl. een nieuwe buurt-WhatsApp-groep actief: 

Koken voor je buren. Heb je eten over of kun je een beetje extra koken? Zet dit 

in de app en maak een buurman of buurvrouw blij! 

Inmiddels zijn er al de nodige gerechten onder elkaar uitgewisseld.  

Met name alleenstaande en/of oudere buurtjes worden uitgenodigd om zich aan 

te sluiten bij de app-groep. We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd even 

gemakkelijk is om in je eentje of als je op leeftijd bent elke dag een maaltijd op 

tafel te krijgen. Wil je je als aanbieder of gebruiker aanmelden bij de app-groep? 

Geef dit dan door aan  Arjan van der Enden: (06) 51 11 05 62. 

 

Hoe zit het met de afvalcontainers? 

Er is nogal wat onduidelijkheid (geweest) over het 

ophaalschema van de bakken in de afgelopen tijd. In 2021 

worden de groene bakken in de oneven weken opgehaald 

en de grijze bakken in de even weken. De blauwe bakken 

worden nog steeds elke 3e dinsdag van de mand geleegd.  

 

Door de wijk heen zijn diverse met stoeptegels aangeduide plaatsen waar onze 

afvalcontainers geplaatst kunnen worden. Soms is deze plaats voor de uitgang 

van een garage. Het verzoek is om de containers zo min mogelijk voor de 

garagedeuren neer te zetten zodat de auto’s er in en uit kunnen. 

Wist je dat? 

Sinds november jl. mogen in de algemene afvalbak in De Nesse/De Wilde Zee 

waar voorheen alleen plastic in mocht ook blikjes en kartonnen 

drinkverpakkingen worden gedeponeerd. 

 



 

  



 

 

 



 

 



 

 
Activiteiten van de wijkvereniging 

6 februari Quarantaine bingo 

25 maart Algemene Ledenvergadering 

 

De volgende Buurtinfo vind je in april 2021 in de brievenbus. Heb je nog tips of 

ideeën? Laat het ons weten!  

 

Lol in een lockdown 

Lijkt er voor je gevoel maar geen einde te komen aan de lockdown en begint je 

inspiratie op te raken? Wij hebben drie tips voor je om je dag direct een stuk 

leuker te maken. 

 

1. Podcasts luisteren 

Podcasts worden de laatste tijd steeds populairder. Leer anders denken over 

persoonlijke ontwikkeling met Omdenken of ontdek wat mannelijkheid is in 

Man, man, man de podcast. Spijker je kennis bij met De Universiteit van 

Nederland of luister naar true crime verhalen in Al sla je me dood.  Luister gratis 

via Spotify of Apple Podcast. 

 

2. Kleuren op nummer 

Vanuit de trend met kleurplaten voor volwassenen is nu ook het kleuren op 

nummer voor volwassenen steeds bekender geworden. Doordat alle vakjes 

dezelfde vorm hebben blijft het een verrassing welke tekening tevoorschijn 

komt. Het blijft natuurlijk ook heel leuk voor kinderen. 

 

3. Wandelen 

Ondanks dat het nu toch echt winter lijkt te worden kun je in de omgeving van 

het Druivenblok heerlijk wandelen. Probeer bijvoorbeeld eens een rondje 

Zwethzone en geniet van de rust en het uitzicht. 

 

Bonus: Kletsen met je buren 

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van de Buurtinfo ook weer zin 

krijgt in gezelligheid met de buren. Wil jij iets leuks (voor nu online of op afstand) 

organiseren? Geef het door via info@druivenblok.nl. 


