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Sinds 16 maart jongstleden weet 
uw voorzitter waar Abraham de 
mosterd haalt. Dat bleek dichterbij 
dan gedacht… 
Het had uitgebreid gevierd moeten 
worden maar dat ging 
vanzelfsprekend niet. 
Tot mijn grote verrassing wilden 
mijn vrouw en dochters dit toch 
niet zomaar voorbij laten gaan en 
werd ik overrompeld door een 
optocht aan familie en vrienden die 
in de auto, op de fiets of lopend met een ballon, een kaart en attentie langs ons 
huis kwamen. Een aanzienlijk aandeel werd tevens geleverd door een flink 
aantal buren die langskwamen voor een felicitatie en een gezellig praatje in de 
voortuin. Na afloop hebben we met ons gezin gezellig tijdens een kop thee alle 
kaarten gelezen en nagepraat hoe geslaagd deze actie was. Ik heb ervan 
genoten. Vanaf deze plaats dank voor elke bijdrage aan dit onvergetelijke 
moment. 
 
In diezelfde week heb ik op verzoek van Vitis Welzijn een interview gegeven dat 
eind maart is gepubliceerd in de regiokrant Het Hele Westland. Hierin werd 
beschreven op welke wijze ik mij inzet voor de samenleving. Ik heb dit gedaan 
met als doel anderen te kunnen inspireren. Ik hoop dat ik dat heb kunnen doen 
want elke vrijwilliger is er weer één. 
Tenslotte treft u in deze uitgave van de Buurtinfo voor de eerste keer een 
bijdrage aan van Peter van den Berg. Hij is sinds oktober jl. de Sociaal Makelaar 
voor Wateringen. Wellicht kende u hem al als voorzitter van KMD of van diverse 
Wateringse evenementen waaraan hij zijn bijdrage heeft geleverd. 
Vanaf het eerste moment bleek dat Peter en ondergetekende met elkaar in 
gesprek gingen, we dezelfde “drive” hebben om iets te betekenen voor de 
samenleving en zijn we er beiden van overtuigd dat we als resp. 
welzijnsorganisatie en wijkvereniging met elkaar meer kunnen betekenen voor 
de bewoners in onze wijk. Dat heeft als gevolg gehad dat we in maart al de eerste 



 

gezamenlijke activiteiten hebben gedaan in de vorm van de Hartenactie in het 
Zonneblok en verspreiding van een puzzelboekje met paaseitjes vanuit ons 
project Voor elkaar, Met elkaar. Voor de komende periode zijn inmiddels 
meerdere gezamenlijke initiatieven gepland waarover we u vanzelfsprekend 
meer zullen vertellen via mail/brief en natuurlijk ook in dit blad. 

 

 
Ook in deze editie van de Buurtinfo mogen we weer nieuwe leden 
verwelkomen. Familie Vollering, van harte welkom! 
 

 
Druivenblok burenbingo 
Wij, Helen en Karl Schöttler van de 
Maroc, ontvingen de uitnodiging voor 
een Druivenblok Bingo avond. Het was 
mijn eerste échte Bingo avond, echt 
waar. Nu weet ik eindelijk wat Bingo is. 
Eindelijk kan ik Bingo op mijn bucket list 
afstrepen én het was erg leuk.  
Onze gastheer oftewel Bingo master was 
Arjan, een virtuoos in virtuele Zoom meetings. Hij verving Maria. De 18 families 
konden met 5 Bingokaarten leuke prijzen winnen. De Druivenblok commissie 
heeft heel diverse prijzen kunnen organiseren, van speciale biertjes, mooie 
bloemenschalen, een schoonheidsbehandeling of zelfgebakken taart, tot 
sportieve huurfietsen. Twee prijzen per kaart plus enkele die dubbel vergeven 
zijn. Ja, alles kon. 
 
Voor mij duurde het even een klein rondje voordat ik doorhad hoe het spel gaat. 
Maar ja, het lukte. Mijn vrouw zei, dat kinderen van Bingo houden. Nou, ik heb 
het nog nooit gespeeld (in Duitsland misschien niet zo populair?). Maar ja hoor, 
er waren veel kinderen bezig. Eentje, namelijk Timo en Max van Zundert heeft 
zelf 2x een Bingo gehaald in die 1,5 uur. De eerste keer was het handgemaakte 
chocola van Le Cacao in Wateringen  - en hij had bij begin van de ronde net 



 

gezegd dat hij die zo graag lust. Het lukte ook nog zonder sjoemelen! Sjoemelen 
mocht uiteraard niet. En dat deed ook niemand. 
Maar de kers op de taart was ronde nummer 5. Arjan liet deze keer niet de 
Bingoballen rollen maar las een verhaal voor! Het ging over historie van het 
Westland. Iets over hoe een Westlandse verjaardag gaat. Waar de mannen bij 
elkaar zitten, waarvan de ene schoenmaat 41 heeft en de kleinste maat 33. Dat 
de Westlandse boomgaard van Weetikveel toen in “19 honderd 61” dadelijk 37 
kersenbomen had, naast 15 kruisbes struiken en 66 bakjes tomaten. Of iets 
minder. Dat ze toen met de schuiten proefvoeren, en toen ze naar de veiling 
voeren, kwamen ze er  dan 61 of zelfs 62 tegen. En dat het veilinggebouw in 
1927 gebouwd werd en dat de zomer in tweeduizend en drie een erg hete zomer 
was. Ik vond het een interessant leuk verhaal, alleen jammer dat ik zo op de 
cijfers moest letten. Waarschijnlijk heb ik dus niet alles goed opgeschreven. Mijn 
vrouw heeft gelukkig het hele verhaal onthouden, denk ik. Aan het eind van die 
ronde ging Arnold Wagenaar met de prijs van Manon (een heerlijke 
zelfgebakken vlaai!) ervandoor. En Helen en ik scoorden een bollenbak voor de 
diagonale Bingo reeks.  
Kortom, het was een hele gezellige avond. Ik zal Bingo nog even op mijn bucket 
list houden. 
 
Schaatsplezier 
Na 8 lange jaren konden we eindelijk weer eens op de schaats staan. In het 
weekend van 13 en 14 februari was het ijs voldoende aangevroren om massaal 
de frisse buitenlucht op te zoeken en de schaatsen aan te trekken. In het 
Hoekblok bij de vissteiger  en bij het Tijmensblok was het zoals gewoonlijk weer 
een gezellige bedoening. Met een muziekje op de achtergrond vermaakten jong 
en oud zich op het ijs. Vanwege de nog steeds aanwezige COVID dreiging werd 
de koek en zopie beperkt 
tot zopie in de vorm van 
warme chocomel. Het 
was er niet minder 
gezellig om! 
En nu maar hopen dat we 
de komende winter weer 
veilig met elkaar op de 
schaats kunnen staan. 



 

Hartenactie 
Vanuit Vitis Welzijn is een nieuwe activiteit 
gestart, de zogenaamde Hartenactie. Onze 
wijkvereniging is als eerste gestart met deze 
actie. Deze houdt in dat er in een straat een 
doos in de vorm van een hart rondgaat met 
daarin kaarten waarop iets ingevuld kan 
worden dat bewoners graag met elkaar 
willen delen. De invulling hiervan staat 
volledig vrij. Het kan een recept zijn, een 
mop, een gedicht enzovoort. Na een aantal 
dagen wordt de doos met kaarten 

opgehaald en wordt van de kaarten ene boekje samengesteld dat weer wordt 
uitgedeeld aan de bewoners van de betreffende straat. In onze wijk had het 
Zonneblok de primeur. Het merendeel van de bewoners heeft een creatieve 
bijdrage geleverd en binnen afzienbare tijd kunnen ze het boekje tegemoet zien. 
De gedachte achter de actie is dat bewoners, zeker nu er wat minder contact 
mogelijk is, toch iets van elkaar kunnen lezen/zien. 
Hieronder het moment van de overdracht van de “Hartendoos” van Peter van 
den Berg van Vitis aan Arjan van der Enden van het Druivenblok. 
 
Terugblik ALV 
Op 25 maart jongstleden hebben we voor de tweede keer een digitale Algemene 
Ledenvergadering georganiseerd. De opkomst was ditmaal wat hoger dan de 
vorige keer. Aangezien er geen actiepunten te bespreken waren van de vorige 
vergadering kon er in een vlot tempo worden vergaderd. Belangrijkste punt was 
een verhoging van de contributie. Die ging na 16 jaar van € 10,- naar € 12,50 per 
jaar. Ook in deze vergadering zijn geen actiepunten naar voren gekomen. 
Hopelijk kunnen we elkaar tijdens de vergadering in maart 2022 weer 
persoonlijk ontmoeten. 
 

 
Buitenspeeldag Zonneblok 
We zijn  druk bezig met de voorbereidingen voor onze 20ste buitenspeeldag in 
het Zonneblok. Dit jaar is de buitenspeeldag op woensdag 22 september 2021. 



 

We zoeken weer sponsors en hebben alweer allerlei leuke spellen besteld. 
We hebben natuurlijk ook weer heel veel vrijwilligers nodig, die bij een spel 
willen staan of willen komen helpen met opbouwen en weer opruimen.  
Dus houd die datum vrij!! 
En omdat het de twintigste keer is willen we een paar speciale spelletjes doen. 
We hebben zelf al een paar dingen bedacht, maar heb je nog een leuk idee voor 
ons of heb je een goochelaar of iets dergelijks in de familie of in je 
kennissenkring, geef dat dan a.u.b. aan ons door! 
 
Manon Ettienne, Saskia van Niekerk, Nathalie Nieuwveld en Anne-Marie Kuipers 
Tel. Anne-Marie: 06 38362115 
 

 
De pen 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Manon Ettienne en ik woon, samen met mijn man Heromy, onze 
kinderen Jade en Mayson en poes Philly, op het Hoekblok. In juni van dit jaar 
wonen wij alweer 6 jaar in Wateringen. Hiervoor hebben wij in Rijswijk gewoond 
en toen ik zwanger was van Mayson zijn wij hier heen verhuisd. Wij zijn nog 
steeds blij dat we die keuze gemaakt hebben, want wij wonen hier met onze kids 
heerlijk! 

Ik werk zelf op een basisschool in Rijswijk, waar ik 10 jaar 
lang met veel plezier kleuterjuf geweest ben. Nu ben ik 
sinds 2 jaar MT lid en sta ik niet meer voor de klas. Mijn 
man Heromy werkt in het Groene Hart Ziekenhuis in 
Gouda als verpleegkundige op een orthopedische 
afdeling, maar in deze tijden ook regelmatig op andere 
afdelingen, waaronder bijvoorbeeld de COVID afdeling. 
Onze kids zitten op de Jozefschool in groep 6 en in groep 
2, waar ze het allebei erg naar hun zin hebben.  
Sinds een aantal jaar zit ik, samen met Anne-Marie, Saskia 

en Nathalie in de Buitenspeeldagcommissie. Ik vind het leuk om mee te helpen 
deze dag te organiseren en de kids op die manier een leuke dag te laten hebben. 
Extra hulp is natuurlijk altijd welkom, dus mocht je het leuk vinden ons hierin te 
ondersteunen, dan horen wij dat graag ��� 



 

Verder gaan wij er in de schoolvakanties graag lekker op uit. Onze kinderen 
houden erg van bungalowparken en in de zomer gaan wij het liefst naar opa en 
oma die op Curaçao wonen. Afgelopen jaar kon dit door corona helaas niet 
doorgaan, hopelijk kan dat deze zomer wel weer! 
 
Graag geef ik de pen door aan onze buurvrouw Marit. 
 
Buurtbieb geopend 
Op zaterdag 10 april jl. is “de Buurtbieb”, geopend aan de Frankenthaler 79. 
Deze minibieb biedt de mogelijkheid om boeken te lenen of om te ruilen. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen of er boeken in staan 
die uw interesse hebben.  
Neem ze mee, houd ze in uw bezit tot u bent 
uitgelezen en plaats ze dan weer terug. 
Mocht u zelf boeken hebben die u wilt delen 
met anderen en er is ruimte in Bieb, plaats ze 
dan in het kastje. 
Wel een verzoek om de boeken netjes te 
behandelen zodat een ander er ook nog wat aan 
heeft.    
 
Veel leesplezier, 
Rob en Desirée Willemsen 
 
Druivenblok runners 
Al een aantal jaar geleden zijn we met een flinke groep hardlopers begonnen. In 
eerste instantie met beginners en gevorderden, maar momenteel met één groep 
die elke woensdagavond met elkaar gedurende 3 kwartier tot een uur vanuit de 
wijk of vanuit een locatie in de buurt met elkaar hardloopt. Het fijne is dat er 
enerzijds gewerkt wordt aan de conditie en dat dit, vanwege het buitenzijn, de 
afgelopen periode, zij het ietsje aangepast, door heeft kunnen gaan. Anderzijds 
is ook het sociale aspect belangrijk. Je komt frequent op een leuke en sportieve 
manier met buurtbewoners in contact. 
Wat met name belangrijk is, is dat er altijd heel goed rekening wordt gehouden 
met elkaar. De ene loper heeft een andere loopsnelheid dan de ander, maar daar 
wordt op een fijne en praktische manier rekening mee gehouden. 

Wist je dat ook in De Witte 
Emile en het Oostblok zijn 
minibieb’s te vinden zijn? 

 
 



 

We hopen in de toekomst weer aan regionaal georganiseerde lopen mee te 
kunnen doen zoals de Bonte Haas Loop aan de Zweth en de Oranjeloop in 
Kwintsheul en het is natuurlijk heel gaaf om dusdanig aan je conditie te werken 
dat je aan de 5km of zelfs de 10km ronde mee kunt doen. 
Wil je ook graag van je coronakilo’s af, aan je conditie werken en op een leuke 
manier met je buren actief bezig zijn? Loop dan een keer mee om te proberen 
of het iets voor je is! Daarvoor kun je contact opnemen via info@druivenblok.nl. 
De trainingen worden gegeven door ervaren trainers. 
Wil je een vriend of vriendin meenemen (die hoeft geen lid van de wijkvereniging 
te zijn), dan is dit geen probleem. Deelname is gratis. Kortom: speelt het in je 
gedachten om wat actiever te zijn? Loop een keer mee! 
 
Peter van den Berg, Sociaal Makelaar in Wateringen 
Graag wil ik me in deze column voorstellen. Ik ben Peter van den Berg, geboren 
en getogen in Wateringen en trots op ons dorp. Sinds  oktober 2020 ben ik de 

nieuwe sociaal makelaar en coördinator van wijkcentrum 
Terra Nova op het Tolland 2 in Wateringen..   
 
De mens en de maatschappij gaan me aan het hart. Ik vind 
het fantastisch om met al die vrijwilligers in Wateringen 
betekenis te hebben voor  ouderen,  mensen die hulp nodig 
hebben  en activiteiten te organiseren die goed zijn voor 
lichaam en geest.   
Zelf doe ik  al jaren vrijwilligerswerk bij sv KMD en eerder bij 

Waterpop en help ik een handje bij Sneeuwpop.  Daarnaast ben ik een 
sportfanaat en weet ik hoe belangrijk het is om aan je gezondheid en persoonlijk 
welzijn te blijven werken. Ik  breng  graag mensen, letterlijk en figuurlijk, in 
beweging door  mijn contacten in de kern in te zetten.  
 
Normaal gesproken zijn er elke dag activiteiten in het wijkcentrum Terra Nova, 
maar nu door Corona even niet. De sluiting raakt de vrijwilligers en de bewoners  
van Wateringen die samenkomen en genieten van de activiteiten.  Ik ben 
regelmatig in contact met de vrijwilligers en zie hun  enorme veerkracht om vol 
te houden,  de coronamaatregelen na te leven en er het beste van te maken. 
Er het beste van maken en kijken wat we wel voor de bewoners van Wateringen 
kunnen betekenen, doen we bij Vitis Welzijn ook!  Zo ben ik bij bewoners, die 



 

daar behoefte aan hebben, langs geweest voor een kort praatje en een bezoek 
op de stoep. Gelukkig worden er in de gemeente Westland mooie initiatieven 
ontwikkeld  waar Vitis Welzijn bij betrokken is en heb ik een bijdrage geleverd 
bij het verstrekken van maaltijden aan de deur bij eenzame ouderen. In het 
Zonneblok zijn we gestart met onze Hartenactie, we hebben een aantal buren 
gevraagd om elkaar letterlijk een hart onder de riem te steken en juist in 
Coronatijd te komen met tips, recepten, een gedicht of een mooi verhaal etc. 
Het plan is om een mooi boekje te maken van alle reacties  want de actie is 
uitgezet in alle dorpskernen van het Westland. 
 
De organisatie van de activiteiten staat en valt met de inzet van de vrijwilligers. 
In deze vervelende periode hebben we afscheid moeten nemen van een aantal 
vrijwilligers bij Terra Nova. Ik heb via de facebook pagina “Ons Wateringen” en 
de website “Westland voor elkaar” een oproep geplaatst voor nieuwe 
vrijwilligers.  En dat werkt hartstikke goed! Ik vind het fantastisch  als  er 
enthousiaste  mensen klaarstaan om anderen weer bij te staan en iets goeds  te 
doen. Ik word er echt vrolijk van als we samen kunnen werken en van 
Wateringen  een nog mooiere  plaats kunnen maken. Samen met de leden van 
de buurtvereniging het Druivenblok en het netwerk van Vitis Welzijn kunnen we 
elkaar goed aanvullen en helpen.  En mensen van het Druivenblok; als het 
wijkcentrum weer opengaat, bent u van harte welkom om een bakkie koffie  te 
komen doen of om deel te nemen aan de vele activiteiten die in het centrum 
plaatsvinden. 
 
Wat ik zo mooi vind; ik zie dat veel mensen, in contact met elkaar blijven en 
elkaar aandacht geven. Juist nu is die aandacht of dat praatje zo belangrijk.  Bent 
u benieuwd  wat Vitis Welzijn allemaal doet? Is u iets opgevallen in de buurt bij 
een bewoner die hulp nodig heeft? Heeft u behoefte aan contact,  heeft u een 
vraag of wilt u vrijwilligerswerk via Vitis Welzijn  doen? Kom gerust langs om de 
mogelijkheden te bespreken op Terra Nova of neem contact op  via 
p.v.d.berg@vitiswelzijn.nl  
 



 

Voor elkaar, met elkaar 
Sociale contacten dragen voor de meeste mensen bij aan hun geluk. Het is een 
gevoel van verbondenheid. Je bent samen en geeft elkaar bijvoorbeeld een  
steuntje in de rug of je hebt een kort praatje voor de deur. Het is belangrijk om 
met elkaar “in gesprek” te zijn.  Het liefst ontmoeten we elkaar fysiek, maar in 
deze coronatijd is dat even lastig.  
Door Corona en alle maatregelen die getroffen zijn, hebben mensen minder 
sociale contacten dan voorheen. Als je een gezin hebt, heb je altijd elkaar nog. 
Het wordt een ander verhaal als je alleenstaand bent. Juist de mensen die alleen 
zijn,  missen het sociale contact of hebben misschien wel praktische hulp nodig? 
Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat eenzaamheid een probleem is voor de 
mensen die dat zo voelen en ervaren. 
Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan een miljoen Nederlanders zich 
sterk eenzaam voelt en nog eens één op de drie Nederlanders zich matig 
eenzaam voelt. Bijna de helft van de Nederlanders draagt actief iets bij aan het 
terugdringen van eenzaamheid. De bijdrage zit vooral in kleine dingen als een 
praatje maken en mensen bezoeken. Met zulke statistieken in ons land durf ik 
wel te zeggen; “ook al ben je eenzaam, je bent niet alleen”. Het is daarbij wel 
belangrijk dat we het signaal met elkaar opvangen om er iets mee te kunnen 
doen. 
Vitis Welzijn wil samen met leden en bewoners van “het Druivenblok” juist 
aandacht geven aan de mensen die alleen zijn en hun een hart onder de riem 
steken. Maar vooral kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen “voor 
elkaar, met elkaar”.  
Op een nader te bepalen datum in de tweede helft van de maand mei plannen 
we, afhankelijk van het weer, een bezoek op de stoep in de wijk “het 
Druivenblok”. Met vier statafels, verspreid over de wijk, willen we in gesprek 
met de buurtbewoners. Waar? Hoe laat? En hoe? Dat laten we u nog weten. 
Zeker is dat we aanwezig zijn met medewerkers van Vitis Welzijn en vrijwilligers 
van het Druivenblok die betrokken zijn bij het welzijn in de buurt. Het wordt een 
mooie bijeenkomst al is het al door de meegebrachte cake en koffie/thee. Tot 
dan! 
 
Peter van den Berg 
 
 



 

Ergernis nummer 1: honden- en kattenpoep! 
In de Druivenblok App wordt regelmatig gesproken (lees: geklaagd) over 
‘honden- en kattenpoep op de stoepen en in tuinen’ en vaak terecht! 
Dit probleem is van alle tijden en plekken; in 1985 zong Danny de Munk al ‘want 
Amsterdam, is poep op de stoep!’ 
 
Hondenpoep op de stoep / tuinpad en kattendrollen in je tuin, het blijft ergernis 
nummer 1! 
 
Wij kennen ze allemaal de huis, tuin en keuken middeltjes om de honden en 
katten niet op de stoep en/of tuin te laten poepen …. peper strooien, emmer 
water etc.  
Echter het probleem ligt niet bij de beestjes maar bij de baasjes …. 
 
Hierbij een oproep aan alle honden- en kattenbezitters: 
let op waar uw hond poept 
maar vooral ruim de hondenpoep op met de gratis zakjes 
laat uw kat binnen op de kattenbak zijn behoefte doen 
heeft u een buiten kat? zet kattenkruid of een 
valeriaanplant in uw tuin, hierdoor hebben zij minder 
behoefte om de eigen tuin te verlaten  
 
Laten we met elkaar alert zijn op het honden- en 
kattenpoep probleem. 
Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het doen en laten van je huisdier.  
Als buurtgenoot kan je in gesprek gaan met de eigenaar over zijn/haar gedrag of 
de ervaren overlast. 
 
Het leefbaar houden van de buurt, doe je tenslotte met elkaar!   
 
Vrijwillig Traineeship voor jongeren 
Op 1 april is Vitis Welzijn met een nieuwe lichting van het Vrijwillig Traineeship 
gestart en we zijn nog op zoek naar jongeren uit het Westland en Hoek van 
Holland  tussen de 16-27 jaar die het leuk vinden om mee te doen aan het 
programma!  



 

Het programma bestaat uit een half jaar (1 april – eind september), waarbij 
jongeren gemiddeld 4 uur per week vrijwilligerswerk gaan doen.  
Dit doen ze elke 2 maanden bij een andere maatschappelijke organisatie: zoals 
Pieter van Foreest, de Voedselbank, Vitis Welzijn zelf of bijvoorbeeld bij de 
buurtpreventie.  
Doordat de jongeren elke keer wisselen van plek doen zij optimaal ervaring op 
in wat voor soort vrijwilligerswerk er bij ze past, ontwikkelen ze zichzelf als 
persoon, maken ze impact én helpen ze organisaties om meer jongerenproof te 
worden.  
Naast het vrijwilligerswerk zijn er 4 (online) bijeenkomsten met de andere 
trainees en ontvangen ze een opleidingsbudget om een cursus of workshop te 
volgen.  
Meer informatie over het programma vind je op:  
https://www.westlandvoorelkaar.nl/vrijwillig-traineeship 
  
 Met vriendelijke groeten, 

 
 
 

 
 

  

http://www.vitiswelzijn.nl/


 

 

 



 

 
  



 

 
 

Activiteiten van de wijkvereniging 
4 juni  Nationale Balkon Beweegdag in het 

Lenteblok 
22 september Buitenspeeldag in het Zonneblok 

 
De volgende Buurtinfo vind je in juli 2021 in de brievenbus. Heb je nog tips of 
ideeën? Laat het ons weten!  
 
 

 


