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in de buurt

Zondag 25 november
Het was koud deze zondagmiddag, maar in “het
Praethuis” op de volkstuinen van “De
Groenerie” was het al heerlijk warm toen een
groot aantal Grunerie-kinderen daar wachtten op
Sinterklaas. De tijd werd gevuld met het zingen
van Sinterklaasliedjes.

GRUNERIEBUURT
Wij wensen iedereen een
voorspoedig 2019!
UIT DE BUURT
(met bijdragen van onze contactpersonen)





Grunerielaan 2: Op zaterdag 24 november
overleed, op 96 jarige leeftijd, de heer van
den Berg (Joop). Deze markante man
woonde al sinds de jaren ’50 in onze buurt.
Hij betrok zijn woning indertijd als
nieuwbouwhuis.
Grunerielaan 37: We ontvingen het
bericht dat op 21 november Piet van Poppel
is overleden. Piet was als Gruneriebuur
altijd bereid om buurtgenoten bij te staan;
Wilt U zijn telefoonnummer
Grunerieburen verwijderen?





uit

de

lijst

Bilthoven: op 18 december overleed Tom
Specken, de partner van Rita Hijmans.
Voorheen bewoonde Rita het “Huis de
Grunerie”
We wensen alle nabestaanden veel sterkte.

KOFFIEOCHTEND
Er staat nog geen koffieochtend gepland.
Wanneer U buurtgenoten wilt ontvangen in een
ongedwongen sfeer, geeft U dat dan door via
onze mail, of via Grunerielaan 17.

Na een poosje kwam
het sein dat Sint en
Pieten in aantocht
waren, per boot op de
Pastoorswetering. Dus
snel ging iedereen
naar het bruggetje om
de Goede man te verwelkomen, en hem de weg
te wijzen naar “het Praethuis”.
Daar had Sint voor alle kinderen een persoonlijk
woordje en hadden de Pieten voldoende lekkers
om uit te delen (en in het rond te strooien).
De hulptroepen hadden natuurlijk ook gezorgd
voor Glühwein, chocolademelk en speculaas
voor de meegekomen Papa’s, Mama’s, Opa’s,
Oma’s en andere belangstellenden: het was echt
genieten!

Toch was er
aan het einde
van
de
middag even
een
probleem: de
cadeautjes
waren zoek.
Maar
de
Pieten
hadden een speciaal zoektoestel en al snel werd
alles gevonden: voor alle kinderen was er een
vogelhuisje dat beschilderd kon worden. Er
zaten natuurlijk nog geen vogeltjes in, dat komt
pas in het voorjaar, maar wel heerlijke
chocolade munten.
Sinterklaas bedankt, klonk het, maar natuurlijk
moeten we ook de hulptroepen en de mensen
van de Volkstuinen bedanken voor de warme
ontvangst.
Foto’s van het gebeuren vindt U op www.gruneriebuurt.nl

FINANCIEN
Als buurtvereniging Grunerie zijn we
afhankelijk van uw vrijwillige bedrage. In
vergelijking met vorig jaar hebben veel minder
bewoners een bijdrage overgemaakt, dat is
natuurlijk jammer want we willen wel graag dat
alle activiteiten in onze buurt door kunnen gaan.
Verder staan nog een aantal dingen op de lijst;
een buitenboekenkast, en er komt een AED in
onze wijk, deze wordt een groot gedeelte
betaald uit een subsidie van de gemeente, maar
de kast en het onderhoud komen voor rekening
van
de
buurt.
Misschien is het u ontschoten
om
uw
bijdrage
voor het
afgelopen jaar over te maken,
daarom deze oproep! Zie ook “Hallo Buren” in
dit Bulletin en de speciale bijlage

JAARLIJKSE
BUURTVERGADERING
Op maandag 18 februari 2019 vindt
weer onze jaarlijkse buurtvergadering plaats.
We zijn daarvoor welkom in Huize de

Klimop, om 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering wordt het jaar 2018
afgesloten en worden de plannen voor onze
buurtactiviteiten voor het komende jaar
besproken. Het is dan ook belangrijk dat zo veel
mogelijk buurtgenoten die iets willen/kunnen
betekenen, dan aanwezig zijn.
Je bent van harte uitgenodigd; het financieel
overzicht van 2018 en de agenda kunt U begin
februari lezen op onze website.

HALLO BUREN . . . .
De stand van zaken
Zo op het einde van het jaar gebeurt er best het
een en ander in de buurt en daarbuiten. We zijn
met de gemeente bezig met een aantal trajecten
die niet allemaal even zichtbaar zijn. Ik wil
jullie even op de hoogte brengen van een aantal
dingen die we zoal besproken hebben en waar al
actie is ondernomen.

Buurt-AED
Inmiddels is Dirk Jan de Ruijter opgenomen in
een groep die de schouders zet onder het
landelijk netwerk voor openbare AED’s.
Oegstgeest is actief bezig dit voor ons dorp en
dus ook de buurt te regelen met behulp van
inwoners die zich daar belangeloos voor
inzetten. Dit heeft erin geresulteerd dat we
inmiddels een locatie hebben gevonden om onze
buurt-AED te laten opnemen in het hele plan.
Deze buurt AED zal, zoals het zich nu laat
aanzien, worden gesubsidieerd door de
gemeente Oegstgeest en fonds 1818. Zodra hij
er werkelijk hangt zullen we dat jullie laten
weten.

Hoe om te gaan met mensen met
dementie.

Buurtbieb
Op dit moment wordt er een start gemaakt met
het oprichten van een ‘Buurtbieb’. Een aantal
buurtgenoten zullen een zogenaamde minibieb
gaan beheren die eigenlijk door de hele lezende
buurt in stand gehouden zal worden. Je kan dan
gratis een boek lenen uit de bieb maar ook
boeken of toevoegen. Zodra de Buurtbieb
operationeel is zullen we jullie ook daarvan op
de hoogte brengen.
Alles met elkaar best veel waar we mee bezig
zijn. Natuurlijk zijn ook onze eigen buurt
initiatieven nog steeds actief, zoals het Bulletin,
de website, onze Fietstocht, Buitenspeeldag,
Borrels en Barbecue, de Gruneriebuur en de
ontvangst van Sint. Verder zijn er onlangs
Buurtdiners georganiseerd in het huis
Ampijoloe. Met kerst waren we allemaal
uitgenodigd bij Gijs en Renée op Van
Cuycklaan 10 om gewoon even binnen te
wandelen. Ook is er een initiatief om haken op
te hangen, zodat de plastic afvalzakken niet
wegwaaien. Verder kunnen jullie
stickers aanvragen bij ons om
op de brievenbus te plakken
wanneer je geen reclame of
anders ongevraagde post wilt
ontvangen. (nee-nee stickers)
Toch mooi zo’n actieve buurt. Je zal er maar
wonen.

Er is landelijk een campagne gestart om mensen
meer bewust te maken van mensen om ons heen
die lijden aan deze aandoening. Ook Oegstgeest
is hier actief mee bezig en geeft ons de
mogelijkheid om een gratis training te volgen.
Bij voldoende interesse kunnen we met een
groep buurtgenoten gebruik maken van deze
mogelijkheid. (interesse: meld dat via
info@gruneriebuurt.nl).

DirkJan de Ruijter

‘Eenzaam zijn maar niet alleen’
De Gemeente Oegstgeest is ook actief op het
gebied van ‘eenzaamheid’ in Oegstgeest.
Hiervoor wordt een nieuw platform opgericht
dat zich hiermee bezig gaat houden. Aangezien
dat nog niet operationeel is kunnen we jullie
daar nog niet zo veel over zeggen. Zodra het
operationeel is en er meer valt te vertellen
zullen we jullie daar direct van op de hoogte
brengen.

Kopij voor het volgende bulletin graag voor 15
maart naar
Grunerielaan

info@gruneriebuurt.nl

of

naar

OVER DIT BULLETIN:
Dit januaribulletin wordt verspreid op alle
adressen in onze buurt (Kamphuizenlaan, Willibrordlaan,
Van Cuycklaan, Grunerielaan, Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan,
Dorpsstraat 1 t/m 43 (onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m
205 (onevenzijde).

Leest U even wat voor U van toepassing is:
-Ontving U het bulletin tot nu toe altijd alleen per
mail: dat blijft zo: U hoeft verder niets te doen.
-Ontving U op Uw adres geen (papieren)
exemplaar van het bulletin, en zou U dat wel willen:
dan is een briefje met Uw adres in de brievenbus op
Grunerielaan 17 voldoende.
-Ontving U op Uw adres altijd een papieren
bulletin, maar is het voor U voldoende om het per
mail te ontvangen: dan stuurt U een mailtje met Uw
adres naar info@gruneriebuurt.nl

Excuses: door een printprobleem is er op een
aantal adressen helaas een slecht leesbaar
exemplaar van het november 2018 exemplaar
van het bulletin bezorgd.

ACTIVITEITEN in 2019
(voorlopige lijst)
(onder voorbehoud van een succesvolle
organisatie en voldoende belangstelling)

 Loopgroep “de Grunerie”: elke
zaterdagmiddag om 16.30 uur;
meedoen?
stuur een mailtje naar:
info@gruneriebuurt.nl

 Nieuwjaarsborrel:
zaterdagmiddag 19 januari in
het huis de Grunerie.
 Jaarlijkse Buurtbijeenkomst:
maandagavond 18 februari
2019 in Huize de Klimop,
Rhijngeesterstraatweg 203.
 Lenteborrel: voorjaar 2019.
 Fietstocht op Hemelvaartsdag:
donderdag 30 mei 2019.
 Buitenspeeldag 2019:
woensdag 12 juni.

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: maart 2019
(kopij vóór 15 maart 2019 )
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
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

