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GRUNERIEBUURT

Zaterdag 30 augustus a.s.:
Grunerie-vrijmarkt
Buurtborrel en
Buurtbarbecue
Zaterdag 30 augustus zal het in onze buurt weer
gonzen van activiteiten.
Zo zal om 13.00 uur gestart worden
met de inmiddels jaarlijkse
Vrijmarkt. Voor deze buurtvrijmarkt zal een gedeelte van de
Van Cuycklaan (vanaf de
Willibrordlaan tot het kruispunt
Grunerielaan / Van Cuycklaan) voor gemotoriseerd
verkeer worden afgesloten. Aan autobezitters wordt
gevraagd om vanaf 12.30 uur hier niet meer te
parkeren. De markt zal open zijn van 13.00 uur tot
16.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig; gewoon
als deelnemer komen en de te verkopen “oude”
spulletjes op straat of stoep uitstallen. Alle
buurtbewoners worden van harte uitgenodigd aan deze
markt deel te nemen dan wel deze te bezoeken.
Aansluitend zal, indien de
weersomstandigheden het toelaten, op
het kruispunt Grunerielaan/ Van
Cuycklaan een buurtborrel om 17.00
uur plaatsvinden. Daar is voor een
ieder een glas wijn, fris of bier. Bij
deze gratis borrel zijn uiteraard ook alle
buurtbewoners welkom. Wel graag eigen glas
meenemen. Hiervoor en voor de aansluitende bbq, zal
de Van Cuycklaan vanaf de Dorpsstraat tot en met het
kruispunt Grunerielaan / Van Cuycklaan voor
gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.
Daarna de traditionele buurtbarbecue. Dé gelegenheid
om met buurtgenoten bij te praten, kennis te maken

met nieuwe bewoners van
onze mooie buurt of gewoon
gezellig, samen met anderen te
eten en drinken.
Om 18.00 uur wordt de
barbecue ontstoken, waarbij
wij zorgen voor tafels, banken,
de barbecues en een ijsje voor
de kinderen.
U zorgt voor alles wat U zelf op de barbecues zou
willen bereiden en daarbij zou willen eten en drinken.
Natuurlijk is er weer de biertap, waaruit, na 18.00 uur,
tegen betaling, een koel biertje kan worden getapt. Wel
wederom het verzoek om uw eigen glazen mee te
nemen.
Omdat we onze grote partytent willen opzetten, vragen
we een ieder om niet meer te parkeren in de buurt van
het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan, vanaf
13.00 uur. Vanzelfsprekend heeft de gemeente
toestemming verleend; ook om o.a. het kruispunt af te
zetten.
Natuurlijk is alle hulp welkom, zowel bij het
opbouwen van een en ander (vanaf ongeveer 15.00
uur) als, aan het einde van de avond, wanneer er
opgeruimd moet worden.
We zien U daarvoor in de loop van de (mid)dag graag
verschijnen, er moet toch altijd weer veel gebeuren.
Informatie/opgave bij Frank Bok, Grunerielaan 13
(fbok@wxs.nl) of bij Peter van de Wetering,
Grunerielaan 17( petervdwetering@casema.nl)
Tenslotte: er is geluidsapparatuur aanwezig: wanneer u
in staat bent op de een of andere wijze muzikaal bij te
dragen: schroom niet, vorige jaren bleek dit erg
succesvol.
Svp allemaal duimen voor goed weer!
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 30 augustus.


Zaterdag 30 augustus
Grunerie-vrijmarkt (van 13.00 tot 16.00 uur)
Buurtborrel (van 17.00 tot 18.00 uur)
Buurtbarbecue (van 18.00 tot 23.00 uur)

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

 Sinds het vorige bulletin is er weer het nodige
gebeurd in de buurt. In juni werd de Buitenspeeldag
weer georganiseerd door Marleen en Claire; een
verslag elders in dit bulletin. Ook de foto's zijn weer
te vinden op de buurtsite.
 De buurt leefde afgelopen tijd uiteraard mee met
onze Oranjehelden op het WK voetbal in Brazilië.















Onze buurtgenoot Ferry Zeeman verhoogde keer op
keer de feestvreugde door - wie dat maar wilde - te
voorzien van toepasselijke schmink!
Het project "GrunerieBuur" leeft in de buurt, dat wil
zeggen dat het aantal buren dat zich aanmeldt als
"GrunerieBuur" toeneemt; op de buurtsite kunt u
altijd vinden bij wie u terecht kunt voor (buren)hulp.
In het najaar willen we het project voor het eerst
evalueren om te zien of het project voldoet aan de
verwachting.
De buurtmail blijkt nog steeds in een behoefte te
voldoen: de afgelopen 3 maanden werd een konijn
opgespoord, kwamen een jasje en een vestje weer
bij de eigenaar terecht, werd een verweesd stepje
gesignaleerd, werden er sleutels gevonden en
verloren en werd door de ene een buurtgenoot een
berg aarde aangeboden en door een ander 10 m² aan
graszoden. Ontvangt u de buurtmail al?? Als dat
niet het geval is, meldt u zich dan even bij
info@gruneriebuurt.nl
Aardig om te vermelden is voorts dat dankzij het
aanleveren van WOZ-gegevens door een
buurtgenoot in ieder geval één andere buurtgenoot
het voor elkaar kreeg dat hun WOZ flink naar
beneden werd bijgesteld!
In dit bulletin ook weer eens een buurtinterview met dank aan Marleen! - ; altijd leuk om te lezen!
De interviews betreffen meestal nieuwkomers in
de buurt, maar dat hoeft natuurlijk niet! Vindt u
het leuk om eens geïnterviewd te worden? Meldt u
dan aan bij info@gruneriebuurt.nl
Rita Hijmans zoekt hulp voor in de tuin:
Het gaat om vegen, harken, snoeien etc in de tuin
en boomgaard rondom ´de Grunerie´; graag
melden bij Rita Hijmans via de mail
grunerie@hetnet.nl
De laatste koffie-inloop-ochtend is alweer bijna een
jaar geleden..... De oproep in het afgelopen voorjaar
ging geruisloos voorbij ...... niemand meldde zich!
We proberen het niettemin nog een keer:
We zoeken weer een adres voor de koffieinloopochtend in oktober of november. Wie meldt
zich? U stelt de datum vast die u het beste uitkomt.
U zorgt voor een kopje koffie, wij voor wat gasten
uit de buurt. Elkaar ontmoeten in een ongedwongen
sfeer, iedere keer weer een bijzondere
verrassing!
Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie.


Hulp gezocht voor zondag 31 augustus van 15-17.30
uur
om te helpen bij de opening van een expositie
met het rondbrengen van drankjes en hapjes
graag melden bij Rita Hijmans
grunerie@hetnet.nl

Resterend buurtprogramma 2014
Zaterdag 30 aug.: buurtmarkt van 13.00 tot 16.00 uur;
buurtborrel om 17.00 uur gevolgd door de
buurtbarbecue vanaf 18.00 uur
Zondag 14 september: Tuingluurmiddag
Dinsdag 11 november: Sint Maarten met de
lampionnenoptocht
Zaterdag 22 november: Sint Nicolaas in de buurt


Dit jaar viel de jaarlijkse
Nationale Buitenspeeldag
op woensdag 11 juni. Het
weer werkte goed mee: de
hele middag hadden we
stralende zon! Het kruispunt
Van Cuycklaan/Grunerielaan was vanaf 13.00 uur
afgezet en gezellig versierd met vlaggetjes, mede
dankzij buurtgenoten die spontaan hun hulp aanboden,
waarvoor nog hartelijk dank!
Uiteraard waren er weer leuke activiteiten: het
springkussen viel erg in de smaak bij de jongere
bezoekertjes, terwijl de oudere kinderen de pedalo's,
loopski's en de balanceerplank uit probeerden.
Daarnaast konden de kinderen ballonnen vouwen,
blikgooien, zaklopen en bekertjes water omwerpen en
gewoon lekker spelen met andere kinderen uit de wijk.
Ook dit jaar heeft Ferry Zeeman weer onvermoeibaar
zitten schminken: er stond een permanente rij voor zijn
tuin, want alle kinderen wilden natuurlijk weer zo'n
prachtige tekening op gezicht of arm! Wat zouden we
zonder deze altijd vriendelijke buurman moeten
beginnen?! Ferry, ook nu weer hartelijk dank voor
jouw inzet. Ouders konden met een beker koffie of
thee in de hand genieten van het mooie weer en hun
spelende kinderen. Uiteraard was er ook voldoende te
snoepen: de kinderen kregen een zakje chips en ook de
suikerspinmachine was van de partij, dus we zagen
weer veel roze en blauwe suikerspinnen voorbij
komen.
Een grote, en zeer welkome, verrassing kregen we dit

jaar van onze buurtgenoten, de familie Sommeling!
Spontaan boden zij, als eigenaar van de bij ons allen
bekende ijssalon Tutti-Frutti, aan om met een kleine
ijscokar drie smaken ijs te komen scheppen! Zo'n
aanbod sla je natuurlijk niet af en het leukste was dat
de dochter van Ronald zelf de bolletjes schepte...
Iedereen heeft genoten van deze heerlijke traktatie en
we willen hierbij de familie Sommeling heel hartelijk
danken voor deze spontane actie.

werd opgeleverd. Van een rustig hofje naar
‘startersnieuwbouw’ was wel een overgang, en zeker
toen Pepijn was geboren wilden ze toch liever iets met
een tuin. Els had gelukkig terugkoopgarantie, dwz de
gemeente moest het terug kopen; bovendien had zij het
alléén gekocht en waren ze nu tweeverdieners, ze
konden dus in alle vrijheid op zoek gaan naar iets
anders - zeker in deze tijd een luxe positie.

Dankzij de vele helpende handen van kinderen en
ouders waren de speeltuin en het kruispunt snel weer
opgeruimd. We kunnen tevreden terugkijken op weer
een gezellige en geslaagde buurtactiviteit.
Meer foto's van de Buitenspeeldag - zoals gebruikelijk
- op de buurtsite www.gruneriebuurt.nl
Claire en Marleen.



Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)

Steven de Jong, Els Slutter en Pepijn,
Willibrordlaan 4
5 augustus 2014

Els is de constante factor hier: zij werkt al ruim 10 jaar
bij ‘t LUMC als operatieassistente en praktijkopleider.
Na de geboorte van Pepijn (nu 20 maanden) is ze van
fulltime naar 3 dagen gegaan, meteen een mooie
gelegenheid om nog een opleiding te doen. De opa’s
en oma’s nemen elk een dag van de week voor hun
rekening en Steven werkt een dag in Noordwijk, een
dag in Leiden en verder vanuit huis. Hij heeft net zijn
eigen social media bureau, Olifant Media, opgezet.
Steven heeft Communicatie- en
Informatiewetenschappen gestudeerd met als
afstudeerrichting Nieuwe Media en Digitale Cultuur.
Hij begon bij een PR bureau in Den Haag, waar hij zijn
kennis aanvulde met een opleiding online journalistiek.
Hij stroomde door naar het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen (NBTC), het bureau dat
Nederland als toeristische bestemming in de wereld
aan de man brengt. Daar was hij als webredacteur
verantwoordelijk voor al hun online en social media
kanalen.
Na drie jaar werd hij benaderd door Think! Social
Media, het grootste social media bureau van NoordAmerika gespecialiseerd in Travel & Tourism met
kantoren in Vancouver, Detroit en Sydney, dat zich
wilde gaan richten op de Europese markt. Er werd een
kantoor in Amsterdam opgezet. Daar ging hij als social
media marketeer klanten uit alle delen van de wereld
helpen fans en volgers aan zich te binden op social
media platforms als Instagram, Pinterest, Facebook,
Google+, Twitter, LinkedIn.
Voor elke doelgroep zijn er verschillende social media.
De adverterende partij probeert op de juiste platforms
een hechte gemeenschap van fans en volgers te
bouwen en die te voorzien van boodschappen die ze
enthousiast maken. Zo worden zijn fans zijn
ambassadeurs die door mond-tot-mond reclame de
promotie en marketing voor zijn merk gaan doen.

’t Is prachtig weer, we lopen meteen door de lange
woonkamer met open haard, via de diepe tuin met een
grasveldje en een kinderbad, naar een royale intieme
zithoek achterin de tuin. De fijne sfeer van dit alles
was een van de redenen dat ze voor dit huis gevallen
zijn. Hiervoor woonden ze in Poelgeest. Els had net
het contract voor een appartement getekend toen ze
elkaar leerden kennen. Steven woonde toen in een
monumentaal hofje in het centrum van Den Haag.
Daar kon Els nog best bij tot dat 't flatje in Poelgeest

In principe is elk platform goed, als ’t maar aansluit op
de specifieke doelgroep die je wilt bereiken: Facebook
is ’t grootst en ‘t meest gemêleerd. Instagram is voor
liefhebbers van alles wat met lifestyle te maken heeft,
Pinterest is het grootste vrouwenmedium en LinkedIn
is er voor de zakelijke relaties; onder 12-20 jarigen
verliest Twitter aan populariteit maar groeit Snapchat,
terwijl bij 30-55 jarigen Twitter juist erg in trek is;
kortom, er is voor elk wat wils.
In augustus is Steven voor zichzelf begonnen. Onder

zijn eerste klanten zijn een branchevereniging van
rijschoolhouders, één van de grootste rozenkwekers uit
de Bollenstreek en World Press Photo. Steven: “Men
moet vooral nog vertrouwen krijgen in social media.
Een klant van me had voor €1000,- geadverteerd in een
populair landelijk magazine. Met slechts €60,- aan
Facebook advertenties bereikte ik dezelfde conversie.
Deze partij is nu helemaal om!”

Wat gaan we doen:
- van 14.15 tot 15.30 en van 15.45 tot 17.00 uur kan er
"gegluurd" worden in de tuinen van buurtbewoners die
hun tuin daarvoor open stellen;
- een afsluitende borrel met hapjes om 17.15 uur in de
tuin van Tom en Claire.
De afloop staat gepland op 18.15/18.30 uur

Voor wie nu denkt dat we een mansgrote wandelende
smartphone in de buurt hebben gekregen: ook voor de
offline wereld staat hij open. In 2011 heeft hij samen
met Viola Welling een boek samengesteld, ‘Aan mijn
jongere ik’, waarin 33 bekende en minder bekende
succesvolle vrouwen een brief aan hun jongere ik
schrijven met daarin een waarschuwing of levensles
waar ze toen wat aan gehad zouden hebben. Een groot
deel van de opbrengst ging naar Pink Ribbon, een
stichting die wetenschappelijk onderzoek en projecten
op het gebied van borstkanker financiert.

Wat willen we van u weten:
- of we in uw tuin mogen komen gluren en zo ja, van
hoe laat tot hoe laat: van 14.15-15.30 u en/of van
15.45-17.00 u.
- of u wilt komen gluren in een andere tuin
- en tot slot: met hoeveel u naar de afsluitende borrel
komt. We weten dan op wie we kunnen rekenen, dat is
handig voor de te bestellen hapjes en drankjes.

Af en toe laat Pepijn zich door de babyfoon horen,
vrolijk kereltje. Nee, hij heeft nog geen ipad, wil die
wel graag gappen, maar laat hem nog maar lekker
gewoon spelen. Hij is gek op het speeltuintje in de
buurt, ze komen daar vaak. Naast haar werk en Pepijn
gaat Els eenmaal in de week tennissen en als ’t even
kan, hardlopen. Steven heeft veel getennist, dat komt
er nu niet zo van; wel heeft hij net Witteman Sport
ontdekt, dat sprak wel aan. En anders is er altijd nog de
fiets om lekker even naar Katwijk of Sassenheim te
gaan.
Fijn dat jullie er zijn, welkom in de Gruneriebuurt.


Zondag 14 september:
Tuingluurmiddag/buurtborrel

U doet toch ook mee?!!
Mail uw deelname z.s.m. maar uiterlijk 31 augustus
naar Tom en Claire via info@gruneriebuurt.nl of doe
een briefje in de bus op Grunerielaan 21.
Tot slot:
Na uw aanmelding bent u op zondag 14 september van
harte welkom op het adres Grunerielaan 10, aanvang
14.00 uur. Daar hoort u dan welke tuinen "open" zijn.


We zoeken weer een adres voor de koffieinloopochtend in oktober of november.
Wie meldt zich? U stelt de datum vast
die u het beste uitkomt. U zorgt voor
een kopje koffie, wij voor wat gasten
uit de buurt. Elkaar ontmoeten in een
ongedwongen sfeer, iedere keer weer een bijzondere
verrassing!
Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie.
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We gaan weer tuinen gluren! En ... na afloop nog even
gezellig napraten onder het genot van een hapje en een
drankje in de tuin van Tom en Claire, Grunerielaan
10.
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