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Bij het samenstellen van de Buurtinfo zag ik tot mijn plezier dat we eindelijk weer
wat meer fysieke activiteiten aan het plannen zijn. Aan de planning te zien
krijgen we een heel druk najaar! Hopelijk zijn alle omstandigheden dusdanig dat
alle activiteiten ook echt door kunnen gaan.
We hebben in samenwerking met Vitis Welzijn al een opwarmertje gekregen in
het kader van het project Voor elkaar, Met Elkaar waarbij we op 2 juni het Bakkie
met de Buren hadden. 26 alleenstaande 65-plussers waren uitgenodigd om
elkaar op twee locaties in de wijk te ontmoeten met een lekker bakkie koffie of
thee, vergezeld van een heerlijk stuk zelfgemaakte taart.
Drie dagen later vond de Nationale Balkondansdag plaats bij Terra Nova in het
Tolland en bij de drie flats in het Lenteblok. Het was een succes dat zeker om
een vervolg vraagt. Verslagen vind je terug in deze Buurtinfo.
Verder ben ik er trots op dat we weer veel eten en drinken hebben kunnen
ophalen voor Voedselbank Westland. Wat mij betreft blijven we dit 1x per
halfjaar doen, in juli en december.
We houden met het organiseren van activiteiten zoveel mogelijk rekening met
alle leeftijdsgroepen. Heb je een idee over een activiteiten en/of wil je deze
organiseren? Laat het dan aan ons weten!
Ook zou ik het fijn vinden als we iemand kunnen vinden die bereid is stukjes te
schrijven voor de Buurtinfo. Dat kunnen interviews met buren of andere
personen uit onze omgeving zijn, maar andere inbreng is ook van harte welkom.
Informatie en aanmeldingen zijn meer dan welkom via info@druivenblok.nl of
bij (06) 51 11 05 62.

Deze maand mogen we weer een nieuw mini-druivenblokkertje verwelkomen.
Op 2 juni werd Luuk, zoon van Robert en Manon geboren. We hebben hem
namens de wijkvereniging verwelkomd met een mooie luiertaart en wensen
hen veel geluk samen!
Ook hebben zich weer nieuwe leden aangesloten bij de Wijkvereniging. Familie
Groenewegen, van harte welkom!

Bakkie met de buren
We kregen een persoonlijke uitnodiging van Vitis Welzijn en onze wijkvereniging
Druivenblok om een bakkie te komen doen. Het begon een beetje rommelig, er
bleek een misverstand te bestaan over
de locatie waar men heen moest,
maar de genodigden kwamen
uiteindelijk toch op de koffie met
heerlijke taart (gebakken door een
vrijwilligster). We hebben gezellig met
elkaar zitten babbelen, buren
ontmoet die we lang niet hadden
gezien. De medewerkster van Vitis kon
goed luisteren en heeft ook verteld
waar Vitis Welzijn voor staat.
Peter van den Berg heeft ons uiteengezet wat hij als Sociaal Makelaar allemaal
doet, maar dat hadden we eigenlijk al kunnen lezen in de laatste Buurt Info. Hij
heeft ons ook uitgenodigd om eens een kopje koffie te komen drinken bij Terra
Nova om bij de activiteiten die daar gehouden worden aanwezig te zijn.
Niet vergeten: de WOS was ook
aanwezig en heeft gefilmd voor
een van hum programma's.
Komen we op onze ouwe dag
toch nog op de tv!
Wist je dat…
…er iedere dag tussen 10 en 12 uur en
maandagmiddag tussen 14 en 16 uur
de mogelijkheid is om in Terra Nova
samen een kop koffie te drinken?
Gewoon voor de gezelligheid en
sociale contacten.
Iedereen is welkom!

Hoe dan ook: het was gezellig
en lekker, mede dank zij het
mooie weer en de inzet van
vrijwilligers, waarvoor dank!
Alice de Kok

Nationale Balkonbeweegdag
Vrijdag 4 juni jl. was het groot feest bij Terra Nova en de flats aan het Lenteblok.
de flats deden mee aan de Nationale Balkonbeweegdag, een initiatief van het
Ouderenfonds en georganiseerd door Vitis Welzijn i.s.m. Wijkvereniging
Druivenblok.
Met hulp van Westland Cultuurweb, Dans Creatie, Solide Yoga, Drum Party en
IJsco's van I Fiorini werd het een mooi samenzijn.
Op de balkons werd meebewogen en
meegedanst, tot dat de ijscokar
aankwam. Toen snelde iedereen naar
beneden voor een lekker Italiaans ijsje,
want die heb je wel verdiend als je met
dit mooie weer in beweging bent
geweest.
TV Haaglanden heeft opnames gemaakt
en aan de reacties te zien, gaan we ons
best doen om in de toekomst weer een
balkondag te organiseren.
Voor diverse bijeenkomsten heeft Vitis Welzijn gebruik gemaakt van de
bakkunsten van Ola Torkmani. Ola is 23 jaar, komt oorspronkelijk uit Syrië en
woont al weer een paar jaar “om de hoek van het Druivenblok” in Wateringen.
Bedankt namens de Voedselbank Westland
Beste leden van Wijkvereniging Druivenblok,
Als Voedselbank Westland willen wij jullie hartelijk bedanken voor de
inzamelingsactie van afgelopen weekend. Rond de 25 kratten voedsel mochten
wij in ontvangst nemen plus koffiebonnen en van iemand nog een geldbedrag.
Fantastisch, daar zijn we heel blij mee want we moeten elke week zorgen dat er
voor 140 gezinnen = 485 monden voedsel klaarstaat. Jullie geven daar bij
herhaling je bijdrage aan zodat wij, tezamen met andere donateurs, ons werk
kunnen voortzetten.
Nogmaals onze dank.
Met vriendelijke groet, Aart Quak - Voorzitter Stichting Voedselbank Westland

Summergames Jongerenwerk Westland
Leuk nieuws!
Gedurende de zomervakantie wordt op 4 locaties wekelijks gesport in het
Westland. De jeugd van 13 t/m 27 jaar is welkom op de onderstaande locaties
waar het jongerenwerk de afgelopen periode ook extra aandacht aan heeft
gegeven.
De jongeren kunnen deelnemen op onderstaande tijden en locaties:
maandag 14.30-16.30 uur
sportveld Dreespark Naaldwijk
dinsdag 14.30-16.30 uur
sportveld Jan Steenstraat Monster
woensdag 14.30-16.30 uur sportveld Margrietlaan Poeldijk
donderdag 14.30-16.30 uur sportveld Zandeveltpark ‘s-Gravenzande
Wees welkom!
Barbecue
Op de eerste zaterdag na de zomervakantie gaan we als vanouds gezellig
barbecueën en borrelen. Een uitnodiging hiervoor heb je al in de mailbox of
brievenbus gevonden.
Datum: zaterdag 4 september vanaf 17:00 uur
Aan de deelname van de buurt BBQ zijn kosten verbonden:
Personen 14 jaar en ouder € 15,00 p.p.
Personen van 4 t/m 13 jaar € 10,00 p.p.
Personen van 0 t/m 3 jaar gratis
Je krijgt hiervoor ruime keuze aan vlees/vis, salades en sauzen en een
overheerlijk Italiaans dessert.
Gedurende de avond zal er gezorgd worden voor muzikale omlijsting. De muziek
en licht zullen worden verzorgd door FW Sound & Light.
Graag opgeven en betalen vóór 29 augustus. Betalen kan door het betreffende
bedrag over te maken naar rekeningnummer NL80 RABO 0342 3889 24 t.n.v.
S.C. van Niekerk o.v.v. Bijdrage Buurt BBQ [naam, adres].

Vergeet hierbij dus niet je naam en adres te vermelden. De tenaamstelling van
het rekeningnummer is niet op naam van buurt BBQ maar op bovengenoemde
naam.
Tijdens de barbecue zijn er Druivenblokmunten verkrijgbaar à € 1,00 per stuk om
de drankjes mee te betalen.
Je kunt jezelf opgeven via mail: druivenblok-bbq@caiway.net of telefonisch bij:
Saskia 06-20660913
Frank 06-50930490
Rob 06-18713618
Puchrit
De dag na de barbecue (5 september) gaan weer met de Puchs van het
Puchmuseum op pad. We verzamelen om 12.45 uur bij het Puchmuseum aan de
Bovendijk 115, rijden een rondje door het Westland en omgeving en zijn dan om
ongeveer 17.30 uur weer terug voor een drankje.
De prijs voor deze Puchmiddag is € 35,-- per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief:
– Puch naar keuze incl. benzine en helm
– WA verzekering
– Ontvangst met koffie of thee
– Uitleg en begeleiding
– Drankje na afloop op het terras bij de boerderij of binnen in het Puchmuseum.
Onderweg zal er tijdens een tussenstop iets te drinken worden aangeboden door
de wijkvereniging.
Er kunnen maximaal 20 personen mee dus meld je snel aan door te reageren
naar: info@druivenblok.nl.
We rijden op een Puch met versnellingen.
Indien je op een Puch zonder versnellingen (Puch maxi) wil rijden geef dit dan op
bij je aanmelding. Daarvan zijn er 5.

Buitenspeeldag
Op woensdag 22 september kunnen er door de kinderen tot een jaar of 13 weer
spelletjes worden gedaan in het Zonneblok. Van 13:30 tot 16:30 uur staan de
stormbaan en vele andere activiteiten klaar en kan er volop worden genoten van
diverse lekkernijen en dat allemaal gratis!
Mee details volgen binnenkort, maar reserveer de datum alvast maar voor je
(klein)kinderen.
Burendag
In Terra Nova zal op 25 september a.s. worden deelgenomen aan de Nationale
Burendag. Er zal een inloop zijn van 10:00 tot 12:00 uur aan het Guldeland 2.
Er worden diverse activiteiten namens Vitis georganiseerd waarbij alle
Druivenblokkers en andere buurtbewoners van harte welkom zijn.
Activiteiten die o.a. plaatsvinden zijn:
Bij het klaverjassen zitten drie man/vrouw klaar en de vierde man/vrouw kan
gelijk meedoen en ervaren hoe leuk en gezellig klaverjassen is.
Hetzelfde geldt voor de koersbal.
Je kunt zien hoe je beweegt met Tai Chi, laten ervaren wat Yoga Kundalini is en
als het even kan gaan we ook line dansen.
De VOC neemt zijn gitaristen mee en lekkere Indische hapjes.
Wandeling Zwethzone
Vlák voor de lockdown in maart 2020 hebben we met een aantal buurtjes met
ondersteuning van een app op de mobiele telefoon een wandeling door de
Zwethzone gedaan. Niet iedereen kon daarbij zijn en daarom doen we het op
zondag 3 oktober nog een keer. Start en finish zullen bij of in De Bonte Haas zijn,
waar we de wandeling afsluiten met koffie/thee/limonade en wat lekkers.
Meer details worden t.z.t. bekendgemaakt.
Jeu de Boules
Op zondag 24 oktober kunnen we weer terugkomen in de Franse sfeer van de
vakantie, want dan gaan we Jeu de Boulen! Dit is een spel dat door jong en oud
met veel plezier gedaan wordt en wij gaan dat dus ook doen.
Een bericht met tekst en uitleg zal medio september worden gedeeld.

Halloween
Eén van de leukste, griezeligste en succesvolste uitjes in het najaar is Halloween!
Op zaterdag 30 oktober gaan we weer griezelen! De exacte uitwerking van dit
evenement is nu nog niet bekend, maar er komt in ieder geval weer een mooi
spookhuis in De Muscaat te staan.
Ook hierover zullen we je nog informeren.

De Pen
Hallo allemaal,
Wij zijn Roy en Marit. Afgelopen juni waren we 7 jaar bij elkaar. Sinds april 2017
wonen wij op het Hoekblok. Wij zijn allebei hier opgegroeid en na periodes in
Den Haag (Roy) en Poeldijk (Marit) zijn we weer teruggekeerd in het mooie
Wateringen. Toen we opzoek gingen naar een huis heeft even geduurd voordat
we een plekje vonden. We hebben veel huizen gezien maar we werden het
steeds niet. En nu we hier wonen zitten we helemaal op onze plek. We hebben
een gezellige straat en kunnen het goed vinden met de buren.
Roy werkt als Business Controller bij de
Gemeente Den Haag en Marit werkt in de
gehandicaptenzorg. Wij houden van reizen en
zijn
samen
door
de
Filipijnen
en
Ecuador/Galapagos Eilanden getrokken. Sinds de
geboorte van Demi (nu 3 jaar) vinden we het leuk
om te kamperen in Nederland.
Naast Demi is er nu een tweede spruit onderweg.
Misschien als je dit leest is hij al geboren 😉😉.
Wij geven de pen door aan Vitalija, ook uit het
Hoekblok.
Groetjes Roy en Marit

EK 2020
Grootste plannen om in de wijk iets te gaan doen met/voor het EK in mijn hoofd,
maar door de maatregelen helaas niet veel mogelijk. Niks doen is ook niet leuk.
Vandaar het bestuur gevraagd of er al plannen zijn om iets te gaan doen voor
het EK, nee dus dan bedenken wat kan wel. Toch maar een Voetbalpoule, zo
gezegd zo gedaan. Even opgezocht hoe het moest en er 1 aangemaakt en naar
iedereen gemaild. Het kwam langzaam op gang maar toch erg leuk om te zien
dat er 14 deelnemers mee deden. Helemaal leuk.
Alle standen invullen en ook alles invullen voor extra punten. Was wel een hele
klus, zeker voor iemand die geen verstand heeft van voetballen. 11 juni begon
het dan, in de starthouding om te kijken op welke plek je kwam. Sommige
mensen nog geattendeerd dat ze vergeten waren om de standen in te vullen. Ik
vond dat je het veel meer beleefde, vanwege dat je veel meer volgt en dat je na
veel wedstrijden ging kijken op welke plek je stond.
Het bleef erg spannend bovenin, soms wisselde en soms bleven dezelfde
bovenin. Soms even bij andere kijken wat ze hadden ingevuld qua score,
sommige pasten op het laatste moment de stand nog aan, andere dachten eraan
als de opstelling bekend was om te
kijken of jouw topscoorder wel was
opgesteld. Tot op het laatste moment
bleef het spannend. Uiteindelijk heeft
Sander de eerste prijs gewonnen, Thimo
de tweede, Jan Henk de derde. Voor een
ieder een deel van de pot met
champagne en een lekkere reep.
PROOST op de winnaars.
Hopen dat we de volgende keer weer met elkaar mogen kijken en nog meer
mensen die mee gaan doen met de poule.
Tot de WK2022!
Natascha Pakkert

Hartenactie
Nu er versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, kunnen we gelukkig steeds
weer een beetje meer: samen eten in een restaurant, het theater of een
museum bezoeken en weer sporten. Ook de wijkcentra van Vitis Welzijn gaan
gelukkig weer open om elkaar te ontmoeten. Want wat hebben we elkaar de
afgelopen tijd gemist.
Tijdens de corona lockdown hebben Fonds 1818 en Vitis Welzijn een hartenactie
opgezet vanuit de gedachte: “wat er ook dichtgaat, ons hart blijft open”.
Een doos in de vorm van een hart is in diverse buurten en straten in het Westland
rondgegaan. Buren konden elkaar een hart onder de riem steken met leuk tips
hoe zij de coronatijd konden doorkomen. We hebben een selectie gemaakt van
diverse leuke tips, lekkere recepten, mooie gedichten en andere bijzondere
reacties die buren voor elkaar in de hartendoos hebben gedaan.
Kent u de hartendoos niet maar vindt u het ook leuk om de doos bij u in de buurt
rond te laten gaan, neem dan contact op met Vitis Welzijn, 0174 – 630 358 of de
sociaal makelaar bij u in de kern. Daar kunt u de hartendoos ophalen. U vindt
een overzicht van de sociaal makelaars op www.vitiswelzijn.nl/sociaalmakelaars.
Koninklijke traktatie
Met Koningsdag zijn we als gezin, in het oranje gestoken,
langs de deuren gegaan bij mensen van het Druivenblok die alleen wonen.
We hebben ze verrast met heerlijke zelf gebakken appel-cupcakes.
Speciaal op koningsdag was dat heel feestelijk om te doen.
We hebben genoten van het praatje, de blijde en dankbare gezichten aan de
deur.
Het was een fijne Oranje-actie!
Hartelijke groeten,
Fam. Vollering

TORTILLATAART
lunch
2 personen
30 min
Ingrediënten
- 4 (mini) tortilla’s
- 3 eieren
- 3 el melk
- Italiaanse kruiden
- 250 g kipfilet
- spekblokjes/reepjes
- snoeptomaatjes
- komkommer
- rode ui
- kerrie mayonaise
Benodigdheden
- 2 pannen (1 grootte
van tortilla’s)
- garde
- snijplank
- mes voor kip
(of evt schaar)
- mes voor groenten
- groot bord/plank
om op te serveren

Dit recept maak je makkelijk naar eigen wens
en inzicht. Hier worden kleine tortillawraps
gebruikt, maar het kan ook met brood om
een clubsandwich te maken. Dit recept is
zowel warm als koud lekker om te eten. Voeg
ook gerust andere ingrediënten naar smaak
toe, zoals paprika of maïs.
1.
Maak in een pan ongeveer de grootte
van de tortilla’s 3 gebakken eieren door de ei,
melk en Italiaanse kruiden samen te kloppen
en te bakken.
2.
Snijd/knip de kipfilet in kleine stukjes
en bak. Bak als de kip bijna gaar is ook de
spekstukjes mee.
3.
Snijd de tomaat, komkommer en rode
ui in kleine stukjes.
4.
Tijd om te stapelen! Begin met een
tortilla, dan de groente, een gebakken ei en
kerrie mayonaise. Herhaal dit tot alle
ingrediënten op zijn en zorg dat je eindigt
met een tortilla bovenop.
5.
Eet smakelijk!

Activiteiten van de wijkvereniging
4 september
Buurtbarbecue
5 september
Puchrit
22 september
Buitenspeeldag
25 september
Burendag in Terra Nova
3 oktober
Wandeling door de Zwethzone
24 oktober
Jeu de boules
30 oktober
Halloween
18 december
Bingo in Terra Nova
De volgende Buurtinfo vind je in oktober 2021 in de brievenbus. Heb je nog tips
of ideeën? Laat het ons weten via info@druivenblok.nl!
Tekeninspiratie
Pak een random voorwerp geef het een nieuwe betekenis door erbij te tekenen.
Op zoek naar meer inspiratie? Ga naar www.youtube.com/watch?v=iLxjc37eTJY
of zoek op ‘23 creatieve tekeningen met alledaagse voorwerpen’.

