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Zoals je verderop in dit blad kunt zien hebben we een
aantal nieuwe adverteerders in ons blad. In principe
zouden we zo min mogelijk afhankelijk zijn van
sponsors, maar we willen een kwalitatief hoogwaardig
blad in kleur blijven uitgeven en de drukkosten zijn
gestegen, vandaar dat wat extra bladinkomsten
welkom zijn. Manon en Eric: fijn dat jullie ons steunen!
Nu we toch over sponsors hebben: Looks@Jessica bestaat 12,5 jaar. Van harte
gefeliciteerd, Jessica! Ik wens je nog vele mooie jaren toe met je bedrijf.
Wat ik erg leuk vind is dat Woningstichting Wonen Wateringen een stukje heeft
aangeleverd waarin zij uitleggen met welk duurzaam project ze bezig zijn in onze
wijk. Al maanden zien we dat er hard gewerkt wordt aan kozijnen, daken en
deuren. Nu kun je lezen wat de reden hiervan is.
Om bekende reden is het aantal activiteiten dat we gedaan hebben beperkt
geweest. Gelukkig ging de Buitenspeeldag wel door en gaan we een leuke online
Pubquiz doen op 13 november waarvoor de aanmelding al volop binnenkomen.
Wat we na een zomerstop ook weer oppakken is het aandacht geven aan de
alleenstaande 65-plussers. Vanuit ons wijkproject Met elkaar, Voor elkaar zullen
zij zeker merken dat we hen niet vergeten. In een volgende uitgave van de
Buurtinfo zullen we jullie hierover bijpraten. Zo komen we met zijn allen ook wel
weer goed het najaar en de winter door. Ik hoop dat we Kerst en Oud & Nieuw
weer in gezamenlijkheid kunnen vieren, zowel thuis als buitenshuis.
Hartelijke groet,
Arjan van der Enden
Oproep over ledenbestand
Wij houden zo nauwkeurig mogelijk ons ledenbestand bij. Wij weten echter niet
altijd waar er kinderen geboren zijn of dat bewoners overleden zijn. Ook als je
verhuist horen we dat natuurlijk graag, omdat het innen van de contributie
anders gewoon doorloopt, terwijl je niet meer in onze wijk woont. Daarom het
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verzoek om bij ons aan te geven als er mutaties zijn zodat wij ons bestand up-todate kunnen houden. Je kunt dit doorgeven via info@druivenblok.nl.
Algemene Ledenvergadering
Op 19 maart jongstleden zouden we de Algemene Ledenvergadering houden,
maar om bekende reden is deze destijds niet doorgegaan. Vervolgens hadden
we een nieuwe datum gepland, namelijk 8 oktober. Ook deze konden we niet in
De Vang organiseren, dus kozen we voor een online versie. Naast het bestuur
namen twee leden hieraan deel. De actiepunten die voortkwamen uit de ALV
van 2019 en het financiële overzicht zijn doorgenomen. Verder waren er geen
op- of aanmerkingen.

De afgelopen tijd hebben we folders in de wijk verspreid met daarin uitleg over
wat wij als wijkvereniging doen. Mede naar aanleiding daarvan kunnen we de
volgende nieuwe leden verwelkomen: familie Brouwers, familie Nouwens,
familie Heijmans, Meneer van Mil, familie Hoogenboezem, familie
Termoshuizen/van Haastrecht, familie Walta, familie Westra/de Ruijter, familie
Oosterbaan en familie Schmitz. Van harte welkom!

Buitenspeeldag Zonneblok
Op woensdag 23 september was het eindelijk zover: de Buitenspeeldag 2020
mocht worden gehouden! In juni 2019 regende het zo hard dat we het niet
door konden laten gaan en in juni 2020 zaten we midden in de coronatijd en
mochten er geen evenementen plaatsvinden. Gelukkig hadden we nu wel
toestemming gekregen van de gemeente en kon het dus doorgaan.
We kregen hulp van veel vrijwilligers. Een aantal trouwe helpers moest om
coronaredenen afhaken, maar gelukkig hadden we acht enthousiaste mensen
van Rex Nord die ons kwamen helpen. Bij het opbouwen waren we met veel
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personen en dus was alles snel voor elkaar. Wim en Soerin van Rex Nord
voelden zich al snel thuis!
Om half twee kwamen de kinderen, we hebben er 110 geteld. Ze waren
enthousiast over alle spelletjes en de ouders die erbij waren hielden zich keurig
aan de anderhalve meterregel. Ook liep Miss Corona (Nathalie) rond om
iedereen aan de regels te helpen herinneren. Om 15.00 uur ging het hard
regenen, dus moesten Arjan en Jan Henk even de stekker uit de stormbaan
halen, maar die ging er vrij snel weer in. Saskia en Astrid bakten heerlijke
poffertjes en ook de ijsjes smaakten goed!
Anna Spronsen en Anna Rusin waren erg enthousiast over de glittertattoos en
Steven van Grootveld maakte de kinderen aan het
lachen bij het spijkerpoepen. Rond 16.00 uur regende
het nog steeds en zaten veel vrijwilligers met
regenjacks en paraplu’s bij de spelletjes. Alles werd zo
nat dat we besloten om maar iets eerder te stoppen.
Daarna hielpen veel mensen weer mee om alles op te
ruimen. Al met al een zeer geslaagde dag en we hopen
dat volgend jaar de 20ste buitenspeeldag ook heel
bijzonder gaat worden.
Anne-Marie Kuipers

Pubquiz
Maak van vrijdag de 13e je geluksdag!
Op 13 november aanstaande organiseren we in samenwerking met Quizbrothers
een online pubquiz. We starten om 20:00 uur.
Je kunt je opgeven als individu, maar het is natuurlijk ook leuk om als team mee
te doen want: samen weet je meer!
Wil je meedoen, stuur dan een mail naar info@druivenblok.nl met de volgende
gegevens:
• Teamnaam
• Naam van de Captain
• Adres van de Captain
• Aantal teamleden
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We zullen ook een ronde doen waarbij de vragen zullen gaan over de wijk. Hier
kan je zelf een bijdrage aan leveren door een vraag te bedenken en die vooraf
door te geven via info@druivenblok.nl.
Deelname is gratis, sterker nog: als je je tijdig (vóór 10 november) opgeeft
ontvang je zelfs een kleine attentie.
Met elkaar, Voor elkaar
In eerdere uitgaven van de Buurtinfo hebben jullie kunnen lezen dat we in het
kader van het project Met elkaar, Voor elkaar alleenstaande 65-plussers hebben
laten weten dat we hen niet vergeten door middel van een kaartje in de bus en
door het geven van leuke attenties. In de zomer hield het virus zich rustig en
waren sociale contact weer volop mogelijk, vandaar dat we toen zijn gestopt met
de actie. Nu de tweede golf gaande is pakken we de draad weer op en zullen we
buurtbewoners die eerder hebben aangegeven tot steun te willen zijn
benaderen of ze nog steeds bereid zijn te helpen.
Wellicht kunnen we onze buren zo wat beter de winter door helpen.
Wil je je alsnog aanmelden voor burenhulp, dan kan dat via
coronahulp@druivenblok.nl of bel Arjan op (06) 51 11 05 62.
Heidi van Heijningen, Willy Mieremet en Arjan van der Enden

De pen
Hallo Druivenblok Wijk- en buurtgenoten…
Mijn naam is Maria Korpel en ik mag deze keer ‘De Pen’ schrijven.
Hoe gaat het met jullie allen?
Om ieder van jullie dat persoonlijk te vragen is wat veel,
maar als je een verhaaltje kwijt wilt, dan kan dat. Mijn
telefoonnummer is (06) 10 32 67 72. Met ons en ons gezin
gaat het gelukkig goed! Van maar één iemand uit mijn toch
wel uitgebreide kennissen, vrienden en familiekring heb ik
gehoord dat zij zelf corona heeft gehad. Dat was heel
slopend. Ook voor een van tevoren gezonde vrouw: mijn
tweelingnicht. Toen ze weer wilde gaan lopen voelde ze
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zich net een jong girafje: haar benen deden totaal niet wat ze normaal zouden
doen. Gelukkig gaat het nu wel weer beter met haar, maar dit wens ik niemand
toe.
Wat betreft mijn hobby’s: Ik ben heel blij dat we de aankondiging hebben
gekregen, dat we met de helft van het koor De Waterlanders weer gaan
repeteren! In de Sint-Josephkerk en met strenge regeltjes, b.v. 3 mensen in een
hele kerkbank, en in twee groepen en zonder pauze en derde helft, maar alles
beter als deze lege vrijdagavonden! Want:
In de afgelopen 6 maanden hebben
we best wel leuke dingen gedaan,
IK WIL ZINGEN
maar de laatste tijd ga ik zelfs weer 2
Ik wil zingen heel de dag
keer per week zwemmen en 2 keer
Ook terwijl het soms niet mag
per week sporten in de sportschool.
Zonder zingen is mijn leven grauw
En natuurlijk zorgen we weer voor
Gewoon omdat ik zo van zingen hou
onze kleinzonnetjes Rens (6 jaar) en
Heb ik verdriet of ben ik blij
Sven (2 jaar).
Ik zing overal bij
Sinds Pinksteren knuffelen we ze
Zelfs al heb ik pijn
weer. Dat was de eerste keer een
Ik vind zingen gewoon fijn
heel bijzonder moment:
Sven liep tussen zijn moeder en mij
in. Hij stak zijn handje omhoog. Dat
pakte ik aan (even geen 1,5 meter!) En zijn mama pakte de andere kant. Toen
zei ze: ‘Hier wordt jij heel gelukkig van he mannetje?!’ ‘JA” kwam er toen uit de
grond van zijn hartje! ‘Och’ zei ik, ‘ik wil je zo graag knuffelen’! ‘Nou dan doe je
dat toch’ zei mijn dochter! En hup, twee kleine armpjes om mijn nek en dikke
zoenen op mijn wangen! Heerlijk!!
In juli zijn we met het hele gezin, zeven personen, naar een hotel geweest.
Een soort van feestje voor ons 45 ½ jarig huwelijk. De reis naar Gran Canaria ging
natuurlijk niet door. Een heerlijke tweedaagse waarin we ook nog een gezinsfotoshoot lieten maken. Wat ook leuk was, dat we met zeven vrouwen van het
koor een bakkie hebben gedaan in de tuin bij Tuincentrum Intratuin in ’sGravenzande. En een lunchhapje erna… Fijn om weer eens wat tijd met een paar
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koorleden door te brengen! En met mijn zwemgroep zijn we meerdere keren
met 5 of 6 personen een bakkie koffie gaan doen. Zo spraken we elkaar en
steunden we ook nog de horeca, die het zo moeilijk heeft. Natuurlijk wel 3
personen aan een ronde tafel: 1 ½ meter gegarandeerd. Mijn geheugensteuntje
is steeds een HOEPELROK.
Die is 1 ½ meter wijd en geeft mij de ruimte die ik nodig heb. Meestal lukt dat!
Ik geef de pen door aan Leo en Anne-Marie Kuipers.
Lieve Druivenblok- wijkbewoners, allemaal het ALLERBESTE en HOUD JE GOED!
Een knuffel op afstand van
Maria Korpel
Groot onderhoud Plan Zuid
Na het groot onderhoud van de woningen aan het
Liesveld, Bangert, Guldeland, Het Tolland en
Lenteblok is Wonen Wateringen dit jaar gestart
met de woningen aan het Middelblok, Klaverblok, Westblok, Oostblok en nog
een ander gedeelte van Het Tolland. Een lager energieverbruik, hoger
wooncomfort en klaar voor de toekomst. Dat zal het resultaat zijn van de
renovatie van deze 129 woningen van Wonen Wateringen. Het project voor
groot onderhoud en woningverbetering is ontwikkeld in een geslaagde
samenwerking met bewoners van het plantteam. De uitvoering is in volle gang.
In maart van dit jaar is Wonen Wateringen gestart met het vervangen van de
nieuwe kozijnen, ramen en deuren. De bergingen zijn aangepakt als ook de
meterkast. Onlangs zijn bij ongeveer de helft van de bewoners de keuken,
badkamer en/of toilet vervangen. En daarnaast worden er momenteel ook
diverse woningverbeteringspunten uitgevoerd, zoals vloerisolatie kruipruimte,
spouwmuur isolatie gevels, dak vervangen en isoleren. Ook worden de
woningen voorzien van een mechanische ventilatie.
Alle woningen gaan naar energieklasse A
Er is een slim samenspel gevonden van materiaalgebruik. Dat zorgt voor
energiezuinigheid én voor een fijner binnenklimaat. Het dak wordt momenteel
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voorzien van een nieuw geïsoleerd daksysteem. Ervoor in de plaats komt een
dak dat in de toekomst geschikt is voor zonnepanelen.
Betrokken bewoners
Gelukkig heeft Wonen Wateringen kunnen rekenen op betrokken bewoners die
hebben meegedacht en aan wie Wonen Wateringen haar ideeën kon
voorleggen. Samen vormen deze bewoners het planteam. Iets dat in de
voorbereiding van het project, maar ook nu tijdens de uitvoering heel waardevol
is voor Wonen Wateringen.
Project eind dit jaar gereed
Onder voorbehoud van de weersverwachtingen is de verwachting dat in januari
2021 de werkzaamheden afgerond zijn.
Buurtpreventie
Als wijkvereniging werken wij samen met wijkagenten Bas Riksen en Megan de
Liefde en met Buurtpreventie Wateringen. Acht van onze Druivenblokkers zijn
ook surveillant, bestuurslid en/of verkeersregelaar bij Buurtpreventie
Wateringen.
De Buurtpreventie kan wel wat nieuwe deelnemers gebruiken. Daarom ontvang
je als bijlage bij deze Buurtinfo een folder met uitleg over wat Buurtpreventie
Wateringen doet. Daarin staat ook vermeld hoe je je kunt aansluiten. Heb je nog
vragen? Stuur dan een mail naar bestuur@buurtpreventie-wateringen.nl.
Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn
Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen
voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies
om de covid-19 richtlijn te volgen.
Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:
Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de
luchtweg niet.
• Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk
of mondmasker.
• Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
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•
•

Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht,
inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van
kinderen.

Advies voor risicogroepen
Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot
de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep
te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen
als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.
Boven 70 jaar geen oproepen
Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig
niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs
overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het
oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland
weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als
burgerhulpverlener.
Ook belangrijk:
• Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol.
Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de
puberteit is.
• Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij
een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mondop-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het
coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
• Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de
reanimatie.
• Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk
duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo
nodig contact op met je eigen huisarts.
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Een kaartje voor je buren
In deze tijd kunnen we minder gemakkelijk sociaal contact met elkaar hebben.
Het geven van een kaartje aan een buurman of buurvrouw is een kleine moeite
en je doet hem of haar er vast een groot plezier mee! Om nu niet de deur uit te
hoeven om een kaart te kopen hebben we als laatste bladzijde in dit boekje een
kaart afgedrukt die je kunt afknippen, beschrijven en bij een buurman of
buurvrouw in de bus kunt gooien. Gemakkelijker kan het niet!
We kunnen ons voorstellen dat je aan één kaart niet genoeg hebt 😉. Dan
hebben we goed nieuws! De kaart is gemaakt door vanjehart.nl. Op de website
kun je meer kaarten (weliswaar tegen betaling) bijbestellen.

Ook in deze editie van de Buurtinfo deelt een buurtbewoner weer een heerlijk
recept met ons. Dit keer komt het recept van Rob van Mil.
Risotto met kip en doperwten
Recept voor 3-4 personen, tijd: ± 40 min.
Benodigdheden:
350 gram Kipfilet
350 gram Risotto rijst
300 gram Diepvries Doperwten
40 gram Parma Kaas
25 gram Boter
2 Rode Uien
3 Tenen Knoflook
1 liter Kippenbouillon (van 2
blokken)
1 dl Droge Witte Wijn
2 el Olijfolie
2 el Basilicum
Peper & Zout

Bereidingswijze:
Bouillon koken en uit zetten
Kip grillen → Uit de pan halen
Ui en knoflook in de mixer → In de pan
even karamelliseren
Basilicum erbij → 2 minuten wachten
Rijst erbij → 3 minuten wachten
Wijn erbij → 3 minuten wachten
Doperwten, bouillon & zout en peper
erbij → 15 minuten wachten
Kip erbij → 5 minuten wachten
Pan van het vuur → Boter erbij en even
doorroeren
Kaas erbij en klaar!
Eet smakelijk!
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Activiteiten van de wijkvereniging
vr 13 november
Pubquiz (online)
De volgende Buurtinfo vind je in januari 2021 in de brievenbus. Heb je nog tips
of ideeën? Laat het ons weten!

12

BTW actie!
Op alle materialen betalen wij nu de BTW!
Kom gerust eens bij ons langs om te berekenen hoeveel
voordeel dit voor u oplevert.

13

14

