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wonen aan het einde van het doodlopende zijstraatje van
de Van Cuycklaan, gelijk rechts naast 'het huis De
Grunerie')
- vergeet niet je naam op een briefje bij de
eieren te stoppen!
- zondag 31 maart kom je om 11.00 uur naar
het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan
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 iets lekkers erbij. En ... uiteraard een prijs voor wie een
gouden ei heeft gevonden!

GRUNERIEBUURT

PS Ook buurtbewoners zonder (kleine)
kinderen zijn uiteraard van harte
welkom om na afloop even een
“bakkie” te komen doen.
Wil je nog iets vragen, dan kun je ons
bereiken op 071-5121786 of marleenp@yahoo.com


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

Zondag 31 maart 11.00 uur
Paaseieren zoeken!
Ook dit jaar kunnen alle kinderen weer paaseieren zoeken.
Op zondag 31 maart 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 een gouden ei vindt!

Hoe doe je mee?
- verf thuis per persoon vier echte eieren

• Het Paaseieren zoeken voor de kinderen is dit jaar weer
veilig gesteld; na een laatste oproep meldden Marleen en
Philip zich voor de organisatie. Fijn! Nu hopen op een
beetje lekker weer met Pasen.
• We zoeken weer een adres voor de koffie-inloopochtend
in maart/april 2013. Wie meldt zich? U bepaalt de dag en
datum en 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.
• Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat er
weer om een buurtbijdrage van u wordt gevraagd om de
komende buurtactiviteiten te kunnen bekostigen. Zie de
‘herinnering aan ommezijde’ en het bijgevoegde “niet
vergeten” briefje!
• Voor de geplande Gruneriebuurtmarkt van 28 april en de
aansluitende buurtborrel zoeken we nog een paar
enthousiaste buurtbewoners die willen helpen…. Zie de
aankondiging elders in het bulletin.


Zaterdag 9 februari jl. Gezellige
winter-buurtbijeenkomst, nieuw
geslaagd initiatief
Een echt winters decor. Nog wat sneeuw op straat en stoep,
de (gevoel)temperatuur onder nul. Maar binnen brandt de
open haard in een prachtig huis. En wat voor een huis! Huis
de Grunerie aan de Van Cuycklaan. Prachtig gerestaureerd,
passend en sfeervol ingericht. Kortom:
een prima basis voor de eerste winterbuurtbijeenkomst.

- breng de eieren vrijdag 29 maart tussen 19.00 en 21.00 uur
op Van Cuycklaan 18 bij Philip en Marleen (let op: wij

Ontvangen door gastvrouw Rita en
gastheer Boudewijn liepen de
buurtgenootjes vanaf 16.00 uur binnen.
Daar wachtte een gezellig kopje thee of

koffie, een glaasje wijn, bier of fris.
Men kon zich in principe over de gehele “begane grond”
bewegen. Ondertussen werden heerlijke hapjes geserveerd.
Deze waren gemaakt door buurtgenootje Jeanette Zejdlik.
Ook helemaal goed! Zo rond 17.00 uur vroeg Dirk Jan even
kort de aandacht van de aanwezigen. Allereerst ging hij in op
het “waarom” van dit nieuwe initiatief, t.w. “als bedankje
voor de inzet in het afgelopen jaar”. Vervolgens stipte hij een
aantal zaken aan die in onze buurt leven. Ook vroeg hij mede
namens ”voorzitter” Ben Verhoeve (die op vakantie was)
goedkeuring voor het financieel overzicht 2012, dat wederom
een batig saldo kent.
Dirk Jan sloot zijn praatje af met de oproep om zich te
melden bij het buurtcomité, indien men zich wil inzetten voor
de activiteiten in 2013.
Daarna volgde nog een woord van dank in de richting van
Rita, Boudewijn en Jeanette.
Het was gezien de positieve reacties van velen een geslaagde
middag, die, als het aan de gastheer en gastvrouw ligt, ook
volgend jaar een vervolg krijgt. Wat hen betreft zijn we dan
weer welkom in het Huis de Grunerie.

Resterend buurtprogramma 2013
(Alles onder voorbehoud organisatiehulp uit de buurt)

Woensdag 12 juni: Buitenspeeldag
Zaterdag 7 september: buurtbarbecue vanaf 18.00
uur voorafgegaan door een buurtborrel om 17.00 uur
Maandag 11 november: Sint Maarten met de
lampionnenoptocht
Zaterdag 23 november: Sint Nicolaas in de buurt
Zaterdag … december: winterbarbecue
Dinsdag 31 december: we luiden gezamenlijk het
jaar uit op het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan


Financieel Jaarverslag 2012
Hieronder vindt u de inkomsten en uitgaven van de buurtactiviteiten
over 2012.
Inkomsten
Saldo 01-01-2012
Buurtdonaties
Andere donaties
Ink. Barbecue
Bijdrage opbrengst boek
Gemeentesubsidie
Uitleen tent
Wijnverkoop

€ 1083,01
" 930,62
“ 100,00
" 42,30
" 59,85
" 500,00
“ 10,00
“ 25,00
€ 2750,78

Voor de overige foto’s: zie de buurtsite www.gruneriebuurt.nl


Gruneriebuurtmarkt en
buurtborrel op zondag 28 april!
Op zondag 28 april zal de
inmiddels jaarlijkse
Gruneriebuurtmarkt plaatsvinden.
Voor deze buurt-vrijmarkt 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 10.30 uur hier niet
meer te parkeren. De markt zal open zijn van 11.00 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 plaatsvinden.
Bij deze gratis borrel (16.00 tot 18.00 uur)
zijn uiteraard ook alle buurtbewoners
welkom. Wel graag eigen glas meenemen.
Svp allemaal duimen voor goed weer!
Tot slot, de organisatie kan nog wat hulp gebruiken.
Informatie/opgave bij Frank Bok, Grunerielaan 13 of via
fbok@wxs.nl.
Graag allemaal tot ziens op zondag 28 april.


Uitgaven
Bulletins
Paasactie
Straatspeeldag·
Buurtborrel/bbq
Aanschaf Geluidsinstal.
Fiets/beeldentocht
Kosten website
Terug sponsorgelden
Sinterklaasfeest
Batig saldo per 01-01-2013

€
“
"
"
"
"
"
"
"

207,00
135,53
101,89
426,35
479,57
00,00
29,00
125,00
359,86

-€ 1864,20
€ 886,58

Toelichting bij het financiële jaarverslag:
Van 42 (!) adressen in de buurt (van de 196) werd een algemene
bijdrage (per giro) ontvangen voor buurtactiviteiten (gemiddeld €
22,16 per donatie!!) Alle gevers hartelijk dank!

Herinnering
Niet vergeten de BUURTBIJDRAGE OVER TE
MAKEN:
Postbanknummer voor de Vrijwillige buurtbijdrage: 4360337 ten name
van Ben Verhoeve, te Oegstgeest.
Richtbedrag: € 15,00 (minder mag ook natuurlijk en iets meer…. heel
graag!)
vermeld aub:
“buurtbijdrage + uw adres”
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