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Buitenspeeldag.
Op woensdag 13 juni

zal
vanaf 13.00 uur tot en met 17.00 uur het
kruispunt Grunerielaan / van Cuycklaan
zijn afgesloten. Kinderen kunnen daar
dan veilig spelen.

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








Rhijngeesterstraatweg 203: Onze buurtgenote
Barbera Hartog is op 6 april 2018, op 22 jarige
leeftijd, overleden. We wensen haar nabestaanden
heel veel sterkte na dit onvoorstelbare verlies.
AED: Er zijn inmiddels al flinke stappen gezet
om in onze buurt een altijd bereikbare AED
gerealiseerd te krijgen; we houden U op de
hoogte.
Van Wassenaerlaan: de Kliko-bakken aldaar
zijn bestemd voor de bewoners van deze laan; het
is hinderlijk wanneer anderen er afval in doen.
Geen afval ophalen meer op vrijdagen:
Wanneer de maandag een feestdag is, wordt vanaf
2018 het huisvuil in plaats daarvan op de
eerstvolgende zaterdag wordt opgehaald.

Grunerie
loopgroep!
Verantwoord
Bewegen.
Op zaterdagmiddagen
van 16.30 – 17.30 uur
loopt de Grunerie loopgroep “In beweging”
We verzamelen bij speelplaats (kruispunt, van
Cuycklaan/ Grunerielaan) en lopen van 16.30 uur
tot plm. 17.30 uur. De route gaat bij voorkeur in de
natuur .

Training info: De looptrainingen cq. bewegings

GRU "Zomerborrel"
op vrijdag 1 juni
vanaf 21.00 uur
Buurtgenoten,
Na een uiteindelijk erg koude winter volgt hopelijk
een mooie zomer. Iets om gezamenlijk naar uit te
kijken en er met buurtgenoten, onder genot van een
hapje en een drankje, van te genieten. Daartoe
nodigen wij jullie uit voor de GRU Zomerborrel op

vrijdag 1 juni 2018 in Huize Klimop,
Rhijngeesterstraatweg 203.
U bent van harte welkom,

vanaf 21.00 uur.
Graag tot ziens.
Patricia Vandecasteele, Frank Bok
Peter van de Wetering
Een berichtje tevoren naar info@gruneriebuurt.nl stellen we op prijs.

trainingen worden verzorgd door Mustapha Elorche
(coach/ trainer in atletiek ). De trainingen zijn voor
elk
nivo: zowel voor beginners als voor
gevorderden en worden verantwoord opgebouwd,
meedoen: mail naar
info@gruneriebuurt.nl
Mustapha Elorche

Koffieochtend 28 Juni.
De koffieochtend van 12 april werd goed bezocht,
een volgende staat alweer
gepland:
U bent welkom bij

Iet en Frank Bok,
Grunerielaan 13, vanaf
10.30 uur
U kunt in een ongedwongen sfeer kennismaken en
bijpraten.
Wanneer U van plan bent aanwezig te zijn dan is een
briefje in de brievenbus, of een mailtje naar onze
buurtmail wel prettig.

Geslaagde Fietstocht
Hemelvaartsdag 2018
trok een flink aantal
Gruneriebuurters er op de fiets op uit. Natuurlijk
nadat we eerst bij Renee Wap en Gijs Overbeek van
koffie met cake hadden genoten. De weersverwachting was niet best, maar daar trok het weer
zich niets van aan: het werd in de loop van de dag
steeds zonniger!
Gijs had een route langs een aantal van de vele
landgoederen in de
omgeving uitgekozen.
Met een lunchpauze bij
“het eiland van ome
Nick”, op de grens van
Voorschoten en Leidschendam.
Tijdens de tocht passeerden we (onder meer) Ter
Wadding, het prachtige Berbice (achter de voormalige Zilverfabriek in Voorschoten), kasteel
Duivenvoorde, en ook
kasteel Oud Wassenaar.
Toen we daar op het
bordes, op de rode loper,
poseerden voor een
groepsfoto, bleek dat we
ons bevonden op privé
terrein. We werden dan
ook beleefd en deftig
verzocht het terrein te
verlaten.
Na een blik te hebben
geworpen op de omvangrijke werkzaamheden t.b.v.
de Rijnlandroute, fietsten we stoplichtloos terug naar
Oegstgeest. Daar onthaalde Renee ons in hun tuin op
drankjes en heerlijke hapjes à la High Tea.
Een dag als deze
vraagt natuurlijk om
een
volgende,
komend
jaar!
Renee en Gijs: heel
veel dank!.
Activiteiten in 2018.
(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie en
voldoende belangstelling)

Loopgroep: zaterdagmiddagen om 16.30 uur.

GRU-borrel in Huis de Klimop: vrijdag 1 juni

Buitenspeeldag: woensdag 13 juni.

Koffieochtend bij Iet en Frank Bok Grunerielaan 13:
donderdag 28 juni.

Zomerborrel/BBQ: zaterdag 1 september

Sint Maarten: zondag 11 november.
 Sinterklaas: zondag 25 november.

Gezamenlijk vuurwerk: maandag 31 december.

Winterborrel: 3e week in januari 2019.

.

NB: Kopij voor het volgende
bulletin: Graag vóór 20 juli naar
de redactie!!

Buurtbijdragen:
Uw bijdrage voor 2018 al
overgemaakt? U kunt dat
doen door een bedrag
over te
maken op
rekening

NL61 INGB 0003 1130 10

ten name
van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeld a.u.b. de
aanduiding "buurtbijdrage + uw adres"
.

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: juli (kopij vóór 20 juli ) en
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:
NL61 INGB 0003 1130 10 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

