DE GRUNERIE

We heten je graag welkom in het "Huis de Grunerie"
Frank Bok, Dirk Jan de Ruijter
Ben Verhoeve, Peter van de Wetering

12 januari 2014, nummer 1

→ Handig voor ons om te weten:
Als je wilt komen stuur dan z.s.m. maar uiterlijk 5 februari een mailtje naar
info@gruneriebuurt.nl en vermeld het aantal personen dat komt of doe een
briefje met je naam + aantal personen dat komt in de bus bij Grunerielaan
21



Financieel Jaarverslag 2013
Hieronder vindt u de inkomsten en uitgaven van de buurtactiviteiten
over 2013.

GRUNERIEBUURT

UITNODIGING
voor zaterdag 15 februari 2014

"Winterborrel"
Beste buurtgenoten,
Goede jaarwisseling gehad? We hopen van wel!
Voor het komend jaar wensen we jullie in ieder geval het allerbeste
toe.
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer iedereen op een
speciale manier bedanken voor wat hij of zij het afgelopen jaar of
in eerdere jaren voor onze buurt heeft gedaan of betekend. En ....
misschien wil je het komend jaar wel wat voor de buurt betekenen?
We nodigen je in ieder geval uit voor een gezellige
buurtbijeenkomst in "Huis de
Grunerie", Van Cuycklaan 16 (in het
zijstraatje) waar we je zullen verwelkomen
met een drankje en een hapje, op zaterdag
15 februari 2014, van 16.00 tot 18.00 uur.
Op de bijeenkomst zullen we informeel
terugkijken op het afgelopen jaar,
vooruitblikken op 2014, ideeën opdoen en
uitwisselen en elkaar stimuleren om ons te
blijven inzetten voor onze buurt.
Enkele weken na deze bijeenkomst zullen we een buurtavond
houden om de geventileerde ideeën en plannen "handen en voeten"
te gaan geven. Belangstellenden voor die avond kunnen zich op de
bijeenkomst van 15 februari alvast opgeven.

Inkomsten
Saldo 01-01-2013
Buurtdonaties
Ink. Barbecue
Bijdrage opbrengst boek
Gemeentesubsidie

€ 886,58
" 1273,13
" 00,00
" 16,95
" 500,00
€ 2676,66

Uitgaven
Bulletins
Paasactie
Straatspeeldag·
Buurtborrel/bijeenkomst 9/2
Buurtborrel 28/4
Straatbbq (kosten annulering)
Kosten website
Sinterklaasfeest
Batig saldo per 01-01-2014

€
“
"
"
"
"
"
"

60,05
138,79
104,91
109,60
119,83
115,56
29,00
414,28

-€ 1092,02
€ 1584,64

Toelichting bij het financiële jaarverslag:
Van 70 (!) adressen in de buurt (van de 196) werd een algemene
bijdrage (per giro) ontvangen voor buurtactiviteiten (gemiddeld
€ 18,19 per donatie!!) Alle gevers hartelijk dank!


Niet vergeten de BUURTBIJDRAGE OVER TE MAKEN:
Ibannummer voor de Vrijwillige buurtbijdrage:
NL50 INGB 0004 3603 37 ten name van Ben Verhoeve, te
Oegstgeest.
Richtbedrag: € 15,00 (minder mag ook natuurlijk en iets
meer…. heel graag!)
vermeld aub:
“buurtbijdrage + uw adres”

Gruneriebuur
Een GrunerieBuur is een buurtbewoner die vrijwillig iets wil
betekenen voor andere buurtbewoners onder het motto:

Een goede buur is beter dan een verre vriend!
Dit project zouden we willen starten omdat we steeds vaker horen
dat senioren graag zo lang mogelijk in onze mooie Gruneriebuurt
willen blijven wonen, maar hiervoor wel een contactpersoon nodig
hebben waar ze terecht kunnen met vragen, of voor hulp.
Spreekt dit u aan en wilt u ook graag ondersteuning bieden of
contactpersoon worden?, laat het ons weten op de

"Winterborrel" of reageer via de mail info@gruneriebuurt.nl
Bij voldoende respons gaan we het project starten en hoort u er meer
over in een volgend bulletin.

Van Cuycklaan 16



Sinterklaas 2013

Uit de buurt

(een verslag door DJ.)

(met bijdragen van onze contactpersonen)

Wat blijft het toch mooi, die tijd begin december. Er gaat
toch een licht nerveuze siddering door de buurt en de
kinderen hebben moeite om in slaap te komen.
23 November is het dan zover. Sinterklaas is al een week in
Nederland maar vandaag doet hij de Gruneriebuurt aan. De
tent wordt voor de gelegenheid mooi schoon gemaakt (dank
je wel Topschoon) en de banken, stoel en loper worden in
gereedheid gebracht.
Even na half drie komen er twee Zwarte Pieten van de Pieten
academie aan die de aantocht van Sinterklaas aankondigen.
In zijn “kleine Bootje” komt hij over de Pastors Wetering
aanvaren. Hoe mooi is dat?

De ongeveer vijfendertig aangemelde kinderen met
nieuwsgierige papa’s en mama’s, oma’s en opa’s stonden op
de brug bij de volkstuinen de Sint luid toe te zingen. Van alle
verrichtingen werd uitgebreid verslag gedaan door een
reporter van “radio De Grunerie”. Zo konden de mensen die
niet in de gelegenheid waren langs te komen het feest een
beetje meevieren. En de kinderen hadden allemaal een eigen
vraag voor de Sint. Ze wilden alles van hem weten. Hoe oud
is de Sint? Welke pyjama draagt hij ’s nachts? En nog veel
meer.
Het werd weer een feest zoals een sinterklaasfeest moet zijn.
Met veel pepernoten, snoepjes en cadeaus. Tegen vijven
moest Sinterklaas weer verder om alle andere kinderen in
Nederland een bezoek te brengen. Voldaan gingen de
kinderen en belangstellenden weer naar huis waar ze ’s
avonds allemaal hun schoen mochten zetten.

Tot volgend jaar Sinterklaas!


 Wat een feest was het op 21 november in de Grunerielaan: de
bomen werden geplant! De bewoners kregen er weer een blij
gevoel van! Alle inspanningen zijn gelukkig niet voor niets
geweest. Nu hoopvol uitkijken naar het voorjaar en zien hoe ze
in bloei komen.
 We zoeken weer 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!
Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie.
 De Lampionnenoptocht met Sint Maarten is voor de kinderen
ieder jaar weer een feest. Helaas ervaart een aantal
buurtbewoners dat niet zo. Men zit te wachten met lekkers voor
de kinderen en dan komt er niemand ..... Hier wringt de schoen
want ja, het is de laatste jaren een "ongeorganiseerd" gebeuren.
Toch jammer dat niemand van de ouders de moeite wil nemen
om Sint Maarten enigszins "te sturen" ..... We hopen dat er dit
jaar wel iemand opstaat om het te regelen want anders zal het
bulletin het niet meer aankondigen!
 In dit bulletin een oproep voor een nieuw initiatief: de
"Gruneriebuur" onder het motto van "Een goede buur is beter
dan een verre vriend!" Spreekt dit u aan? Kom naar de
Winterborrel of reageer via de buurtmail: info@gruneriebuurt.nl
 In dit nummer staat het financieel jaarverslag over 2013. Gelet
op de kaspositie en het feit dat de bijdrage van de Gemeente
onzeker is, is uw jaarlijkse bijdrage weer onontbeerlijk!

HELP
Na de winterborrel willen we met belangstellenden uit de buurt op
een maandagavond onze jaarlijkse buurtbijeenkomst houden om de
activiteiten voor 2014 te regelen. We denken aan 3, 10 of 17 maart!
We zoeken voor een van deze maandagavonden een
gastvrijadres in de buurt (in de regel 6 tot max. 10 personen; de
meeste huiskamers zijn daarvoor prima!). U kunt zelf de datum
aangeven waarop het schikt, dus 3, 10 of 17 maart.
Uw aanmelding graag naar info@gruneriebuurt.nl

DE GRUNERIE
DE GRUNERIE is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt. Het
bulletin wordt ± 5 maal per jaar huis aan huis verspreid op de
volgende adressen:
Kamphuizenlaan, Willibrordlaan, Van Cuycklaan, Grunerielaan,
Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan, Dorpsstraat 1t/m 41
(onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
Het volgende reguliere nummer verschijnt eind maart 2014. Tekst
voor dat nummer kunt u tot 27 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
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51
IBAN voor buurtbijdragen: NL50 INGB 0004 3603 37 tnv Ben
Verhoeve
Contactpersonen in de buurt.....
 René vdr Voort, Dorpsstraat 23,  568 05 43
 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
Email: info@gruneriebuurt.nl

