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Uitnodiging . . . 
LENTEBORREL 
Zaterdag  18 mei  
van 16.00 tot 19.00 uur 
in AMPIJOLOE 

 
 
De winter ligt achter ons,  
de rosé-tijd breekt aan. 
Op zaterdag 18 mei is er een 
GRUNERIE-LENTEBORREL  
van 16.00 uur tot 19.00  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. 

 

 

 

 

Fietstocht+  

Hemelvaartsdag  

donderdag 30 mei. 

Het staat inmiddels vast op onze jaaragenda: 

De BuurtFietsTocht met Hemelvaart, 

georganiseerd door Gijs Overbeek en Renée 

Wap.  Zij zorgen ook dit jaar weer voor een 

mooie Fietstocht+.  We gaan nu,  op de fiets, 

over bekende en onbekende paden, door de 

bollenstreek. 

Zo rond 3 uur, half vier in de middag zullen we 

weer terug in Oegstgeest zijn en . . . . . .  

zijn we, net als vorig jaar, welkom bij Gijs en 

Renée voor een drankje met hapjes. Zeker ook 

de moeite waard. 

De te fietsen afstand zal plm. 40 km zijn. We 

fietsen in een rustig tempo en nemen onderweg 

zeker even tijd voor een 

(horeca)pauze. 

Vertrek om 10.30 u. 

vanaf  

van Cuycklaan 10. 
Bent U van plan mee te gaan, 

dan is een berichtje op dat adres, of via 

info@gruneriebuurt.nl erg welkom. 

Doet U dat dan uiterlijk 3 dagen te voren. 
NB: Bij erg slecht weer zouden we de tocht een van de 

dagen na Hemelvaart kunnen fietsen. 

 

 
                     Er komt weer een AED training!  

                 Tijd en plaats volgen nog, maar   

                  U kunt zich alvast als belang- 

                  stellende 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. 

NB voor wie (onverhoopt) gebruik moet maken 

van onze buurt-AED bij huize KLIMOP aan de 

Rijngeesterstraatweg: de code is 2343 
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Buitenspeeldag 2019 
 

 
Op woensdag 12 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. 

Natuurlijk zijn er activiteiten op het 

kruispunt, maar dat blijft nog even een 

verrassing.  

 

 
 
 

 

 

 
 

Heb je ideeën, wil je meehelpen: mail 

naar info@gruneriebuurt.nl 

 

 

ACTIVITEITEN IN 2019 
Onder het voorbehoud van een succesvolle 

organisatie 

 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. 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

Buurtbijdragen:  
Uw bijdrage voor 2019 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: augustus  (kopij voor 15 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 

 
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 
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