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thee te zetten en limonade te schenken, meldt dat even bij
Frauke
(Grunerielaan 3, tel 071-5122865; mail
fraukesweens@kpnplanet.nl )


Verslag van de jaarlijkse buurtbijeenkomst
van 6 februari jl.
(door Peter vd Wetering)

GRUNERIEBUURT
Zondag 8 april 11.00 uur.
Paaseieren zoeken!
Ook dit jaar weer kunnen alle
kinderen paaseieren zoeken. Op
zondag 8 april verstopt de
Paashaas de eieren in de
Gruneriebuurt.
Om 11.00 uur kan de grote
zoekactie beginnen.
Natuurlijk is er ook dit jaar
weer een kleine prijs te winnen
wanneer je het gouden ei vindt.
Hoe doe je mee?
- verf thuis per persoon vier
echte eieren
- breng de eieren vrijdag 6 april
tussen 19.00 en 20.00
uur op Grunerielaan 3, bij Frauke en Ard (schrijf er je
naam bij)
- zondag 8 april kom je om 11.00 uur naar het kruispunt
Grunerielaan/Van Cuijcklaan en krijg je te horen waar je
mag zoeken. Gezellig zoeken naar de eieren én naar een
verrassing, samen met de Paashaas.
Om 11.30
uur ben je
weer terug
op het
kruispunt.
Daar is
koffie, thee
en
limonade
voor
iedereen,
met
chocolade
eitjes. En
… uiteraard de prijs voor wie het gouden ei heeft gevonden!
PS Ook buurtbewoners zonder
(kleine) kinderen zijn uiteraard van
harte welkom om na afloop even een
“bakkie” te komen doen.
PS Wie wil helpen een pot koffie en

Zeven buurtgenoten waren aanwezig op de jaarlijkse
buurtbijeenkomst, deze keer bij Dirk-Jan en Anja, Van
Cuycklaan 5. Van twee personen ontvingen we een bericht
van verhindering.
Hoewel onze buurt geen echte buurtvereniging kent, wordt er
op deze bijeenkomst, aan het begin van elk jaar, de stand van
zaken en de agenda voor het komend jaar besproken,
iedereen is op die avond met zijn/haar inbreng van harte
welkom!
Hieronder een samenvatting van hetgeen aan de orde kwam.
Jaarverslagen (veel dank aan Ben Verhoeve)
Natuurlijk komen eerst de jaarverslagen van het afgelopen
jaar aan bod: zowel het verslag van de activiteiten als het
financiële jaarverslag (op te vragen bij Ben Verhoeve;
benverhoeve@hotmail.com ,
Grunerielaan 21, tel 071-517 74 15).
We ontvingen bericht dat de gemeente Oegstgeest onze buurt
nu opgenomen heeft als een organisatie die een reguliere
subsidie ontvangt: we hoeven die niet meer elk jaar aan te
vragen, een blijk van erkenning dus.
Succes!
Het bleek dat onze eigen “vrijmarkt” vorig jaar een succes
was, we zullen proberen om dat dit jaar te herhalen.
Misschien in combinatie met een “plantenmarkt” op het
volkstuinencomplex.
Barbecue
Bij de straatbarbecue vraagt het toezicht van ouders op hun
kinderen aandacht:
Een springkussen kan voor kleine buurtgenootjes gevaarlijk
worden, net zoals het kampvuur dat ontstaat na het “broodjes
bakken”.
Voor dat laatste vragen we nadrukkelijk om een groepje
ouders die dat willen voorbereiden en begeleiden.
Aanschaf
De muziekinstallatie die steeds gebruikt werd vertoont
tekenen van slijtage, afgesproken is tot aanschaf van een
handzaam apparaat over te gaan.
Agenda
Verder werd er de agenda voor het komend jaar vastgesteld,
zie verderop in het bulletin. Voor de organisatie van een en
ander zullen buurtgenoten worden benaderd. Wanneer je wilt
helpen bij (de organisatie van) een activiteit, dan is het fijn
dat het al tevoren bekend is. Geef je naam dus door.
Kampioenschap
Het idee ontstond om een extra buurtborrel in te lassen in
combinatie met het Europees Kampioenschap Voetbal (8 juni
– 1 juli a.s.). Rondom een groot TV scherm kan het dan heel
sfeervol worden. Wie zou dat willen organiseren?
Na dit reguliere deel van de avond, kwam het onderwerp:
Geluidsoverlast A44
aan de orde. Voor veel bewoners van onze buurt blijkt dat
een probleem: het verkeer wordt intensiever en het geluid
wordt gereflecteerd tegen de buitenwand van de Flora
Rijnsburg. Actie verkeerslawaai A44 :
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Na een vorige actie, een aantal jaar geleden, met
handtekeningen naar de gemeente, is het stil geworden, niet
op de weg, maar van ambtelijke zijde.
Op het ogenblik is er een initiatief van de bewoners van de
wijk Vleeresteijn (Voscuyl) om te starten met een officiële
geluidsmeting. We willen als buurt (tegen extra kosten
uiteraard) ook mee doen aan deze meting. Daarvoor is een
(oproep via mail en bulletin geplaatst voor extra bijdragen in
de buurtkas, daaruit zullen die extra kosten worden betaald.
Na de meting lijkt het ons van groot belang om uit te zoeken
wat de beste strategie is: er zijn immers meerdere spelers:
Rijkswaterstaat (snelheidbeperking op de A44 naar 100 of
80?) de gemeente Oegstgeest, de gemeente Katwijk, de Flora
Rijnsburg, en natuurlijk de bewoners. Een ieder die wil
meedenken is daarbij natuurlijk welkom.(noot red.: eind
maart vindt de meting plaats!)
WOZ
Daarnaast wordt voorgesteld om met een aantal bewoners
samen, naar een model van de Vereniging Eigen Huis (VEH),
bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde:
wanneer er sprake is van geluidoverlast, is de waarde van
onze huizen vanzelfsprekend minder!
Voor vragen, suggesties, opmerkingen etc., over
bovenstaande: neem contact op met
Ben Verhoeve: benverhoeve@hotmail.com , Grunerielaan
21, tel 071-517 74 15).
of Peter van de Wetering: petervdwetering@casema.nl,
Grunerielaan 17, tel 071-5154753)
of ga naar de website van de vereniging eigen huis:
http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/financieel/wozspecialisten/ of mail uw WOZ beschikking naar:
oegstgeest@zekervia.nl (NVM Makelaar Losecaat maakt
gratis bezwaar)


Gruneriebuurtmarkt op
zondag 29 april!
Op zondag 29 april, de laatste zondag van deze maand, zal
net als vorig jaar, de Gruneriebuurtmarkt plaatsvinden. Voor
deze Pre-5-mei-Markt zal een gedeelte van de Van
Cuycklaan (vanaf de Dorpsstraat tot het kruispunt
Grunerielaan / Van Cuycklaan) voor gemotoriseerd verkeer
worden afgesloten. Aan autobezitters wordt gevraagd om
vanaf 10.00 uur hier niet meer te parkeren. De markt zal open
zijn van 10.30 uur tot 15.30 uur. Vooraf aanmelden is niet
nodig; gewoon als deelnemer komen en de te verkopen
“oude” spulletjes op straat of stoep uitstallen. Verder hopen
op goed weer en bezoekers. Alle buurtbewoners worden van
harte uitgenodigd aan deze markt deel te nemen dan wel deze
te bezoeken.
Tot slot zij hier nog vermeld, dat wordt bekeken of, net zoals
vorig jaar, een plantjesmarkt op het terrein van de
volkstuintjes kan worden georganiseerd. Via de email en/of
de buurt-site zult u daar verder over bericht worden.
Graag tot ziens op zondag 29 april.


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• Met blijdschap geven wij kennis van ….. Neen, geen
geboorteaankondiging maar de “geboorte” van een nieuwe
oversteekplaats Van Wassenaerlaan – Dahlialaan. De
Gemeente liet Hetty Boter op haar navraag weten: “Mits
de weersomstandigheden gunstig zijn, verwachten wij dat

•

•

•

•

•

vóór 19 maart 2012 de fysieke werkzaamheden voor de
voetgangersoversteekplaats gereed zijn. De belijning en
bebording zal vervolgens eind maart aangebracht worden
en dan is de voetgangersoversteekplaats dus helemaal
klaar voor gebruik". Hoera!!
Donderdag 19 april is er weer een buurt-koffieinloopochtend! Dit keer bij Judith Rohmer,
Willibrordlaan 10. Buurtgenoten zijn welkom
vanaf 10.00 uur tot rond 12.00 uur.
Het buurtbulletin wordt iedere keer weer vol animo
verspreid door onze buurtcontactpersonen! Sinds 2001
doet Marry Klein dat in de Dorpsstraat. Marry heeft
aangegeven dat het voor haar wat bezwaarlijk gaat
worden, gelet op haar leeftijd en knieproblemen. We
zoeken daarom een vervang(st)er voor haar. Het liefst
weer iemand uit de Dorpsstraat die ook voor het bulletin
oog en oor” wil zijn. Maar het mag ook iemand “gewoon
uit de buurt”zijn. Wilt u de komende jaren (ca. 5 x per
jaar) het bulletin bezorgen op 15 adressen?? Graag uw
reactie naar info@gruneriebuurt.nl of geef het door aan
Marry.
We zoeken nog een adres voor de koffieinloopochtend in oktober/november. 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!
Op 10 maart kreeg de Grunerielaan 59 al heel snel
nieuwe bewoners. Cynthia van der Zwan, Bart van der
Geest en de kinderen Faes van twee en Sammie van 7 mnd
namen er hun intrek. Ze komen uit Amsterdam. Als het
goed is, leest u in een volgend bulletin wat meer over hen.
We heten de nieuwe buurtbewoners hartelijk welkom!
Er wordt weer gecontroleerd op foutparkeerders in de
buurt!! Denk aan de parkeerverboden!!


agenda voor onze buurtactiviteiten in 2012:
• Zondag 8 april: de Paashaas is weer in de buurt
• Donderdag 19 april: koffie-inloopochtend
• Zondag 29 april Grunerie-buurtmarkt
• Woensdag 13 juni: Buitenspeeldag
• Zaterdag 8 september: buurtborrel/barbecue
• Zondag 11 november: Sint Maarten lampionnenoptocht
• Zaterdag 24 november: Sint in de buurt: onder
voorbehoud van organisatie….. wie meldt zich??
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