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Na een oproep in het januari 2019 bulletin, dat in papieren
vorm op alle adressen is verspreid, liep het aantal
bijdragen weer op. Het is dus zinvol om eens per jaar het
bulletin op alle adressen te verspreiden, met daarin een
apart inlegvel.
Omdat er in 2019 wat extra uitgaven worden verwacht,
blijven financiële bijdragen onontbeerlijk . Verder gaan
enkele buurtgenoten onderzoeken of het verstandig is om
als buurt een vereniging of stichting te vormen; dan zou
mogelijk het storten van bijdragen eenvoudiger kunnen
worden geregeld.

3) Er is inmiddels een AED aangeschaft; deze wordt
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Charlot Devilee bedankt buurtgenoten die
Lidl-zegels aan haar hebben gegeven.
Rita Hijmans stuurde
ons een bericht: Ze
bedankt ons, als
Grunerieërs, voor de
aandacht en bloemen
die ze na het overlijden van haar Tom
ontving.
Lieve buurtbewoners, ik, Imogen, heb op
school geleerd dat het aantal vlinders met
84% gedaald is. En als er minder rupsen
zijn dan gaan ook veel vogels dood, en met
weinig vogels krijgen jullie meer overlast van
kwade insecten. Dus mijn vraag is of jullie
minstens 1 of 2 bloempotten in de achter of
voortuin zetten voor meer vlinders.
Groeten van Imogen (groep 7, oud buurtgenote)

Buurtbijeenkomst op
maandag 4 maart j.l.
Kort verslag van de jaarlijkse buurtbijeenkomst (op maandag 4
maart, bij DirkJan de Ruijter).
Er waren 11 buurtgenoten aanwezig, van 5 personen kregen we
een bericht van verhindering.

1) In het begin van
de avond keken we
even terug op de
activiteiten die in
2018 werden
georganiseerd: met
name genoemd
werden het afscheid
van Rita Hijmans, het Sinterklaasfeest op het complex van
de Volkstuinen, het open huis op Eerste Kerstdag en op
de laatste dag van het jaar: het Kinder-Oud-en-Nieuw.

2) Het bleek dat er in 2018 aanzienlijk minder geld in de
buurtkas is gestort.

binnenkort geplaatst aan de buitengevel van het huis “de
Klimop” aan de Rhijngeesterstraatweg. Door het aanboren
van subsidiebronnen blijven voor onze buurt de kosten
beperkt tot de onderhoudskosten.
Deze AED zal worden aangemeld in het landelijke netwerk
“Hartslag NU”.(zie elders in het bulletin).
Ook zal worden geprobeerd een (herhalings) training voor
buurtgenoten te realiseren.

4) De kast voor onze MINIBIEB, waarin onderling boeken
kunnen worden uitgewisseld, is klaar; deze wordt
binnenkort geplaatst (in het
speeltuintje), en ingericht.

5) Onze activiteiten het hele jaar
door: zie het overzicht elders in
dit bulletin. Natuurlijk is het
belangrijk, wanneer je wilt
helpen met organiseren van al
deze activiteiten, dat tijdig
door te geven.

6) In de rondvraag nog de volgende opmerkingen :
- Wanneer de verdroging van onze bodem doorzet, zou
dat gevolgen kunnen hebben voor de fundering van onze
huizen; de ondergrond bestaat immers uit lagen veen,
afgewisseld met lagen zand. Enkele buurtgenoten willen
dit verder gaan uitzoeken.
- Wanneer we losliggende trottoirtegels aantreffen of
hinderlijk overhangend groen, dan kan dat bij de
gemeente gemeld worden. Zeker ouderen zouden er erg
mee gebaat zijn. Wilt U een meer volledig verslag? Mailt U
even naar info@gruneriebuurt.nl

Er komt weer een AED training! Tijd en plaats
volgen nog, maar U kunt zich alvast als
belangstellende opgeven via
info@gruneriebuurt.nl
(of op van Cuycklaan 8). Natuurlijk is
deze training ook bedoeld als
noodzakelijke herhaling voor wie al eens cursist
was.

Koffieochtend ???
Een koffieochtend staat nog niet gepland; kunt
en wilt U in een ongedwongen sfeer
buurtgenoten ontvangen, geeft U dat dan door
aan info@gruneriebuurt.nl
of op Grunerielaan 17.

AED Geïnstalleerd!!!!!!!!
In onze buurt is rond 20 maart
de AED geïnstalleerd door
buurtgenoot Edwin de Best, en
inmiddels aangemeld in het
landelijke netwerk.
Hulpverleners zullen het
apparaat
dus,
wanneer het onverhoopt nodig
mocht zijn, kunnen vinden. Maar
ook vertelt de AED zelf, in een
noodgeval, aan minder ervaren
personen wat te doen.
De AED hangt aan de zijgevel van het “Huis de
Klimop” Rhijngeesterstraatweg 203.

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"

ACTIVITEITEN IN 2019
Onder het voorbehoud van een succesvolle organisatie




Omdat eenzaamheid in onze drukke samenleving een
groeiend probleem is, organiseert de gemeente
Oegstgeest een startbijeenkomst in het kader van “Samen
tegen Eenzaamheid”.







Maandag 6 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf
15.00 uur).
Locatie: Dorpscentrum, Lijtweg 9 in Oegstgeest.
Aanmelden kan via het contactformulier van gemeente
Oegstgeest.
Meer informatie over de startbijeenkomst:
Mirjana Pannekoek via tel. 14071 of via
e-mail pannekoek@oegstgeest.nl.




DE GRUNERIE

Uitnodiging . . .

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: mei (kopij voor 15 mei)
juli en oktober.

De winter ligt achter ons,
de rosé-tijd breekt aan.

Op zaterdag 18 mei is er een
LENTEBORREL

van 16.00 uur tot 19.00



Pasen 2019 op zondag 21 april,
nog niet zeker op dit ogenblik.
Lenteborrel in het Huis Ampijoloe:
zaterdag 18 mei.
Fietstocht op Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei.
Buitenspeeldag: op woensdag 12 juni.
Zomerborrel en BBQ op zaterdag 7 september.
Sint Maarten op maandag 11 november.
Ontvangst SINT
op zondagmiddag 24 november.
Open huis op eerste Kerstdag: het zou mooi zijn
als er weer een adres bereid was mensen te
ontvangen.
Kinder-Oud-en-Nieuw op dinsdag 31 december.
Nieuwjaarsborrel begin januari 2020.

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

uur bij

Robert en Hester in Het Huis
Ampijoloe, Rhijngeesterstraatweg 191.
Graag horen we of u/jij aanwezig bent en/of
een borrelhapje wilt maken via
info@gruneriebuurt.nl of via een briefje in de
bus op Grunerielaan 24.
Van harte welkom allemaal!

Hester Scheltens en Henriette Martens.

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,
Hetty Boter,

Willibrordlaan 2,  515 08 00

Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54

Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl
Email: info@gruneriebuurt.nl

