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Buurt Bijeenkomst 

5 februari 2018 (20.00- 22.00u.) 

Bij Patricia (Huize Klimop)

 

Aanwezig: afmeldingen 

Dirk Jan de Ruijter   

Peter van de Wetering 
Charlotte van de Devilee 

Frank Bok 
Renée Wap  
Gijs Overbeek  

Mieke Elorche  
René vd Voort 

Nicole Bunschoten 
Liesbeth Bergman 
Lisette Meierink 

Patricia vd Casteele 
Cees Cornelisse 

  
 

Joost de Leijer 

Marleen Audretsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dirk Jan opent de bijeenkomst; fijn dat we te gast mogen zijn in Huize Klimop.  

2 Agenda wordt vastgesteld. 

3 Notulen vergadering 2017 doorgelopen; opmerkingen: 

 
 Plastic zakken haken:Dirk Jan heeft wat onderzoek gedaan, er is reeds eerder 

nagevraagd of de gemeente hier iets in kan betekenen. – Actie: Charlotte kaart 
dit (weer) aan bij de gemeente, Nicole geeft aan dat Jeroen (van Bunschoten) 

hier misschien bij kan helpen. 
 

 Hangjongeren speeltuintje: minder! 
 

4 Evaluatie activiteiten 2017: 
 

 Paaseieren: prima, 2018 weer (Marleen en Lisette) 
 Buurtbarbecue: huren tap kost € 90,-; inhoud 5 vaten, waarvan er 3 leeg gingen. 

Slechts € 15,- in de pot; budget geen probleem, tap moet wel gehaald en 
teruggebracht worden. 2018: Wij zorgen voor een tap met 2 x 10 liter bier;  
OP = OP; daarna zorgt een ieder voor eigen drank. 

 Buitenspeeldag: prima, 2018 weer (Claire) 
 Koffie ochtend(en): wisselend bezocht, maar prima, 2018 weer 

 Fietstocht: klein groepje, enthousiast, 2018 weer (Gijs - + aansluitend high tea) 
 Zomerborrel: 2018 weer, op vrijdagavond 1 juni, Huize Klimop 
 Filmavond: initiatief van Beatrice en Jonathan, buiten, in tent, groot scherm. Niet 

doorgegaan in 2017 vanwege slecht weer. 2018 organiseren? Wellicht in huisje 
Volkstuinen? – Actie: Peter vraagt Jonathan  
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 Reanimatiecursus: georganiseerd door Beatrice; “reanimators’ opgenomen in 

landelijk systeem; bedoeling is dat igv nood/ bellen112 dichtstbijzijnde bevoegde 
reanimator wordt opgeroepen. AED’s in Brandweerkazerne, bij Lidl, 
Huisartsenpost, Dorpscentrum. Wellicht zinvol om eigen AED aan te schaffen 

(kosten circa € 1000,-) voor de buurt (bij Huize Klimop hangen)- onderzoeken of 
Gemeente vanuit zorgplicht hieraan kan bijdragen. – Actie: Peter vraagt 

Beatrice wat follow up plan is. 
 Sint Maarten:verdeling in wijkjes; na lopen eigen wijkje mogen groepjes dooor 

naar de andere wijken. Aanbellen waar lampje brandt. Andere kinderen van 

buiten Grunerie buurt ook van harte welkom om mee te lopen. Vooraf inzingen. 
2018 weer. 

 Sinterklaas: in 2018 weer, op zondag 25-11, eventueel vuurkorven erbij. (Mo + 
Lisette – overdracht aan Annette + Nicole), draaiboek aanwezig. Dirk Jan weer 
aangever. 

 Winterborrel: ten huize van Rita Heijmans; dit blijft doorlopen, ook nu Rita 

verhuisd is. De nieuwe bewoners nemen het in principe over.  
 

5 Financieel overzicht / begroting: 
 
Er zit ruim € 2.000,- in kas. Waarom is het dan nodig om mensen weer om bijdrage te 
vragen? Verstandig om potje te houden, tbv (bijvoorbeeld) AED voor de buurt, of tbv 

het organiseren van nieuwe gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld Oud & Nieuw 
buurtvuurwerk met oliebollen en champagne). 
  

6 Functioneren Gruneriebuur:  

 
Peter en Charlotte geven aan dat er m.n. voor kleine technische dingen een beroep op 
hen wordt gedaan. Aanname is dat de drempel om hulp te vragen wellicht hoog is, dat 

men niet altijd weet waarvoor men mag bellen, en dat men gemakkelijker een bekende 
van de lijst belt dan degene die het dichtst bij zit. – Actie: Dirk Jan zal een rondje 

langs de Grunerieburen maken om te checken hoe vaak er een beroep op hen is 
gedaan. 
App groep: het lijkt – ook in deze context- handig om een app groep aan te maken, 

zodat men snel met elkaar kan schakelen. Dit kan effectief zijn, mits er spelregels 
worden afgesproken. – Actie: Dirk Jan en Nicole. 

 

7 Overzicht activiteiten 2018: 
(natuurlijk onder voorbehoud van een succesvolle organisatie) 
 

 Paaseieren zoeken: zondag 1 april (Marleen, Lisette) 
 Koffie ochtend bij Liesbeth Bergman (van Cuijcklaan 12): donderdag 12 april 

 Vanaf half april: zondag van 10.00 tot 11.30 Loopgroep Grunerie  o.l.v Mustapha 
Elorche. (nader bericht volgt) 

 Fietstocht olv Gijs Overbeek + aansluitend (voor de sportievelingen!) high tea bij 

Gijs en Renee (van Cuijcklaan 10)- donderdag 10 mei 
 Zomerborrel bij Patricia, Huize Klimop – vrijdag 1 juni, vanaf 21.00 

 Buitenspeeldag – woensdag 16 juni 
 Koffieochtend bij Frank Bok – 28 juni 
 Buurtbarbecue – zaterdag 1 september 

 Sint Maarten – 11 november 
 Sinterklaas – zondag 25 november 

 31 december BuurtVuurwerk  (Jeroen Bunschoten) 
 Winterborrel / Nieuwjaarsborrel: 3e week januari (2019)  
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8 Website: 

 
Huidige aanpak via mail verwijzen naar buurt website handhaven. Peter beheert 

website, Nicole biedt aan te helpen. 
Meer succesverhalen delen! (in Grunerie bulletin, op website) 
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Rondvraag/ wvttk: 

 
 Mieke geeft aan dat Mustapha zijn talent als athletiek coach graag wil inzetten 

voor de buurt: vanaf april kunnen mensen zich aanmelden voor een loopgroep (’s 
morgens van 10.00-11.30)- Actie – Mustapha Elorche schrijft een stukje met 

nadere informatie in het eerstvolgende Grunerie bulletin. 
 Peter: mogen (eigen) parkeerplaatsen dubbel gebruikt worden? Door twee 

(eigen) auto’s op de eigen oprit te parkeren, heb je altijd parkeerplek bij huis, en 
komt er voor anderen een parkeerplaats in de straat vrij. Officieel mag dit niet, 
en kan er bekeurd worden.  – Actie – Peter zal dit (opnieuw) aankaarten bij de 

gemeente. 
 Activiteiten die vanuit de gemeente worden georganiseerd melden in Grunerie 

bulletin (bijvoorbeeld Vogeltelweekenden) 
 In geval van overlast dit persoonlijk bespreken met de desbetreffende buur. 

Tijdige en heldere communicatie onderling is en blijft belangrijk voor het behoud 

van de goede sfeer in de buurt. Maak ook hiervoor gebruik van het Grunerie 
bulletin. 

 De Grunerieboekjes zijn nu digitaal beschikbaar, en worden vrijgegeven. 
 Gezamenlijk vuurwerk Oud & Nieuw: Fietsenmaker van der Hulst (Geversstraat) 

heeft mooie vuurwerkpakketten – Actie – Nicole vraagt Jeroen om dit eventueel 

op te pakken. 
 Eerder initiatief om gezamenlijk via zonnepanelen op de sporthal duurzame 

zonne energie te betrekken is doodgebloed – dak niet geschikt. 
 
 

  

10 Sluiting vergadering: 

Dirk Jan sluit de vergadering om 22.00, met veel dank aan Patricia voor de gastvrijheid. 

 

 

                                                                                                                                      
                                                                                        


