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Uit de buurt. 
(met bijdragen van onze contactpersonen) 

 Veel nieuwe buurtgenoten: in 
meerdere straten zien we verbouw- en 
verhuisactiviteiten; dat betekent dus ook 
veel nieuwe buurtgenoten; Welkom 
allemaal!!! Wanneer U nog geen 

welkomstbericht heeft ontvangen: dat kan 
via een mailtje naar info@gruneriebuurt.nl, 
of een berichtje op Grunerielaan 17. 

 Geslaagd: in juni 
hingen op diverse 
plekken in de buurt de 
vlaggen en boeken-
tassen buiten: alle 
geslaagden van harte 
gefeliciteerd!  

 Rita Hijmans, oud 
buurtgenote, berichtte 
dat zij haar huis in 
Bilthoven moet verlaten; zij vraagt 
eventuele belangstellenden voor dat 
huis, en voor haar vakantiewoning 

zie onze website. 
 

 

 

Buitenspeeldag 2019 

Die dreigde in het water te vallen; de hele 
dag viel het water met bakken uit de hemel. 
Maar gelukkig werd het na 4 uur toch  
nog droog, zodat er gespeeld kon worden, 
en genoten van popcorn.    En zo te zien 
waren er voldoende kinderen die het 
aandurfden om naar buiten te komen en 
heerlijk op straat te spelen. 

Voorjaarsborrel 2019 
Op zaterdag 18 mei kwamen buurtgenoten 
in de stralende zon, in de tuin van Huize 
Ampijoloe bij elkaar, om elkaar te spreken 
en samen te genieten van een glas en 
hapjes. 

 
De Fietstocht 
2019  
was een succes!  
Op Hemelvaartsdag 
fietste een enthou-
siaste groep door de 
bollenstreek. Natuurlijk 
na eerst ten huize van 
Renée en Gijs van koffie te hebben 
genoten. 
Onderweg wees Gijs ons in Noordwijk op 
de musea “Engelandvaarders” en “Atlantic 
Wall”. Na een lunch bij “Como & Co in 
Noordwijkerhout, fietsten we verder naar 
Lisse, langs het Lisser Art Museum bij 
kasteel Keukenhof, daarna terug naar 
Oegstgeest, waar we lekker in de zon met 
een drankje en hapjes konden nagenieten. 
Gijs en Renée, bedankt! 
 

 

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. 

 
 

mailto:info@gruneriebuurt.nl
mailto:info@gruneriebuurt.nl


Reanimatie-cursus   
(BLS- AED) 
(BLS = Basic Life Support) 

Sinds enige tijd hangt er 
in de Grunerie-buurt een 
AED! Bij huis de Klimop 
aan de Rhijngeester-
straatweg 203. De 
volgende stap is de 
groep die weet hoe je 
een reanimatie met een AED moet doen, te 
vergroten! We hebben al een aantal 
aanmeldingen; we vragen U uzelf aan te 
melden bij de EHBO vereniging Oegstgeest 
(zie onder)!!! 

Heeft U al een training gevolgd? 
EHBO vereniging Oegstgeest organiseert herhalings-
trainingen: 
Cursisten met een BLS/AED certificaat kunnen deelnemen 

aan de herhalings-training om hun kennis en 

vaardigheden op peil te houden en uit te breiden. Tijdens 
deze training worden de praktische vaardigheden van de 
basiscursus opnieuw geoefend en eventuele 
veranderingen in richtlijnen en procedures aangeleerd, 
zodat de cursist up-to-date blijft. De training duurt 2 uur 
van 20:00 tot 22:00 de kosten bedragen € 20,00 per 
persoon. 

Data: 
8   oktober 2019             19 november 2019 
17 december 2019          28 januari 2020 

 

Heeft U nog geen training gevolgd?  
Voor U wordt een basiscursus georganiseerd door de 
EHBO Vereniging Oegstgeest, op dinsdagavonden. 

Training 1       op      3    en      10 september, 
Training 2       op    17    en      24 september. 

De kosten zijn  € 35,00 per cursist.(deze cursus wordt 
vaak vergoed door de zorgverzekeraar) 
Inbegrepen lesboekje, registratie bij de NRR (Nederlandse 
Reanimatie Raad), certificaat en koffie of thee in de 
pauze. 

Alle trainingen vinden plaats in de 
Hofdijckschool, Hazenboslaan 1, 2341 SE 
Oegstgeest, van 20:00 tot 22:00 uur. 

Wilt u zich opgeven, dat kan          via     
                               info@ehbooegstgeest.nl 
informatie op:   www.ehbooegstgeest.nl 
U kunt ook  bellen met het secretariaat 
nummer 071 5764136. 

                                Groet Joost de Leijer 

NB voor wie (onverhoopt) gebruik moet maken 
van onze buurt-AED bij huize KLIMOP aan de 
Rijngeesterstraatweg 203: de code is 2343 
 

Minibieb (Grunebieb) 

Eindelijk is onze 
MINIBIEB geplaatst: in 
het speeltuintje,  
naast de bank. 
Het is de bedoeling dat 
er door buurtgenoten 
gebruik van wordt 
gemaakt om boeken 
met elkaar uit te 
wisselen. Natuurlijk zijn kinderboeken ook 
welkom. 
Schroom niet:  Zet er boeken in waarvan U 
denkt dat ze voor anderen interessant 
kunnen zijn . . . .  . 
…………..en kijk af en toe of er voor U iets 
bij staat. 
 

 

 
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 bulletin verschijnt in:  oktober 2019 (Kopij voor           
20 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 

 Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,  517 49 22 

 Dieke Kuijpers, Kamphuizenlaan 5,  06-1048 7605 

 Dirk Jan de Ruijter,   Van Cuycklaan 5,   06-5363 4984 

 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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Zomerborrel en  Buurt-
barbecue 2019 op 
zaterdag 7 september 
a.s. 
Op zaterdag 7 september zal de jaarlijkse 
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! 

 
De borrel wordt door 
de buurt aangeboden 
van 17.00 uur tot 
18.00 uur, op het 
kruispunt Grunerielaan 
/ van Cuycklaan.. (Wilt 
U daarvoor wel zelf 
een glas meenemen?).  
 

Vanaf 18.00 uur branden de barbecues, 
waarbij wij ook zorgen voor tafels, banken, 
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.  
 
We zoeken hulp om 
vanaf 15.30 uur alles 
klaar te zetten en na 
22.30 uur alles weer 
op te ruimen zodat 
het kruispunt weer 
schoon achter-
gelaten wordt. 
Wanneer je wilt en 
kunt helpen, meld je 
dan om 15,30 uur op 
het kruispunt, of al tevoren bij: 
  
David Coppoolse             Kees Otto 
Grunerielaan 26             Grunerielaan 25                                                     
en natuurlijk ook via   info@gruneriebuurt.nl  
                  
                                
                               We vragen een ieder  
                               om op 7 september 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. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN IN 2019 

Onder het voorbehoud van een 
succesvolle organisatie 

 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. 
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