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Deze editie van de Buurtinfo maakt me extra blij. Ik zal je
uitleggen hoe dat komt. Zoals je ziet is het boekje rijker gevuld
dan ooit. Dat komt natuurlijk omdat we door de
versoepelingen weer meer activiteiten hebben kunnen
organiseren waarover we kunnen schrijven. In deze editie tref
je ook de eerste bijdragen aan van ons nieuw toegetreden
redactielid Birgitta Blanken, want ze is direct voortvarend
begonnen met haar verslaglegging van activiteiten en het
maken van interviews. Voor de volgende editie zijn alweer
nieuwe gesprekken gepland dus dat belooft wat! Birgitta, dank
voor je bijdragen. Je kunt echter ook verslagen lezen van
andere buurtbewoners die aan een activiteit hebben
meegedaan. Ook aan deze deelnemers bedankt voor het enthousiast meedoen
aan de activiteit en de ingezonden verslagen!
En dan ben ik er nog niet. Door de samenwerking met Vitis Welzijn nam de te
verspreiden informatie over activiteiten binnen- en buiten onze vereniging toe
waardoor ik veel tijd kwijt was met brieven en folders bezorgen. Een oproep via
de mail heeft ervoor gezorgd dat we binnen een week met maar liefst 22
postbezorgers in een appgroep zitten het werkt fantastisch! In no-time zijn de
brieven over de bezorgers verdeeld en omdat we het samen doen hoeft een
deelnemer vaak maar één of twee straten door te lopen en zo zijn alle brieven
snel bezorgd.
Ik verheug me nu al op de komende periode waarin we diverse activiteiten
gepland hebben én de Buurtinfo die in januari uit zal komen, want daarin lees je
natuurlijk weer terug hoe we het allemaal beleefd hebben.

Nieuwe leden
De afgelopen tijd hebben we weer een hoop nieuwe leden mogen verwelkomen.
Allereerst hebben Martin Ouwerling en Jessica Hülters zich aangesloten bij de
Wijkvereniging. Daarnaast was er ook een heuse babyboom (zie volgende
pagina). Alle vier de gezinnen hebben een mooie luiertaart ontvangen.
Welkom allemaal!

Luuk

Raf
Op 20 september werd Raf
geboren.

Dex
Dit is Dex Zwirs, geboren op
7 augustus, met zijn trotse
zus Demi.

Fer
Op 26 augustus werd de zoon van
Barry en Simone en het broertje
van Bor geboren.

Even voorstellen: razende reporter Birgitta Blanken
In de Buurtinfo van juli heeft onze voorzitter een oproep gedaan om iemand te
vinden die stukjes wil schrijven. Ik droomde er als kind van om journalist te
worden maar het is allemaal anders gelopen. Echter, deze oproep kon ik niet
weerstaan. Schrijven en de buurt beter leren kennen, wat een fijne combinatie.
Mijn naam is Birgitta Blank en ik ben 53 jaar jong. Ik
woon sinds het voorjaar 2018 op De Blauwe Alicante
en heb het hier reuze naar mijn zin. Ik ben moeder
van drie (zonen 24 en 16, dochter 21), waarvan
alleen de jongste nog thuis woont. Oorspronkelijk
kom ik uit een dorpje aan de Waal, aan de rand van
de Betuwe. Na veel omzwervingen (Rotterdam, Den
Bosch, München en Scheveningen) ben ik in
Wateringen geland en hier voelt het heerlijk.
Naast mijn baan als alleenstaande ouder werk ik momenteel op de Europese
School als administratief duizendpoot. Ik houd van organiseren, structuur
bieden en de woelige omgeving van een basisschool. Ik heb in München les
mogen geven op een Nederlandse Taalschool aan leerlingen van 8 tot 14 jaar:
wat een feest om met kinderen te mogen werken!
Eén van de redenen waarom ik weer lekker buiten wilde wonen is dat ik het er
erg van geniet om een tuin te hebben. Uit de klei getrokken, lonkt de natuur
altijd en moet ik daar gehoor aan geven. Ik ben langzaam maar gestaagd bezig
de tegels uit mijn tuin te verwijderen en te vervangen voor grond en planten.
Megaklus en super zwaar werk, maar het resultaat maakt blij en gelukkig. Naast
tuinieren doe ik aan tapdance, houd ik van lezen, reizen, schrijven, koken,
knutselen en gezellig wijnen.
Wat hoop ik bij te kunnen dragen aan de Buurtinfo? Voor mij geeft een buurt die
zich verbonden voelt extra levensvreugde. Wat speelt er allemaal in onze directe
omgeving? Welke voorzieningen hebben we eigenlijk op loopafstand? Wie is de
buurvrouw of buurman die ik elke ochtend groet als ik langsfiets? Hoe helpen
we elkaar en waarom?
Ik kom graag langs voor een interview, dus:
• als je het leuk vindt om te vertellen over je passie in hobby of beroep
• als je een geweldig idee hebt dat je met de buurt wilt delen

•
•
•
•

als je deelgenomen hebt aan één van de activiteiten en er graag over
wilt vertellen
als je een recept hebt wat eigenlijk iedereen eens zou moeten
uitproberen
als je het groen in je tuin en hoe je dat bijhoudt aan ons allemaal voor
wilt stellen
als je ……..

stuur dan een mailtje naar info@druivenblok.nl zodat er een afspraak gemaakt
kan worden!
Heel veel plezier met het lezen van mijn bijdragen en schroom niet: tips &
suggesties zijn altijd welkom want ik ben iemand die nooit uitgeleerd raakt 😊😊.

Buurtbarbecue
Wat hadden we deze gezellige activiteit vorig jaar door alle
veiligheidsmaatregelen gemist! Het was heerlijk om weer met elkaar te mogen
vieren. De opkomst voor de barbecue was nog voorzichtig maar de sfeer zat er
vanaf het begin goed in. Het weer toonde zich van zijn beste kant; zonnig,
windstil en zwoel tot in de late uurtjes.
Gastvrouw Saskia voerde als altijd de regie en verwelkomde iedereen met haar
hartelijke lach en enthousiasme. Dit jaar was voor haar extra spannend, omdat
er door omstandigheden een nieuwe slager moest worden aangetrokken.
Ze had geen betere keuze kunnen maken! Wat hebben we gesmuld van al het
lekkers dat we de hele avond voorgeschoteld kregen: salades, satésaus en
andere sausjes, vers stokbrood, worstjes, shaslicks, satépennen, hamburgers,
steakjes. Echt voor ieder wat wils en genoeg om je buik dubbel rond te eten 😉😉.
Onze dank is groot aan grillmeester Rob die draaide en draaide en ons van het
perfect gebarbecuede vlees liet smikkelen.
De barvrouwen van de avond schonken vlot door om onze dorstige kelen te
smeren. Diskjockeys Frank en Thijs verblijdden ons met vertrouwde nummer en
de beentjes gingen van de vloer. Dit jaar hadden we een echte danskoning van
wel 75 jaar: Buurman Theo was niet te stoppen en swingde erop los. Frank en
Astrid lieten ons genieten van hun rock & roll talent: soepel in de heupen, losjes
in de stijl; even terug in de tijd.

Buurman Jan verraste ons met zijn ballonfiguurtjes en gaf een spontane
workshop ballonappel vouwen. Dat viel nog niet mee! Wat een geweldige
mensen wonen er om ons heen en hoe leuk dat ook het Guldenland nu in de
vereniging is opgenomen. Koos en Anneke hebben dankbaar gebruik gemaakt
van de gelegenheid om buren uit andere straten te leren kennen en zij kunnen
uit eerste hand vertellen hoe leuk het is om naar de buurtbarbecue te gaan.
Kortom, het was een geweldige avond! Iedereen die meegeholpen heeft, heel
hartelijk bedankt: jullie zijn echte kanjers, applaus!!!
Voor iedereen die er dit jaar helaas niet bij kon zijn: noteer vast in je agenda, sla
het op in je hoofd, hang een reminder op de koelkast: buurtbarbecue elk jaar
eerste zaterdag na de zomervakantie voor scholieren. Voor volgend jaar is dat
27 augustus 2022.
Puchrit

Zondag 5 september 2021 zo rond de klok van twee. Het was heerlijk rustig in
het mooie centrum van het pittoreske Maasland, gelegen tussen de groene
weiden van Midden-Delfland. De zon scheen, er was een licht zuchtje wind, de
bloemen stonden in bloei en de vogels vloten een vrolijk wijsje. Totdat…..
Een clubje leden van Wijkvereniging Druivenblok vond dat het hoog tijd werd om
de Puchrit van zo’n 5 jaar geleden wegens succes nog maar eens over te doen.
Er was twee keer eerder een poging gewaagd om de rit organiseren, maar het
weer en corona gooiden roet in het eten. Na een kwakkelzomer kwam het er
dan toch van en wel in het beste weer dat je je kunt wensen. Om 12:45 uur
verzamelden we ons in het Puchmuseum van Leo van Kester aan de Bovendijk
tegenover onze wijk. Daar werden we onthaald met koffie/thee en

bokkenpootjes en konden we eens rustig door het museum lopen om de
brommers en aanverwante artikelen te aanschouwen.
Na een minuut of twintig werd het tijd om naar de brommers te gaan die al
buiten voor ons klaar stonden. De meeste deelnemers maakten gebruik van een
Puch met 2 versnellingen, de rest gingen op een Puch Maxi met automaat. Nadat
eenieder ervan verzekerd was dat hij wel overweg kon met de brommer werd
het startsein gegeven en vertrokken we van de Bovendijk en de Dorpskade in
zuidelijke richting Midden-Delfland waar achtereenvolgens Schipluiden en het
eerder genoemde Maasland werden doorkruist en we uiteindelijk in Maassluis
stopten voor een borrel op een zonnig terras.

Na een half uur werden de brommers weer gestart en werd de rit vervolgd via
Maasdijk en De Lier, waar we de topsnelheid van de Puchs op de brede
tuinderslanen eens goed konden testen. Via ’t Woudt kwamen we via de Zweth
weer in ons dorp terug waar we onder het genot van een lekker koud (veelal)
biertje met bittergarnituur in de zon op het terras van het museum tot de
conclusie kwamen dat we een fantastische middag hadden gehad!
Nadat eenieder zich verzameld had voor de Puchrit
overhandigde onze activiteitencoördinator Maria
Korpel een zelfgemaakt schilderij aan Leo van
Kester van het Muchmuseum. Hij was hier zeer
mee verguld! Zijn vrouw vond het zo mooi dat ze
het in hun woonkamer gaat hangen. Mooi
gemaakt, Maria!

Buitenspeeldag
Op woensdag 22 september was het dan zover: Onze 20ste buitenspeeldag kon
worden gehouden. Het zonnetje scheen en er was bijna geen wind, dus om
negen uur ’s morgens waren we al enthousiast aan het opbouwen. Er werden
kramen en tafels neergezet en alle vlaggen van de sponsors werden
opgehangen. Rond half tien werd de stormbaan bezorgd en opgeblazen . Na een
ochtend hard werken waren de 22 spellen opgebouwd en om half twee kon het
speelfeest beginnen. Omdat het een jubileum was hadden we bezoek van
goochelaar Jerry Mensing, die de openingsact verzorgde en daarna nog rondliep
om allerlei trucs aan de kinderen en volwassenen te laten zien.
Deze dag was in sprookjessfeer en
daarom waren een aantal mensen en
ook kinderen verkleed gekomen. Ook
was er een kleurwedstrijd. Er waren
helaas maar acht kinderen die er aan
mee hadden gedaan, maar die kregen
nu allemaal een prijsje, namelijk een
bon voor een kindermenu bij Kwalitaria
de Vier Wieken.
De kinderen die het mooist verkleed
waren mochten een prijsje komen uitzoeken.
De Vanilla ijskar werd goed bezocht en toen tegen het eind van de middag
iedereen nog een tweede ijsje mocht halen was daar groot enthousiasme voor!
Om half 5 was het feest afgelopen en werd er met de hulp van veel vrijwilligers
opgeruimd. Het was een superdag!
Volgend jaar hopen we weer gewoon in
juni onze buitenspeeldag te houden.
Veel van de mensen die dit jaar
geholpen hebben, hebben hun hulp voor
volgend jaar al weer toegezegd!

Burendag bij Terra Nova
Op 25 september was het burendag. Onze
wijkvereniging was vertegenwoordigd tijdens een
bijeenkomst van Vitis bij Terra Nova. We kregen een
tafel toegewezen waarmee we, vanwege het mooie
weer, buiten konden staan. We hadden een laptop
bij ons waarop we website en Facebookpagina
konden laten zien aan de bezoekers. Verder hadden
we folders en Buurtinfo’s op tafel liggen. Al snel
kwamen we in contact met een wijkbewoner die
aangaf dat hij alleenstaand is en behoefte heeft aan contact met anderen uit de
wijk. Dat treft, aangezien hij kan deelnemen aan Voor elkaar, Met elkaar. Na
uitleg te hebben gegeven over dit project gaf hij aan wel mee te willen doen.
Het was een geslaagde ochtend en voor herhaling vatbaar.
Zwethzone Wandeltocht
Het leek op het eerste gezicht letterlijk in het water te vallen, deze geplande
wandeltocht op 3 oktober voor Het Druivenblok. Het viel met bakken uit de lucht
in de ochtend. Karl en ik waren het weekend op de camping en we wilden heel
graag eens meedoen met de georganiseerde wandeltocht. Dus: terug naar
Wateringen en de stoute (wandel)schoenen aangetrokken.
Bij de verzamelplaats Bonte Haas stond er toch al een klein gezelschap te
wachten. Arjan liet weten dat er toch vanwege de regen een paar afzeggingen
waren, maar voor de bikkels onder de buren ging de tocht toch door. Gelukkig!
Het mooie was dat het na een kwartier of zo al minder begon te regenen en
uiteindelijk helemaal droog werd.
De polder-wandeltocht kon gevolgd worden door middel van de IZItravel app op
het mobiel. Met oortjes reuze makkelijk en eventueel na te lezen op de kopieën
die Arjan had meegebracht. De wandeling heet “ommetje Heerlijke Zwethzone”
en geeft een mooi beeld van allerlei zaken waar je soms gedachteloos langsloopt
en waar eigenlijk prachtige verhalen over te vertellen zijn. Zoals het ontstaan
van de polder, de bedrijven die langs de Zweth gevestigd zijn, de geschiedenis
van de rietlanden en over het middeleeuwse dorp ’t Woud wat je in de verte kon
zien liggen. Ondertussen konden we natuurlijk ook met elkaar babbelen en nog
wat beter kennismaken.

Nadat we over de mooie loopbruggen de Zweth waren overgestoken hebben we
onder de druiven-overkapping bij Paviljoen Sjors Janszen uitgerust en koffie
gedronken met heerlijke verse appeltaart met slagroom. We waren met een
klein maar gemotiveerd gezelschap van elf buren die elkaar nu weer wat beter
kennen.
Daarna liepen we verder aan de andere kant van de Zweth en konden we de
keuze maken tussen heel avontuurlijk door het riet lopen en over modderpaden
of toch nog een stukje asfalt. We kozen voor het laatste vanwege de hevige
regenval van de laatste dagen. De modderpaden leken ons toch iets te
modderig. Doen we de volgende keer.
Arjan vond dat we toch nog wel wat avontuurlijks moesten doen, en leidde ons
via de klaphekken door een weiland met prachtige koeien. Een van deze koeien
bleek later een stier te zijn. Het waarschuwingsbriefje op het laatste klaphek
zagen we te laat. Stiekem verdenk ik Arjan ervan dat hij dat wel wist.
Karl en ik hebben van de wandeling genoten, en we hebben weer allerlei nieuwe
dingen geleerd over ons prachtige Westland. Sommige van de mooiste plekken
vind je gewoon om de hoek van je eigen deur.
Tot de volgende keer!
Helen Schöttler-van Leeuwen
Voor elkaar, Met elkaar
Wij hebben de afgelopen tijd een tweetal
activiteiten gedaan voor de alleenstaande 65plussers in onze wijk. Begin augustus hebben
we iedereen een klapkratje met een mix van
zoet en hartig eten en drinken aangeboden,
vergezeld van een persoonlijke boodschap. Dit
werd weer zeer goed en in dankbaarheid
ontvangen.
Op 6 oktober zouden we elkaar weer buiten ontmoeten, maar de slechte
weersvoorspelling zorgde ervoor dat we moesten uitwijken naar Terra Nova.
Gelukkig konden we iedereen tijdig informeren. De bijeenkomst was gezellig en
onder het genot van de zelfgemaakte taarten van Ola Torkmani hebben we weer
lekker bijgekletst.

Kent u een alleenstaande 65-plusser die nog niet aangesloten in bij ons project,
laat hem of haar dan gerust contact opnemen! Dat kan via mail:
coronahulp@druivenblok.nl of telefonisch:
Willy Mieremet (06) 24 27 11 03
Heidi van Heijningen (06) 34 95 99 11
Arjan van der Enden (06) 51 11 05 62

Het zal jullie de komende tijd niet ontgaan dat we weer volop activiteiten kunnen
organiseren! Je hebt hier inmiddels een uitnodiging voor gehad of kunt hier een
mail of brief over verwachten. We gaan o.a. de volgende activiteiten
organiseren: jeu de boules, Halloween, bingo avond, inzameling voor de
Voedselbank en nog veel meer! Houd je mailbox en brievenbus dus goed in de
gaten.

In gesprek met “de Ballonnenman”
Wie is toch die vrolijke man die in de buurt en op buurtfeestjes iedereen blij
maakt met een gevouwen ballonfiguurtje? Dat willen we allemaal wel weten,
dus tijd om in gesprek te gaan. Op een mooie herfstdag zoek ik hem op in het
Tijmensblok. Hij woont Op de Wilde Zee, een benaming die bij oud-Wateringers
direct belletjes doet rinkelen en bij nieuwkomers alleen een vraagteken oproept.
(ik ga dit hier natuurlijk niet ophelderen, want het is juist zo leuk om als buren
met elkaar in gesprek te gaan en weetjes van elkaar te horen 😉😉).
Direct bij binnenkomst voel ik een warm welkom. Ik krijg een rondleiding door
de verschillende hobbyruimtes die Jan gecreëerd heeft: een knutselkas aan het
water met uiteenlopende knutselmaterialen en knutselwerkjes. Hij verrast mij
met een graspopje: een als hoofdje aangeklede bol van panty gevuld met aarde,
zaagsel en graszaad, met als voetje een bekertje water. Wat een grappig dingetje
en hoe leuk om te ontvangen! Thuis in water gedompeld en nu in afwachting
van de pruik gras die gaat groeien.
In huis heeft Jan een kamer omgebouwd tot Mancave: met barretje, muren vol
foto’s en krantenknipsels, plafond bedekt met voetbal sjaaltjes, kasten met

accessoires en overal, maar dan ook echt overal, knuffels met een ondeugend
geluidje. Zo is er een aapje dat een windje laat en dan ontzettend moet
lachen…… Jan vindt het prachtig om deze unieke knuffelbeestjes te verzamelen
en
te
gebruiken
om
anderen
te
laten
lachen.
De Mancave is ook de kamer waarin alle spullen voor optredens bewaard
worden: mp3 accordeons en draaiorgeltjes, ballonnen, clownskoffer en nog heel
veel meer.
Jan de “Ballonnenman” heet in het dagelijks leven Jan van der Zanden. Hij is
geboren en getogen in Wateringen en is inmiddels 65 jaar. Als zoon van een
tuinder begon hij zijn carrière tussen de familiekassen aan het Oosteinde. De
gemeente Den Haag maakte abrupt een einde aan zijn loopbaan toen zij de
grond annexeerde en de kassenbouw plaats moest maken voor woningbouw.
Jan ging niet bij de pakken neerzitten en vond een nieuwe lotsbestemming als
medewerker in een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen tussen de 6 en 21
jaar. Hij volgde de passende opleidingen om buiten zijn persoonlijke invoeling
ook specifieke kennis te vergaren om de kinderen een warm en veilig thuis te
kunnen bieden.
Daar begon ook zijn inmiddels uit de hand gelopen hobby als ballonkunstenaar.
Op zoek naar iets waar je bij iedereen mee aan kunt kloppen en waar iedereen
voor open staat, kreeg hij de tip om
ballonnen te gaan gebruiken. Met een zakje
opblaasgoed in zijn ene en een boekje met
plaatjes in de andere hand, oefende hij vlijtig
tot hij de techniek van het opblazen van een
figuurballon onder de knie had en het
vormen en modelleren meester was.
Jan is dol op lolletjes & geintjes en probeert
met humor en een grap mensen aan te
spreken en waar mogelijk problemen op te
lossen. Hij verbindt graag en is een echte
netwerker. Als fan van het carnaval (hij was
in 1992 prins carnaval) kent hij als geen
ander de waarde van een verkleedpartijtje.

Daar begon ook zijn inmiddels uit de hand gelopen hobby als ballonkunstenaar.
Verwissel je kleding, combineer dat met ballonkunsten en succes ligt aan je
voeten. Jan neemt bv. als hij optreedt voor kinderen, zijn speciale koffer mee en
opent die voor de ogen van zijn publiek. Hij tovert er een clowns pet uit en zet
deze op zijn hoofd. Dan volgt een bond gilletje en zo staat er ineens een guitige
clown die alle aandacht krijgt en geeft.
Jan zou Jan niet zijn, als uit het een niet weer het ander zou voortvloeien. Jan
heeft 5 jaar als Omgangskundedocent gewerkt op het Holland College. (nu Flora
College) In samenwerking met leerlingen van het Holland College richtte hij een
waar clownsschooltje op en begeleidde hij de clowntjes in wording naar
optredens.
Door mond op mond reclame wordt hij zelf ook vaak gevraagd en inmiddels
treedt hij al weer 25 jaar op. Zijn publiek en repertoire wisselen naar behoefte:
hij bezoekt ouderen en dementen en zingt met hen oud Hollandse liedjes. Zitten
de oudjes in afwachting van wat gaat komen een beetje onwennig bij elkaar,
blaast Jan een ballontulpje, schenkt een lach en dan schalt ineens “Papagaaitje
leef je nog?” door de ruimte. Het is dat het misschien vreemd klinkt, maar echt,
het dak eraf bij de kwetsbare schatten. Hij komt op scholen en was graag gezien
bij dagen als vader-kind dag in de gevangenis in Scheveningen: het doorbreken
van onwennigheid door een ballon-appeltje of hondje te vouwen; je moet het
maar kunnen!
Jan heeft in zijn leven al veel mensen positief weten te stemmen en heeft veel
kinderen door zijn vakkundige passie laten opbloeien. Hij heeft kampen begeleid
voor kinderen die uit huis geplaatst dreigden te worden. Zij er even tussenuit en
ouders even de pauze die ze zo hard nodig hadden. Jan is een teamplayer in hart
en nieren, een betrokken man met een open hart voor de behoeftige
medemens.
Wist u dat Jan zich ook jarenlang actief heeft ingezet voor de Samenloop voor
Hoop van het KWF-fonds? Dit was een 2 jaarlijks terugkerende 24-uurs
wandelestafette in het Hofpark te Wateringen, om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Er liepen gemiddeld 3000 mensen per keer mee, wat een
enorm aantal was. Uit de buurt liep een Druivenblokteam mee en zo zijn “buren
van verderop” bekend geraakt met buren uit “de andere straat”.

Inmiddels is het KWF gestopt en heet de Samenloop organisatie nu Samen voor
het Westland. Deze organisatie organiseert bv. jaarlijks een pub quiz om geld op
te halen voor het inloophuis Carma.
Wat heerlijk om buurman Jan in ons midden te hebben en ik hoop dat we nog
lang van de grappen en grollen, muziek, en ballonkunst mogen genieten. En voor
wie de ballonenman graag eens uit wil nodigen om een workshop of optreden
te verzorgen: wandel door de buurt, vraag waar hij woont en wip even aan. De
deur staat altijd open en de koffie is bruin!
De Pen: Familie Maksimovas
Hallo medebuurtbewoners,
Wij zijn Ingridas en Vitalija, wij wonen met onze slapende wakende mopshond
Charlie op de vensterbank en onze jongste zoon in het Hoekblok. Hier wonen wij
sinds 2017 met veel plezier, het dorp Wateringen en de omgeving Westland
heeft ons hart gestolen.
In 2000 zijn wij vanuit Litouwen naar Nederland, Den Haag, geëmigreerd met
onze twee zoons. Wij zijn gek op het land mensen en de cultuur. Inmiddels is
onze oudste zoon vader en zijn wij trotste oma en opa van twee kleindochters.
Afgelopen jaar was voor ons een leuk jaar wij hebben ons 30 jarig huwelijk
samen gevierd en hebben dit nogmaals bezegeld in het gemeentehuis Westland.
Mijn man Ingridas werkt als zelfstandig ondernemer in de bouwbranche en ik
werk als leidinggevende op een kantoor in een logistiek bedrijf. Onze
thuiswonende zoon is nog bezig met zijn laatste jaar van zijn bachelor.
Naast ons werk vinden wij het leuk om lekker te wandelen, te fietsen en
weekendjes weg te gaan. Onze liefde in de keuken hebben wij beiden. Ingridas
is de chef als het gaat om avondeten en ik ben van het bakken van zoetigheden.
Verder houden wij van reizen, andere landen en culturen te ontdekken. Ons
favoriete vakantieland is bij uitstek Italië. Nog steeds ontdekken wij hier nieuwe
plekken en genieten wij daar van de zalige Italiaanse keuken.
Wij zijn trotste buurtbewoners van het Hoekblok en zijn blij met de sociale
gemeenschap van Wateringen en dan met name onze buurt. Het is gezellig en

iedereen zegt elkaar vriendelijk gedag. Zo ook dat ik de
tijd heb genomen om voor de buurtkrant een stukje
over ons gezin te vertellen.
Bedankt voor het lezen en laat je niet afschrikken door
onze af en toe blaffende Charlie. Het is een kleine
grote goedzak.
Voor de volgende keer wij geven de pen aan onze
nieuwe buurtjes van nummer 54; familie
Termoshuizen ook uit het Hoekblok.
Groeten, Familie Maksimovas.

Vegan Mokkamouse taart

Tip: onthul de ingrediënten van deze taart pas nadat je gasten de eerste hap hebben genomen
bodem
150g geroosterde hazelnoten
10 grote zachte dadels
3 el cacaopoeder
1 el smaakloze kokosolie
snufje zeezout

vulling
80ml plantaardige melk
100g pure chocola (min 70%)
400g zwarte bonen
5 grote zachte dadels
1 el smaakloze kokosolie
4 el espresso

toplaag
50g pure chocola (min 70%)
75g geroosterde hazelnoten
evt opdienen met
verse kersen/bosvruchten
naar keuze

Vet een 20cm springvorm in en bekleed met bakpapier. Hak de hazelnoten grof
in een foodprocessor en voeg de rest van de bodemingrediënten toe, hak fijn tot
het aan elkaar kleeft als je erin knijpt. Duw stevig in de springvorm tot het glad
en compact is en zet in de vriezer.
Verwarm de melk au bain-marie. Breek de chocola in stukjes en voeg toe aan de
melk. Roer tot de chocola bijna gesmolten is, haal de pan van het vuur en roer
goed door. Zet weg.
Pureer de zwarte bonen, dadels, olie en espresso op hoge snelheid in de
foodprocessor tot een glad mengsel. Voeg de gesmolten chocola toe en pureer
nogmaals tot een zijdezacht mengsel.
Haal de springvorm uit de vriezer en schenk de vulling op de bodem. Tik met de
vorm zacht tegen het aanrecht zodat de vulling zich gelijkmatig verdeelt. Zet min
4 uur (of een nacht) in de vriezer tot de taart stevig is.
Haal de taart uit de vriezer, verwijder de springvorm
en besprenkel met chocolade. Hak de hazelnoten grof
en strooi er overheen. Laat 30-45 min ontdooien en
snijd de taart in punten (evt met een warm mes). Dien
evenueel op met verse kersen of bosvruchten.
In een afsluitbare doos blijven de taartpunten een paar
maanden goed in de vriezer.

Activiteiten van de wijkvereniging
24 oktober
Jeu de boules
30 oktober
Halloween
11 december
Bingo in Terra Nova
18 & 19 december
Inzamelactie Voedselbank
17 maart
Algemene ledenvergadering
2 april
Duinenmars
16 april
Paaseieren zoeken
De volgende Buurtinfo vind je in januari 2022 in de brievenbus. Heb je nog tips
of ideeën? Laat het ons weten via info@druivenblok.nl!

Namens het bestuur van het Druivenblok en de redactie van de Buurtinfo
alvast hele fijne feestdagen gewenst!

