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Tot slot Sint Maarten en op zondag 26 november de
intocht van de Sint. Natuurlijk werd dit alles
bekostigd uit de bijdragen die vanuit de buurt op
onze rekening gestort werd. Hieronder een overzicht
van inkomsten en uitgaven.
Zoals U ziet zijn inkomsten en
uitgaven goed in evenwicht.
Wanneer we door willen gaan
met alle activiteiten, dan is het
vanzelfsprekend belangrijk

dat we geregeld een (vrijwillige) bijdrage overmaken naar:

GRUNERIEBUURT
Uit de buurt.
(met bijdragen van onze contactpersonen)







Van Wassenaerlaan: De woning op nummer
40 heeft na het vertrek van de vorige bewoners
maar heel kort leeg gestaan. Al gauw kwamen
Lotte van de Wiel en haar twee kinderen Linc
Wieberdink van 8 jaar en Novi Wieberdink
(2 jaar) de bovenwoning bevolken. Ze komen
uit het oude dorp Oegstgeest, dus moet onze
buurt al bekend zijn. De kinderen uit onze laan
krijgen er dus weer vriendjes bij.......... Hartelijk
welkom in onze Grunerie!
Grunerielaan: Op Grunerielaan
19 werden Nienke & Gijan op 7
november verblijd met de
geboorte van hun zoon Jonas,
ook voor hem: Welkom in de
buurt!
Eveneens van harte welkom
Hans Zwerus, Trudie Bakker en
dochter Sarah Zwerus. Op 6 november werd
Grunerielaan 15 hun woonstee.
Van Cuycklaan: Rita Hijmans, bewoonster
van het “Huis de Grunerie”, gaat ons medio
februari verlaten: zij verhuist naar:
Hobbemalaan 78, 3723 ET Bilthoven; tel: 0302286569

Jaarverslag 2017.
2017, Het jaar waarin we afscheid namen van Ben
en Tineke Verhoeve (zij verhuisden naar Zutphen),
startte op 25 februari met een winterborrel in het
huis “de Grunerie”, er volgden vele activiteiten:
paaseieren-zoeken, een fietstocht naar Meijendel en
de buitenspeeldag. Natuurlijk aan het einde van de
zomer de buurtbarbeque, voorafgegaan door een
zomerborrel, daarna volgde nog een goed bezochte
koffie-ochtend, was onze buurt erfgoed tijdens het
Osger-weekend, en namen buurtgenoten deel aan
een cursus reanimeren met de AED.
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Inkomsten
Saldo bankrekening
01-01-2017
Inkomsten uit
buurtbijdragen en verkoop
Grunerieboek

€ 2.267,88
€ 1.299,45
€ 3.567,33

Uitgaven
Gruneriebulletin en
website
Grunerieboek scannen
Winter/ nieuwjaarsborrel
Paasactiviteit
Buitenspeeldag
Buurt-BBQ en borrel
Sinterklaasfeest
Saldo bankrekening
01-01-2018

€
€
€
€
€
€
€

180,17
61,70
99,82
113,00
223,57
514,94
151,30

€ 2.222,83
€ 3.567,33

Maandag 5 februari 20.00 u.
BUURTVERGADERING.
in het huis “de Klimop”
Rhijngeesterstraatweg 203.
Op maandag 5 februari

bespreken we de
plannen voor het komend jaar, nadat we eerst even
hebben teruggekeken op het jaar 2017.
Het is vanzelfsprekend belangrijk dat zoveel
mogelijk buurtgenoten willen meedenken en vooral
meedoen met onze activiteiten. Ook nieuwe jonge
mensen, nieuwe ideeën zijn daarvoor nodig en van
harte welkom. Dus schroom niet en kom even aan
op de vergadering. Dan zorgen we er samen voor dat
er voor 2018 weer aantrekkelijke activiteiten op de
agenda staan.

Koffieochtend 12 april
Op donderdagochtend
12 april a.s. bent U welkom
bij Liesbeth Bergman

van Cuycklaan 12,
om 10.30 u. Bent U van plan om aanwezig te
zijn: dan is een briefje bij haar in de brievenbus,
of een mailtje naar: info@gruneriebuurt.nl fijn.

Sinterklaas in de buurt.

AED training
Op initiatief van Beatrice
Winkel en Joost de Leijer
deden (op 25 oktober
2017) 8 buurtgenoten
mee aan een training reanimeren met de AED in
het LUMC.
Een avond lang werd geluisterd maar vooral ook
geoefend op een pop. Na afloop deed iedereen een
test op een pop die op een computersysteem was
aangesloten: allen voldeden aan de minimum eisen
en konden een certificaat krijgen. Een certificaat dat
recht geeft op aanmelding als burgerhulpverlener.
Natuurlijk is nodig om over twee jaar aan een
herhaalcursus deel te nemen, zodat kennis en
vaardigheid actueel blijven. Misschien een
aanleiding voor meerdere buurtgenoten om aan te
sluiten.
Daarnaast is er een initiatief om te
onderzoeken of plaatsen van een AED, centraal in
onze buurt, mogelijk is.

Het was koud in de tent op het kruispunt, nadat
Sint en zijn Pieten per boot waren aangekomen via
de Pastoorswetering. Een flink aantal kinderen ontving de Sint en zijn Pieten met Sinterklaasliedjes. En
natuurlijk mochten ze allemaal bij Sint komen. De
goede Sint bleek veel over hen te weten. Natuurlijk
was er ook strooigoed, limonade en koffie voor de
kleumende ouders en Opa’s en Oma’s. Voordat de
goedheiligman weer vertrok, was er natuurlijk voor
iedereen een mooi cadeau. Sint bedankt, we hopen
dat U er volgend jaar weer bent. En dat weer veel
Gruneriebuurt-genoten willen helpen U te
ontvangen.
NB foto’s zijn te zien op www.gruneriebuurt.nl

Osger weekend.
Het thema van het
weekend was ditmaal
“Boeren, Burgers en
Buitenlui”.

Op zaterdag 9
september 2017 leidden enkele buurtgenoten
belangstellenden rond in onze buurt. Verteld werd
over de vroege historie van de bodem waarop we
leven en over de oorspronkelijke landbouwbedrijven, die later bollen gingen telen. En natuurlijk
ook over de jaren 50, toen repatrianten uit
Nederlands Indië hier een woonplek vonden. Na
deze rondleiding was er de mogelijkheid om ook het
“Huis de Grunerie” en de Groenerie (Volkstuinen) te
bezoeken.

Winterborrel en afscheid
van Rita Hijmans
Zaterdagmiddag 13 januari
waren zeer veel buurtgenoten
aanwezig op onze jaarlijkse
Winterborrel. Om elkaar het
beste voor 2018 te wensen,
maar zeker ook om afscheid te
nemen van Rita Hijmans. Zij
gaat
Oegstgeest
zeer
binnenkort verlaten en zal haar
intrek nemen in een prachtig
pand
in
Bilthoven.
Onder het genot van een drankje, in combinatie met
een groot aantal door buurtgenoten verzorgde
lekkere hapjes, werden weer vele contacten gelegd.
Het afscheid van Rita kreeg een bijzonder karakter
toen zij, door Hester Scheltens, gekroond werd als
“Muzikale koningin van de Grunerie”.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook de
toekomstige bewoners van het “Huis de Grunerie”,
Hans en Loes Hogerzeil. Toch bleken zij niet echt
nieuw te zijn; in de jaren 70 en 80 woonden zij al
tweemaal in het huis. Dat was in die tijd een
pension, onder leiding van juffrouw Zeestraten.
Voor een klein aantal buurtgenoten was er dus een
hernieuwde kennismaking.

Loes en Hans gaven tot onze vreugde aan dat het
“Huis de Grunerie” bij gelegenheid een Open Huis
kan blijven. Als buurt blijven we dan, net zoals het
was bij Rita, een klein beetje mede-genieter van hun
prachtige bezit.
Rita, dank voor je gastvrijheid al die jaren, en
natuurlijk buurtgenoten dank voor jullie bijdragen,
jullie heerlijke hapje zorgden mede dat onze
winterborrel weer een succes werd.
Voor meer foto’s: zie www.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 1 t/m 43
(onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
Volgende bulletins verschijnen in: maart (kopij tot 18 maart)
mei, juli, oktober.
Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 17, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl.
Redactie: Peter vd Wetering,  515 47 53 / 0613038123
René van der Voort.  568 05 43
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  515 71 85

IBAN buurtbijdragen:
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tnv Joost de Leijer

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
 Dirk Jan de Ruijter, Van Cuycklaan 5,  531 66 38
 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

De Geschiedenis van de Gruneriebuurt
Van het in 2003 uitgegeven
boekje “de Geschiedenis van
de Gruneriebuurt”, zijn
helaas
geen
papieren
exemplaren meer beschikbaar.
U kunt wel een kopie vragen
(digitaal als PDF, of
afgedrukt op papier) via
onze mail of op Grunerielaan
17. Daar zijn uiteraard wel
kosten aan verbonden.

Voorlopig programma van
activiteiten in 2018.
(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie
en voldoende belangstelling)
 maandag 5 feb: Buurtvergadering.
 Koffieochtend bij Liesbeth Bergman op
donderdagochtend 12 april 10.30 uur
van Cuycklaan 12.
 Paasactiviteit. (datum nog niet bekend).
 Fietstocht (datum nog niet bekend).
 Buitenspeeldag woensdag 16 juni.
 Zomerborrel/BBQ (datum nog niet bekend).
 Koffieochtend bij Iet en Frank Bok (datum
nog niet bekend
 Sint Maarten: zondag 11 november.
 Sinterklaas: (datum nog niet bekend).

