DE GRUNERIE

Financieel Jaarverslag 2011

20 januari 2012, nummer 1

Hieronder vindt u de inkomsten en uitgaven van de
buurtactiviteiten over 2011.
Inkomsten
Saldo 01-01-2011
Buurtdonaties
Ink. Barbecue
Bijdrage opbrengst boek
Gemeentesubsidie
Wijnverkoop

€ 830,72
" 1298,61
" 64,70
" 37,60
" 400,00
“ 13,50
€ 2645,13

GRUNERIEBUURT

Uitnodiging voor de
jaarlijkse
buurtbijeenkomst
op 6 februari aanstaande

Uitgaven
Bulletins
€
Paasactie
“
Straatspeeldag·
"
Buurtborrel/bbq
"
Buurtvoetbal
"
Fiets/beeldentocht
"
Kosten website
"
Terug sponsorgelden
"
Sinterklaasfeest
"
Batig saldo per 01-01-2012
Reservering sponsorbijdragen

Op maandag 6 februari is om 20.00 uur de bijeenkomst op
het adres Van Cuycklaan 5 (gelijk even noteren in uw
agenda!)
U bent dan van harte welkom bij de familie De Ruijter om de
activiteiten voor het jaar 2012 voor onze buurt te bespreken.
En u weet …. zonder ideeën en/of hulp uit de buurt gebeurt
er niets!

Aanvullende bespreekpunten voor 6 februari kenbaar
maken via info@gruneriebuurt.nl

Graag tot maandag
de 6de februari !

125,00

In Memoriam
Siska van Lienden –
Wetselaar
Op de 20ste december jl. overleed
Siska van Lienden -Wetselaar. Ze
woonde al een poos op nummer 6 van
de Van Wassenaerlaan. We kenden
elkaar als buren van het over en weer
naar elkaar zwaaien. Bij mooi weer zat
ze in haar voortuin en genoot van het
zonnetje. Dan werd er af en toe even
een praatje met haar gemaakt. Na een
paar akelige valpartijen in huis kon ze
niet langer op zichzelf blijven wonen
en moest ze worden opgenomen. Toen
ze dat in een (laatste) telefoongesprek
vertelde, zei ze: “Ach en dan mag ik
toch niet klagen na zo’n lang leven?”
Siska werd 88 jaar oud.
HB.



-

Toelichting bij het financiële jaarverslag:
Van 65 (!) adressen in de buurt (van de 196) werd een
algemene bijdrage (per giro) ontvangen voor buurtactiviteiten
(gemiddeld € 19,98 per donatie!!) Alle gevers hartelijk
dank!


.Iedereen die verhinderd is, maar wel een bijdrage wil
leveren ….. mail uw suggestie/voorstel/aangeboden hulp
voor 6 februari naar info@gruneriebuurt.nl
Op de avond zelf zal in ieder geval aan de orde komen:
• Financieel jaaroverzicht 2011/Concept begroting 2012
• Paasactiviteiten (wie wil dit weer oppakken …Pasen is dit
jaar op 8 april)
• Buitenspeeldag (voorheen de Straatspeeldag) op woensdag
13 juni…wie?)
• Buurtborrel los of bij de Straatbarbecue… wie/wanneer???
• Wel of geen Straatbarbecue (25/8 of 1/9 of 8/9 of?, wie
wil organiseren?) BBQ of eens iets anders?
• Lampionnenoptocht (zondag 11 nov., wie wil dit
organiseren?)
• Sinterklaas (wil hij op 24 november weer komen?
Wie organiseert? 17 nov. is de landelijke intocht)
• Aanvragen vergunningen …. Wie?

113,80
133,13
103,35
604,48
00,00
23,00
29,00
150,00
405,36 -€ 1562,12
€ 1083,01

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• We zoeken nog steeds een adres voor de koffieinloopochtend in maart of april. Wie meldt zich? 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!
• Wij stellen ons graag voor als nieuwe bewoners van de
Gruneriebuurt. Wij hebben sinds 1 oktober de sleutel van
de Grunerielaan 36 en na een verbouwing wonen wij hier
sinds 20 december. Even kort voorstellen: “wij” zijn GertJan Lagas en Yvonne Sondermeijer. Opgegroeid in
Oegstgeest en na 3 jaar aan de Oude Singel in Leiden te
hebben gewoond weer terug in Oegstgeest! Elders in het
bulletin een buurtinterview met het stel!
• De geluidsoverlast van de A44 lijkt alleen maar erger te
worden. Enkele jaren geleden hebben we getracht de
Gemeente te overtuigen van de zorgplicht voor haar
(Gruneriebuurt)bewoners…. het mocht toen niet
baten…… Wie uit de buurt wil hier zijn tanden nog
eens inzetten en niet loslaten voor er resultaat is? Een
geluidswal moet toch mogelijk zijn …… Wie ermee aan
de slag wil kan rekenen op ondersteuning via het
buurtbulletin….. meer info bij de redactie.
• Medio december mailde Philip en Marleen van der Zande
Van Cuycklaan 18 ons het volgende: “Wij hebben een
vervelend probleem: wij hebben vandaag voor de tweede
keer in twee weken hondenpoep gevonden op het gras in
onze tuin. Wij hebben vier jonge kinderen die veel buiten
spelen en met name daarom zijn wij hier niet van
gecharmeerd. Het is ons opgevallen dat er buurtgenoten
zijn die hun hond los laten lopen bij het uitlaten. Nu
vinden wij dat geen probleem, maar het zou prettig zijn
als er dan wel toezicht wordt gehouden op de hond. Wij
hebben gezien dat honden hier zelf een rondje maken,
zonder dat er een baasje te bekennen is. Daarom van ons
een vriendelijk maar dringend verzoek: let op je hond en
ruim alsjeblieft op!” Omdat niet iedereen de buurtmail
ontvangt de noodkreet ook nog maar eens in het bulletin!
• We zijn verheugd te kunnen berichten dat de Gemeente de
Gruneriebuurt heeft opgenomen in haar Subsidieprogramma voor 2012 en 2013. Op grond van de jaarlijkse
buurtactiviteiten ontvangen we in 2012 en 2013 jaarlijks
een subsidie van € 500,- Uiteraard rekenen we ook nu
weer op uw jaarlijkse vrijwillige buurtbijdrage: als
richtbedrag kunt u € 20,- aanhouden, meer graag, minder
mag ook: alle beetjes helpen en zijn zeer welkom. Elders
in dit bulletin staat het financieel verslag over 2011
alsmede de uitnodiging voor de jaarlijkse
buurtbijeenkomst. En u weet: zonder uw bijdrage zowel
financieel als actief zijn de buurtactiviteiten niet
mogelijk! Zeker voor het komend jaar doen we een
dringend beroep op uw participatie bij geplande/te
plannen activiteiten. Kom dus in ieder geval naar de
buurtbijeenkomst!!
• Rita Hijmans heeft een Poolse hulp “in de aanbieding” ;
het gaat om een familielid van haar eigen – zeer
betrouwbare - Poolse hulp. Wie heeft hulp nodig?? Info
bij Rita, Van Cuycklaan 16.
• In het laatste bulletin stond een oproep om de door de
rioleringswerkzaamheden ontstane schade te melden én
een oproep om ter zake deskundige(n) buurtgenoten die de
actie zouden willen oppakken. Jammer genoeg heeft er
niemand gereageerd die dit zou willen oppakken.

•

•

•

•

Van één buurtbewoner hebben we begrepen dat - nadat hij
de gemeente aansprakelijk had gesteld - de verzekeraar
van de gemeente naderhand adviseerde om ook de eigen
opstalverzekeraar in te schakelen omdat dit het traject
zou bespoedigen.
We raden u dus aan om
- de gemeente aansprakelijk te stellen ( voorbeeldbrief bij
de redactie) én
- uw eigen verzekeraar in te schakelen.
Hetty Boter mailde ons: “tot mijn stomme verbazing las ik
ergens ('Oegstgeester Courant'?) dat er een oversteekplaats
komt Van Wassenaerlaan - Dahlialaan. Bij mij ging
direct een lampie branden over een dringend verzoek van
een stel Grunerie-moeders aan de gemeente over een
oversteekplaats, die ik wel eens in het 'Grunerie Bulletin'
had gezien. Gisteravond zocht ik in mijn archiefje en vond
wat op 25 mei 1998. De gemeente is dus niet zo laks bezig
geweest als bij het bushokje maar toch............. Eindelijk
komt het ervan”…..Nou, denken wij: ….eerst zien en dan
geloven…..
Hans van der Veen mailde: “Het is te laat voor inspraak,
maar misschien toch interessant voor de buurt: op de site
van de gemeente is het voorontwerp te vinden van het
bestemmingsplan waarin onze buurt is opgenomen. Het
plan staat onderaan op de webpagina achter Toelichting en
telt 47 bladzijden. Het meest informatief lijken mij
paragrafen 3.4 Beeldkwaliteit, 3.5 Functionele structuur
en 3.6 Ontwikkelingen (pp 23-25), en hoofdstuk 5
Juridische vormgeving (pp 40-44). Zie verder Verbeelding
2 voor de kaart van de buurt”. Op de buurtsite staat een
directe link daarheen. Dus wie benieuwd is ….. ga naar
www.gruneriebuurt.nl en volg de link.
Een stel slimmeriken heeft blijkbaar met Oudjaar
vuurwerk afgestoken in het speeltuintje…… de restanten
van het vuurwerk hebben het speelrek en de glijbaan
dermate aangetast dat gebruik momenteel – ondanks
verwoede schoonmaakpogingen – niet mogelijk is……
Niet zo’n handige actie dus, dat vuurwerk daar afsteken!!
Inmiddels is bekend wie de “daders”zijn: nu maar hopen
dat ze ook kunnen meehelpen om het weer schoon te
krijgen!
Van Dirk Jan de Ruijter kregen we een mail over een
sponsoractie voor Kika; we hebben de mail aan u
doorgestuurd. Wilt u meedoen met een gezamenlijke
buurtondersteuning?? Lees er alles over op onze website,
van harte aanbevolen!


GEZOCHT
We zoeken nog steeds een adres voor de
koffie-inloopochtend in maart of april.
Wie meldt zich? 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 inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de
redactie.

Sinterklaas, 2 zwarte Pieten en
een mini-Piet in de buurt!
( door Mirjam vdr Toorn)
Prachtig weer was het zaterdag 19 december. Fris maar met
een mooi zonnetje. Sint had er zin en de meer dan 50!
kinderen uit de Gruneriebuurt ook!

Yvonne heeft modemanagement gestudeerd met nadruk op
marketing en werkt in A'dam op het hoofdkantoor van het
bekende kledingmerk Tommy Hilfiger. Daar hangt de
collectie en ontvangt ze haar klanten, de detaillisten, die ze
het hele jaar door begeleidt bij de verkoop en alles
daaromheen. Zij helpt ze met adverteren, met
personeelstraining, met bepalen wat nodig is voor welke
doelgroepen in welke winkel, kortom met alles wat zich
achter de schermen afspeelt en waar de gewone klant niets
van merkt.
Gert-Jan heeft ook marketing gestudeerd en is nu aan zijn
tweede baan bezig. Zijn stage was bij Disney Nederland in
Hoofddorp, van waaruit de distributie van bioscoopfilms
wordt geregeld en de verkoop van alle producten waar
Mickey Mouse op staat. Daarna ging hij werken voor
Disneyland Parijs: promotionele acties waaronder ook veel
online campagnes. En nu zit hij sinds 2 jaar tot over zijn oren
in de e-commerce, verkoop via internet. Vanuit hun winkel
greetz.nl in A'dam, die 24 uur per dag online bereikbaar is,
zorgen zo'n 50 medewerkers ervoor dat er jaarlijks 5 miljoen
echte wenskaarten via Greetz.nl worden verstuurd.

In grote getale met ouders, opa’s en oma’s kwamen ze naar
het kruispunt waar de loper uitlag voor Sinterklaas en zijn
Pieten.
Zoals het hoort kwam Sint met de boot aan en had hij tot
grote verrassing een mini-Piet bij zich. In de leer bij de 2
ervaren Pieten maar het strooien en cadeautjes uitdelen ging
al heeel goed!
Toen kwamen de kinderen aan de beurt. Aangezien Sint
graag naar Talentshows kijkt, had hij gevraagd aan de
kinderen wat hun talent is en of ze dat wilden demonstreren.
DJ de presentator had alvast zijn beste pak aangetrokken om
alle talenten te kunnen aankondigen. Nou dat heeft Sint
geweten, we hebben de nieuwe Messie, Zidane en andere
voetbaltalenten gezien. Mooie tekeningen voor Sinterklaas
van diverse creatievellingen en natuurlijk werd er gezongen
en gedanst voor de Sint.
Daarna was het tijd voor hét cadeau. Een zaklamp waarmee
de kinderen hun talenten in de ‘spotlight’ kunnen zetten of op
ontdekking uitgaan natuurlijk.
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, Sint en zijn Pieten vonden
het weer een top Sint-viering. Op naar het heerlijk avondje en
tot volgend jaar?!
Meer Sintfoto’s uiteraard op de website!


Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)
Grunerielaan 36:
Gert-Jan Lagas en Yvonne Sondermeijer
Het huis is nog niet helemaal ingericht, maar al wel
gerenoveerd tot één van die mooie voorbeelden van wat
smaak en een goede aannemer van een oud huis kunnen
maken. Alleen de poezen (Jaya en Flo) voelen zich er nog
niet helemaal thuis.
Gert-Jan en Yvonne zijn beiden in Oegstgeest geboren,
woonden zonder het te weten jarenlang in dezelfde straat en
zijn alle twee later naar Leiden verhuisd. Na 3 jaar
samenwonen op de Oude Singel zijn ze nu weer terug in
Oegstgeest.

Hoe werkt dat?
Je gaat naar de site, daar kun je kiezen uit 10.000 kaarten, of,
als je dat liever wilt, een foto uploaden, en dan de kaart
beschrijven met de mogelijkheid om een geluid toe te voegen
of een cadeau mee te sturen. Je rekent online af, PostNL
zorgt voor de postzegel en de verzending. De kaart wordt op
het hoofdkantoor in A'dam in de eigen drukkerij gemaakt;
daar hebben ze ook verder alles in eigen beheer, cd's,
chocola, ballonnen, alles, behalve de bloemen. Als er
bloemen bij moeten, gaat de kaart naar de veiling in
Aalsmeer en wordt daar bij de bloemen gestoken. Gert-Jan is
verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe klanten via
alle online kanalen maar ook via de Greetz iPhone app en de
bekende social media.
Per 1 februari wordt het zijn taak om te zorgen dat ook
zoveel mogelijk cadeautjes worden verzonden, al dan niet
samen met een wenskaart. Het gaat daarbij altijd om
gepersonaliseerde cadeautjes, een slabbetje met de naam van
het kind erop, een chocoladereep met foto of naam op de
wikkel. Kerst, Valentijn en Moederdag zijn natuurlijk de
piekdagen en ook Sinterklaas verstuurt steeds vaker een kaart
+ chocoladeletter, maar de dobber waarop alles drijft zijn
toch de verjaardagskaarten en geboortekaartjes.
Op 't ogenblik zijn ze bezig ook in Duitsland voet aan de
grond te krijgen. Dat gaat niet vanzelf, er blijkt een heel
andere traditie op dit gebied te bestaan: daar breng je vaak
een kaart mee als je op verjaarsvisite gaat. Duitsers zijn ook
voorzichtiger met internet, er zijn veel meer privacyregels.
Yvonne en Gert-Jan werken beiden full time, maar als ze
even de gelegenheid hebben, gaan ze op reis. Samen hebben
ze nu al twee grote reizen achter de rug: India hebben ze van
noord naar zuid en Vietnam van zuid naar noord doorkruist.
Als je daar eenmaal aan genipt hebt, wil je graag weer terug.
Ervaringen als New Dehli, Varanasi, de bedevaartsplaats aan
de Ganges waar 24 uur per dag lijken worden verbrand overigens worden zwangeren en kinderen tot 5 jaar niet
verbrand maar direct in de Ganges gelegd, dat
vergemakkelijkt hun reïncarnatie; ook heiligen worden niet
verbrand, hun ziel gaat rechtstreeks naar het Nirvana -, of
steden als Jaipur en Mumbai vragen om meer.

Gert-Jan was al eerder in Azië geweest, doordat hij op school
met een marketingplan voor het automerk KIA een zakenreis
had gewonnen naar Zuid-Korea. Verder heeft hij met zijn
broer Thailand en Maleisië bezocht en met zijn ouders
Amerika. Als zichtbaar spoor daarvan staat er in de kamer
een enorme, prachtige luchtfoto van New York te wachten op
ophanging.

Niet vergeten……….
Kom naar de buurtavond op
6 februari!!
Zonder uw hulp en/of
ondersteuning zijn er geen
activiteiten in de buurt mogelijk.
Laat het niet aankomen op die paar
enkelen uit de buurt die altijd
klaarstaan….. het is ook uw
buurt!!!!!
Herinnering

Geen wonder dat Gert-Jan naast zijn e-werk ook nog samen
met een broertje een eigen hobby-site heeft,
www.allesoortenreizen.nl , waarop ze reisverslagen schrijven
en tips geven. Daarnaast is het een verzameling van alle
reisaanbiedingen op internet: wie de site bezoekt en een reis
uitkiest, wordt doorgeleid naar de aanbieder en rekent
daarmee af; Gert-Jan's site krijgt dan commissie van de
aanbieder.
Ze werken wel hard maar hebben toch ook nog tijd voor iets
anders: Yvonne gaat sinds de verhuizing weer naar de
sportschool en Gert-Jan loopt hard (Dam-tot-Dam in
Amsterdam) en voetbalt bij vv Oegstgeest. Hij heeft een
seizoenskaart voor Ajax en bezoekt daarnaast zoveel
mogelijk interessante internationale wedstrijden, met
voorkeur voor Barcelona. Yvonne beperkt zich tot Ajax, 't
liefst zit ze dan in de sky box van haar bedrijf...
Ze voelen zich hier al aardig thuis - geen wonder met buren
die je met een kaartje, bloemen en een kopje thee ontvangen.
Nu ook namens de rest van de Gruneriebuurt: HARTELIJK
WELKOM !


GEZOCHT
We zoeken nog steeds een adres voor de
koffie-inloopochtend in maart of april.
Wie meldt zich? 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 inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de
redactie.

Niet vergeten de
BUURTBIJDRAGE OVER TE MAKEN
Postbanknummer voor de Vrijwillige buurtbijdrage: 4360337
ten name van Ben Verhoeve, te Oegstgeest
richtbedrag: € 20,00 (minder mag ook natuurlijk en iets
meer…. heel graag!)
vermeld aub:
“buurtbijdrage + uw adres”
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voor dat nummer kunt u tot 15 maart inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 21, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl
Redactie: Ben Verhoeve,  517 74 15,
Peter vd Wetering,  515 47 53
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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

