Er waren 2 afmeldingen en dat was het dan ….
waar ligt het aan? Laat ons eens
een weten hoe dat
komt…. te weinig tijd…, verkeerd tijdstip…., geen
interesse …?? info@gruneriebuurt.nl is het adres
waar u uw ideeën, suggesties etc. kwijt kunt. We
zijn zeer benieuwd!
Het gevolg van deze uiterst geringe belangstelling is dat er
op die avond wel een paar datavoorstellen zijn gedaan maar
dat de realisatie van een aantal activiteiten hoogst onzeker
is….. tenzij u natuurlijk alsnog reageert……
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Hieronder de (voorlopige) jaaragenda
voor onze buurt in 2011:
•
www.

GRUNERIEBUURT.nl

•
•

Zondag 17 april
Paaseieren zoeken
Het is bijna Pasen en ook dit jaar kunnen alle
kinderen mee helpen zoeken.
eken. Op zondag
17 april verstopt de paashaas de eieren
in onze Gruneriebuurt.
Om 10.30 uur kan de grote
zoekactie beginnen.
Natuurlijk heeft hij ook dit
jaar weer gouden eieren
verstopt en voor een leuke
verrassing gezorgd.
Hoe doe je mee?
- verf thuis per persoon vier echte eieren
- breng de eieren vrijdag 15 april tussen 18.00 en 19.00 uur
op Grunerielaan 17, bij Peter en Charlot, doe er een briefje
bij met je naam en je leeftijd.
- zondag 17 april kom je om 10.30 uur naar het kruispunt
Grunerielaan / Van Cuijcklaan en krijg je te horen waar je
mag zoeken.
Om 11.00 uur kom je weer naar het kruispunt. Daar is koffie,
thee en limonade voor iedereen, met chocolade eitjes. En …
uiteraard de prijs voor diegene die het gouden ei heeft
gevonden!
PS Ook buurtbewoners zonder (kleine) kinderen zijn
uiteraard van harte welkom om na afloopp even een “bakkie”
te komen doen.


De jaarlijkse
Buurtbijeenkomst
uurtbijeenkomst
Waar bleef u?
Op 7 maart hebben we onze jaarlijkse
buurtavond gehouden om het
activiteitenprogramma 2011 voor de buurt te
bespreken. De opkomst was eigenlijk bedroevend
laag: naast de gastvrouw en de 2 redactieleden van
het bulletin waren er nog twee buurtgenoten aanwezig.

•
•
•
•
•
•

Zaterdag 16 april: koffie--inloopochtend; zie elders in dit
bulletin
Zondag 17 april: Paaseieren zoeken; zie elders in dit
bulletin
Zondag 1 mei: Gruneriebuurtmarkt; doe ook mee! Zie
elders in dit bulletin en geef u op vóór
v
28 april
Zondag 29 mei: Beeldenfietsroute met buurtborrel na
afloop;; zie elders in dit bulletin
Woensdag 1 juni: Buitenspeeldag; onder voorbehoud
dus Hulp gevraagd
Zaterdag 3 september: Straatbarbecue en buurtborrel
vooraf
Vrijdag 11 november: Sint Maarten, Lampionnenoptocht
Zaterdag 19 november: Sint in de buurt; onder
voorbehoud dus Hulp gevraagd
Zaterdag 31 december: vroeg in de avond een
kinderoudjaar
ar met soft vuurwerk, glühwein en
kinderchampagne; onder voorbehoud dus Hulp
gevraagd; voor info over dit idee: vraag Dirk Jan de
Ruijter,, Van Cuycklaan 5


Hulp gevraagd!!
De landelijke Buitenspeeldag (voorheen Straatspeeldag)
valt dit jaar op woensdag 1 juni. Voor de organisatie van
deze buitenspeeldag zoeken we een paar enthousiaste
buurtbewoners. Met het klaarliggende draaiboek lukt dat
iedereen…. Wie meldt zich bij info@gruneriebuurt.nl ?
Zonder de hulp van ouders/buurtbewoners gaat dit
gebeuren helaas niet door ….. dus wie meldt zich???

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• De buurtbijeenkomst van 7 maart werd bedroevend
slecht bezocht. Het gevolg hiervan is dat er een aantal
data is voorgesteld zonder dat er één of meer
buurtgeno(o)t(en) is/zijn die de actie wil organiseren. We
hebben dus nog dringend hulp nodig. Zie elders in dit
bulletin.
• Voor de buurtkoffieochtend in het voorjaar
heeft Dirk Jan de Ruijter,, Van
Cuycklaan 5 zich gemeld. Hij vindt het
leuk u op de koffie te mogen
ontvangen op zaterdag 16 april vanaf
10.30 uur. Een uitgelezen kans voor
iedereen die normaal door de week niet kan….!!


Grunerie buurtmarkt op 1 mei…..
mei
Beste buurtbewoners,
Gerty (Willibrordlaan 28) en Nynke (Dorpsstraat
orpsstraat 7) en de
kinderen gaan op zondag 1 mei de pre-55 mei markt houden
op Nynke’s adres.
Nu bedachten we ons dat er misschien meer mensen en
kinderen in de buurt op hun eigen adres wat ‘oude spullen’
willen verkopen. Het
et lijkt ons een leuke buurtactiviteit!
Meld je vóór 28 april aan via de mail bij
info@gruneriebuurt.nl dan weten we van elkaar welke
adressen er mee doen! De adressen die mee (gaan) doen
komen op de buurtsite te staan.
Wij zijn ' open' van 10.30 - 14.30 dus wees welkom op de
dorpsstraat 7!
De grabbelton en de koffie zullen er zeker zijn!
Gerty en Nynke

Zondag 29 mei: Gruneriebuurt
buurt
fietst verder langs Oegstgeester
beelden
Vorig jaar was de
beeldenfietstocht,
onder leiding van
Albert Labordus een
groot succes. Zo
groot dat er maar een
gedeelte van de
geplande route kon
worden gefietst. Bij
alle kunstwerken
(van Haaswijk tot en
met park Poelgeest)
was zoveel te
vertellen en te
vragen dat we al in
de Marelaan moesten
besluiten om terug te
keren naar de Grunerielaan: wee wilden tenslotte nog een
beetje tijdig bij de buurtborrel arriveren.
Daar werd direct de basis gelegd voor een vervolg in 2011,
zowel Albertt Labordus als de deelnemers waren het daarover
snel eens.
We gaan dus verder fietsen, natuurlijk weer onder
deskundige begeleiding van Albert, die aan de basis stond
van de beeldengids waarin de kunstwerken door hem worden
beschreven.
We verzamelen:
zondag 29 mei a.s.
kruispunt Grunerielaan/V
Van Cuycklaan
om 14.30 uur.
De tocht zal eindigen tussen 16.30 en 17.00 uur.
Na afloop zou het gezelschap kunnen inhaken bij een
buurtborrel
rrel op het genoemde kruispunt. Deze borrel, aan het
begin van de zomer, is misschien weer mogelijk door het
project “Klimaatstraat”
Wie belangstelling heeft en mee wil fietsen, kan zich
opgeven via email: petervdwetering@casema.nl
tervdwetering@casema.nl. of
via een berichtje (in de brievenbus) op Grunerielaan 17
NB: De beeldengids is gratis af te halen op het gemeentehuis,
te Oegstgeest en te downloaden via:
http://www.oegstgeest.nl/vrije_tijd/kunst_en_cultuur/beelden
gids


Parkeerproblematiek van de Van
Wassenaerlaan.
Door Miranda Remmerswaal

Na een Plan ingediend te hebben met een nieuwe indeling
van de Van Wassenaerlaan, heb ik enige tijd geduld moeten
hebben. Na nog wat heen en weer gebel en gemail, kreeg ik
dan van de week uiteindelijk antwoord van de
verantwoordelijke Ambtenaar. Het antwoord is helaas erg
teleurstellend.
ellend. Men kan niet veel veranderen in de indeling
vanwege wettelijke regels en bekabeling. Hebben we dan
niets gewonnen? De ambtenaar gaat kijken of er grotere
inhammen gemaakt kunnen worden aan de oneven kant.
Dit zal het probleem niet oplossen vrees ik. Daarom doe ik
maar weer eens een beroep op de inwoners van de Van
Wassenaerlaan, maar ook zeker de bewoners van de
omliggende straten voor een socialere parkeer situatie:
Wilt u alstublieft de auto’s bij het parkeren
pa
zoveel mogelijk
laten aansluiten op de voorganger? Zo kunnen we meer
auto’s op een kleinere ruimte parkeren.
Laat geen gaten vallen tussen de auto’s, als u een dag later
uw auto ziet staan en hij is “onvoordelig” geparkeerd, wees
dan zo sociaal de auto beter neer te zetten, zodat meer auto’s
kunnen parkeren.
Heeft u meerdere auto’s, zet ze dan niet allemaal voor de
deur neer, er wonen meerdere mensen in de straat die niet
goed ter been zijn en die zouden ook graag in de straat
parkeren, zodat ze niet
et te ver hoeven te lopen. Niet iedereen
die slecht ter been is kan namelijk aanspraak maken op een
invalide plek.
Voor de omwonenden van de Van Wassenaerlaan: zet
alstublieft uw auto niet in de Van Wassenaerlaan. We hebben
al zo’n groot parkeer probleem. Hoe meer bewoners de auto
in de eigen straat zetten, hoe minder de Van Wassenaerlaan
bewoners hun auto bij u voor de deur zetten. Hoe minder
ergernis!
Ik hoop dat u de volgende keer wanneer u uw auto parkeert, u
aan dit stukje denkt en uw hand over uw hart
ha strijkt.
Met altijd vriendelijke groeten,
Miranda Remmerswaal, Van Wassenaerlaan.


Koffie-inloop-ochtend
ochtend
Zaterdag 16 april is er weer een buurt koffiekoffie
inloop ochtend. Dit keer bij de familie De
Ruijter, Van Cuijcklaan 5.. Buurtgenoten zijn
welkom vanaf 10.30 uur tot rond 12.30 uur
Een uitgelezen mogelijkheid voor al diegenen die door de
week nooit kunnen!!

Buurtcomité of Buurtvereniging?
Door Peter van de Wetering

Af en toe komen er bij de
redactie van ons bulletin
verzoeken binnen om actie te
ondernemen. Bijvoorbeeld om
iets te doen aan de hinder die we
ondervinden van de A-44
A
of aan de
parkeerproblematiek.
Tot nu toe is ons

bulletin daarin een nuttig medium geweest waarbinnen
buurtgenoten hun plannen / zorgen aan anderen kunnen
bekendmaken, om dan verder als individu, of als
gelegenheidscomité te gaan optreden.
We hebben namelijk in de Gruneriebuurt geen officiële
buurtvereniging. In feite is er alleen (de redactie van) het
bulletin en een aantal
antal ad hoc groepen daaromheen die de
activiteiten, waarom onze buurt zo bekend staat,
staat organiseren.
Natuurlijk kunnen we op deze manier acties ondersteunen,
maar omdat we als comité geen officiële status hebben, zal
dat minder effectief zijn (bijvoorbeeld als gesprekspartner
van de Gemeente of Rijkswaterstaat) dan wanneer er een
heuse buurtvereniging zou bestaan.
Wat vinden jullie,
ullie, buurtbewoners? Vinden jullie de huidige
situatie bevredigend, of zouden jullie willen streven naar de
oprichting van een buurtvereniging, met leden, statuten, een
vastgestelde bijdrage en natuurlijk een veel grotere rol als
gesprekspartner.
Laat het ons weten, via een mailtje naar
info@gruneriebuurt.nl of een briefje in de brievenbus op
Grunerielaan nr. 21.
We zijn benieuwd naar de reacties ……………


Duurzame Waardekaart
door: Peter van de Wetering

We doen als buurt mee aan het
project “Klimaatstraat”, dat houdt
in dat we elkaar als buren op
allerlei gebieden kunnen
stimuleren verstandig om te gaan
met energie natuur en grondstoffen.
Als beloning kunnen we dan weer een bijdrage verdienen
voor een buurtborrel dit jaar.
Toevallig raakte ik vorig jaar in het bezit van een Duurzame
Waardekaart, ik doe er eigenlijk niets mee.
Maar misschien zijn er in onze Gruneriebuurt meer bezitters
en belangstellenden, zodat we elkaar kunnen stimuleren tot
duurzame initiatieven (zoals bv. zonnepanelen op platte
daken)
Vandaar dit berichtje.
De Duurzame Waardekaart is een unieke voordeelpas
waarmee je korting krijgt op producten en diensten die
rekening houden met mens en natuur. Duurzame
alternatieven voor het "gangbare" aanbod. Op de website
vind je alle aanbiedingen overzichtelijk op een rij. Je vindt er
alledaagse, maar ook bijzondere, leuke en hippe producten en
diensten. Met de Duurzame Waardekaart krijg je korting op
duurzame aankopen in de winkel en opp het internet. Hoe
werkt het?
-De Duurzame Waardekaart kost € 29,- per jaar en is geldig
tot eind 2011.
De kaart geeft je recht op aanbiedingen in honderden
-De
deelnemende winkels en webshops.
-Op
Op DuurzameWaardekaart.nl vind je alle aanbiedingen
terug.
-Met de opbrengst van de kaart steun je de ontwikkeling naar
een duurzame wereld.
zie voor veel informatie:
http://www.duurzamewaardekaart.nl/


Klimaatstraat en voeding.
door Peter van de Wetering

Onze buurt is deelnemer aan de
actie”Klimaatstraat”, we kunnen er
zoals vorige jaren weer een
buurtborrel mee verdienen. In het
kader van deze actie is de volgende
tip misschien nuttig:
Al jaren proberen we bij ons thuis duurzaamheid ook gestalte
te geven in het gebruik
ruik van onze voedingsmiddelen. We
proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van groenten die
van het seizoen zijn, die dichtbij zijn geteeld, zonder gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En zo
weinig mogelijk weggooien natuurlijk!
Dat kan
an voor wat betreft groenten op een heel eenvoudige
manier: we hebben een groenteabonnement van Kievit: elke
week wordt er een papieren tas aan huis bezorgd met een
uitgelezen pakket.
De kwaliteit van de inhoud is altijd perfect, gevarieerd en
soms uitdagend, omdat er dan wat minder bekende producten
in de tas zitten. Maar hoe dan ook, er zit altijd een
informatieblad in de tas, waarin
staat waar de groenten en het
fruit vandaan komen enn ……
wat je er mee kunt doen.
Recepten dus!
Aanvullen met aardappelen,
eieren, fruit, andere producten,
afzeggen, bijbestellen, dat alles
gaat heel gemakkelijk via het
internet.
Dus als je je huishouden wat
wilt verduurzamen, dan is een
abonnement van Kievit
misschien een idee!
internet: www.kievitamines.nl,
www.kievitamines.nl mail: info@kievitamines.nl
tel: 071-4019365
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Contactpersonen in de buurt.....
• Marry Klein, Dorpsstraat 17,  515 57 97
• Charlot Devilee, Grunerielaan 17,  515 47 53
• Marleen Audretsch, Grunerielaan 51,  515 71 85
• Elly Weyzig, Kamphuizenlaan 1,  517 08 03
• Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,  517 49 22
• Lillibeth Buts, Van Cuycklaan 11,  515 64 99
• Christiane Weibel, Willibrordlaan 2,  515 08 00
• Hetty Boter, Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54
• Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl

