9 juli 2022 – Officiële opening van onze wijk “Olstergaard”
En Grijs & Groen was er bij!
Annet, onze op één na oudste G & G-er mocht met de jongste wijkbewoner de openingshandeling verrichten.
We schonken de wijk een lied, gemaakt door Rob Krot, onze eigen troubadour.

Andre maakte actuele dronefoto’s

Er horen natuurlijk toespraken bij van wethouder en
gedeputeerde. Ze zijn vol lof over ons doorzettingsvermogen
Els kijkt tevreden toe, zij was er
vanaf het begin bij betrokken.

Hoe hangen we die posters nou neer…..

Op het hek dan maar, iedereen mag zien hoe
mooi het wordt!

De achterkant is voor de bijen.

Lied voor de Olstergaard
Op de melodie van "Een huis onder de zon".
Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom
toch heb ik het idee dat ik met best wel minder kan
Als ik kijk naar alles wat ik heb verzameld
Schud ik met mijn hoofd van: “wat doe je nou toch man”
Ik ga op weg naar nieuwe avonturen
En dus gooi ik bijna alles overboord
Ik ga op zoek naar leuke lieve mensen
Ik zing mijn lied en dan wordt het ook nog echt gehoord
De Olstergaard ‘n buurt voor oud en jong
Samen maken wij de wijk een plek onder de zon
Voor dier en mens, voor groen en grijs
Verrijst er hier een prachtig paradijs
Er is een plek heel vlakbij de IJssel
Er zijn plannen voor een hele nieuwe wijk
Met mooie huizen die we samen bouwen
En waar puur natuur en duurzaamheid gedijt
We weten niet waar de toekomst heen gaat
Maar we zijn dankbaar dat ons huis hier strakjes staat
Tussen het groen en het gezoem van kleine beestjes
Gaan we wonen in een hele fijne straat
De Olstergaard ’n buurt voor oud en jong
Wat is het fijn dat ook wij hier mogen wonen
De machtige IJssel stroomt achter de dijk
Wat is het fijn dat ook wij hier mogen wonen
Tussen al die mooie mensen in deze prachtige wijk
De Olstergaard ’n buurt voor oud en jong
was getekend:
Rob Krot,
Troubadour on Tour – Zanger - Liedschrijver

Grijs & Groen zingt het lied voor de
wijk

