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Van Janny en Cees Cornelisse (Grunerielaan
22) ontvingen we een In Memoriam na het
overlijden van een oud buurtgenote:

IN MEMOIRIAM
Maud de Sitter (1962 – 2018)

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







Grunerielaan: Op een
aantal plekken hingen
deze zomer vlag en
boekentas
uit:
Op
nummer 18 was Thomas
geslaagd aan het Stedelijk
Gymnasium in Leiden; En
op nummer 24 was het
dubbel feest: Janick en Felice slaagden voor
hun
MBO
opleiding.
Van
harte
gefeliciteerd allemaal.
Buurt: Mieke Elorche vraagt buurtgenoten
om trottoirs in onze buurt zoveel mogelijk
vrij te houden, en niet als parkeerplek te
gebruiken voor auto’s en fietsen. Natuurlijk
is het oké wanneer dat is voor snel uit- of
inladen / uit- of instappen. Zo voorkomen
we hinderlijke obstakels op onze smalle
stoepen.
Utenwaerdelaan:
Hoera een nieuw
buurmeisje!
Op 15 juli is er op nummer 11, in het gezin
van Marco en Hanneke de la Rie - Tuinier
een dochtertje geboren.
Ze heet Jaimy. De
ouders en grote zus
Esmee zijn heel blij,
trots
en
gelukkig.
Namens
de
buurt:
GEFELICITEERD!

Maud werd op 25 juni 1961 geboren in Utrecht.
Zij was de dochter van Reinold en Marijke de
Sitter- Koekebakker. Op jonge leeftijd
verhuisde zij met haar ouders en jongere broer
en zus naar Oegstgeest, waar het gezin ging
wonen in de Grunerielaan no.23 Op de
Montessorischool in Oegstgeest doorliep Maud
de basisschool.
Daarna verhuisden ze naar Noordwijk. Hier
maakte het gezin De Sitter een dramatische tijd
mee, waarin het jongste meisje door een
noodlottig ongeval om het leven kwam. Het
gezin viel uit elkaar. De ouders scheidden en
Maud werd opgenomen in het gezin van Janny
en Cees Cornelisse, Grunerielaan 22. Hier bleef
zij wonen, totdat zij ging studeren in
Amsterdam.
De laatste 10 jaar van haar leven woonde zij het
grootste gedeelte van het jaar met haar man in
Botswana. In de zomermaanden kwamen zij
terug naar Nederland en dan was Grunerielaan
22 hun uitvalbasis om familie en vrienden te
bezoeken.
In februari 2017 werd bij Maud een zeer
zeldzame, ongeneeslijke vorm van kanker
vastgesteld. Zij kwam terug naar Nederland om
in het LUMC behandeld te worden. Hier
onderging zij zware chemokuren, die
aanvankelijk zo goed aansloegen, dat zij nog 2
keer terug kon gaan naar Botswana.
Half mei j.l. ging haar gezondheid echter snel
achteruit en zijn zij en haar man teruggekomen
naar Nederland. Een nieuwe chemokuur bleek
niet meer mogelijk.
Op 28 mei is Maud in Leiden overleden.
Zij wordt door velen gemist.

Minibieb
Misschien een idee voor onze
buurt: Via de Praktijkschool in
Alphen a/d Rijn zouden we
een
Minibieb
kunnen
aanschaffen: een waterdichte
kast (bijvoorbeeld bij het
speeltuintje),
waar buurtgenoten boeken in kunnen plaatsen om ze met
anderen te delen. Natuurlijk zijn er enkele
mensen nodig die de minibieb beheren: niet veel
werk, maar zonder beheer zal de kast niet
functioneren…………….. Zou U met enkele
anderen die taak willen oppakken, mail dan naar
info@gruneriebuurt.nl

“Gruneriemeisjes”
In de jaren 70 en 80 woonden ze in de
Grunerielaan en speelden ze veel samen in onze
groene tuinen en steegjes. Busjetrappen op het
kruispunt, stoep-randen, knikkeren of schaatsen
op het slootje. Ze vierden samen hun
verjaardagsfeestjes en gingen naar dezelfde
lagere scholen.
Vorige maand kwamen ze even terug om
gezellig met elkaar te lunchen en herinneringen
op te halen. De Gruneriemeisjes zijn inmiddels
in de veertig. Zij verbaasden zich over wat er
wel en wat er vooral ook niet veranderd was in
hun vroegere buurtje.
Op de foto staan van links naar rechts:
Kirsten (Grunerielaan 21), Heidi (Grunerielaan
30), Marieke (Grunerielaan 8), Berit
(Grunerielaan 23) en Manon (Grunerielaan 15)
Tekst en foto: Rien van Hulst.

GRU Zomerborrel en
Buurtbarbecue 2018 op
zaterdag 1 september a.s..
Op zaterdag 1 september zal de jaarlijkse GRU
zomerborrel, gevolgd door de buurtbarbecue,
plaatsvinden.
Dé gelegenheid om met buurtgenoten bij te
praten, kennis te maken met nieuwe bewoners
van onze mooie buurt. Gewoon gezellig, bij
hopelijk mooi weer! Het staat U natuurlijk vrij
om aan een van beide of juist aan allebei de
activiteiten deel te nemen.
.
De start van de door ons
aangeboden zomerborrel
zal plaatsvinden om 17.00
uur, op het kruispunt
Grunerielaan/van Cuycklaan..
(Wilt U daarvoor wel zelf een
glas meenemen?).
Om 18.00 uur wordt de barbecue ontstoken,
waarbij wij zorgen voor tafels, banken, de
barbecues en een ijsje voor de kinderen.
U zorgt voor alles wat U zelf op de barbecues
zou willen bereiden en daarbij zou willen eten
en drinken.

Biertap ontbreekt dit jaar!

.
Nieuw is, dat dit jaar de gebruikelijke biertap
zal ontbreken. Onze verhuurder is namelijk met
de verhuur gestopt. Ook met de verhuur van
glaswerk. U zult dus na 18.00 uur ook voor uw
eigen koele biertje, incl. eventueel glas, zelf
dienen zorg te dragen.

Uiteraard is alle hulp welkom, zowel bij het
opbouwen van één en ander – eventueel onze
mooie partytent -, als bij het opruimen aan het
einde van de avond omstreeks 22.30 uur,
wanneer
het
kruispunt
weer
schoon
achtergelaten moet worden. We zien U graag
tegen 15.30 uur voor hulp verschijnen want er
moet toch altijd weer veel gebeuren. Wanneer U
in de gelegenheid bent om te assisteren bij het
opbouwen, dan kunt U dat al tevoren melden
bij:
Peter van de Wetering
Frank Bok
Grunerielaan 17
Grunerielaan 13
tel: 06 13038 123.
06 243 86 972
en natuurlijk ook op info@gruneriebuurt.nl
We vragen een ieder om
niet meer te parkeren
in de buurt van het
kruispunt
Grunerielaan/van
Cuycklaan, vanaf plm.
13.00 uur.
Tenslotte: er is geluidsapparatuur aanwezig:
wanneer U in staat bent op de een of andere
wijze muzikaal bij te dragen: schroom niet.

.

Koffieochtend ???
Voor het najaar van 2018 staat nog
geen koffieochtend gepland. Wanneer
buurtgenoten
wilt
ontvangen
in
ongedwongen sfeer, geeft U dat dan door
onze mail, of via Grunerielaan

U
een
via
17,

Buurtbijdragen:
Uw bijdrage voor 2018 al
overgemaakt? U kunt dat
doen door een bedrag
over te
maken op
rekening
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ten name
van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeld a.u.b. de
aanduiding "buurtbijdrage + uw adres"
.

Activiteiten in 2018 / 2019
(onder voorbehoud van een succesvolle
organisatie en voldoende belangstelling)
 Loopgroep: zaterdagmiddagen
om 16.30 uur.
 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.
 Jaarlijkse Buurtbijeenkomst:
februari / maart 2019
 Lenteborrel: voorjaar 2019

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).
Het volgende bulletin verschijnt in: november 2018
(kopij vóór 28 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

Kopij

voor
het
volgende
bulletin
graag voor 28 oktober
naar info@gruneriebuurt.nl of naar Grunerielaan 17

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

