Sinterklaasje blijf maar buiten met je Piet...
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Informatiebulletin van en voor de Gruneriebuurt
De Grunerie is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt.
Dit decemberbulletin wordt verspreid op alle adressen
in onze buurt. 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 nog 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.

EV E N WA S HET STIL
Het was na het niet doorgaan van de
barbecue/buurtborrel een tijdlang stil in
de buurt.
Maar onder het motto ’a cupcake
today keeps the Corona-stress away!’
werden op alle 200 adressen
in de Gruneriebuurt zaterdag 10 oktober
heerlijke cupcakes uitgedeeld, voor ieder
was er één, bijna 600 stuks totaal!
Ze waren gebakken door een aantal
buurtgenoten met echte
bakkerskwaliteiten.

Nieuw in de buurt

Wat leuk deze buurtbrief. Graag stellen
wij ons in dit bulletin voor aan de buurt:
Sinds September wonen wij
(Amber & Jeroen) met onze katten
Joekie en Snoet op Kamphuizenlaan 18,
hiervoor woonden we in Leiden en waren
we al regelmatig in Oegstgeest te vinden.
Inmiddels is al het grootste gedeelte in
huis gedaan en kunnen we lekker van
het huisje en de buurt genieten.
Met vriendelijke groet,
Amber & Jeroen

Daarna Sint Maarten, hoewel het
kinderen was toegestaan om met
de bekende liedjes langs de deuren te
gaan, bleef het rustig, velen durfden
het nog niet aan. Dat werd anders toen
Sinterklaas besloot buurtkinderen aan
de voordeur te verrassen. Een ontvangst
in het “Praethuis” op het volkstuincomplex was namelijk niet mogelijk.
Getuige de vele foto’s die op
www.gruneriebuurt.nl te zien zijn was
dat bezoek aan de voordeur een succes.
Maar ook de ouderen in de buurt
werden niet vergeten: een aantal
dagen later werd een aantal mensen
op leeftijd verrast met een vrijer
van speculaas, aan huis bezorgd
door Piet zelf. Piet die ook had aangekondigd nog wat lekkers te brengen
op adressen waar werkstukken
en tekeningen van hem en van
de Sint te zien waren.

Het volgende bulletin
verschijnt in januari
2021. Kopij graag vóór
20 januari. Tekst voor
een bulletin kunt u
inleveren bij
de redactie:
Grunerielaan 17,
2343 AK Oegstgeest
of per e-mail:
info@gruneriebuurt.nl

Buurtbijdragen

Uw bijdrage voor 2020 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. buurtbijdrage + uw adres

DE GRUNEB IEB
In het speeltuintje hoek
Grunerielaan/van Cuycklaan
staat al een tijd lang onze buurt
bibliotheek. Erg de moeite waard
om daar met anderen boeken te
delen. Voel U vrij om er boeken
uit te nemen, of er bij te zetten.
Natuurlijk zijn kinderboeken ook
welkom.

GruneKlaas

Informatiebord bij
het “Huis de Grunerie”

Sinds enige tijd staat er in het zijstraatje
van de van Cuycklaan een paneel met
informatie over de geschiedenis van
het “Huis de Grunerie”, de naamgever
van onze buurt; het is de moeite waard
er eens heen te wandelen!

Na maanden van stilte,
geen kinders, geen vrinden,
niemand kwam nog in huis.
We wenden aan de kilte;
er was de tuin met wat vogels
en ‘s avonds wachtte de buis.
Toen werd het december
de maand van vertier.
Althans, dat was vroeger,
dat geldt nu niet meer.
Maar plots gaat de deurbel
wie kan dát nou zijn ??
Een Gezant van Sint Nicolaas !?

Koop lokaal

Die begrijpt de decemberpijn
hij brengt ons een vrijer
van heerlijk knapperig speculaas.

In het begin van de Coronacrisis was
er een actie om inwoners te stimuleren
inkopen bij Oegstgeester winkeliers
te doen; graag willen we dit nog eens
benadrukken, het Corona-probleem is
immers nog lang niet verdwenen.

Dat heeft ons oudjes zeer geroerd
Dat hadden we werkelijk niet verwacht,
zelfs ook niet van Sinterklaas.
Wat is dat een lief gebaar!
Dank, dank Sintje, tot volgend jaar
melancholie
zo ist altijd geweest…
feest
- een buurtgenote

Wij wensen u allen een goed,
maar vooral gezond en coronavrij
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2021

Activiteiten Agenda
We zijn er nagenoeg zeker van dat er geen actie vanuit
de buurt wordt georganiseerd rondom de jaarwisseling,
zoals het ook heel onzeker is of de jaarlijkse winterborrel
in het huis “de Grunerie” kan doorgaan. Wel zal er in het
begin van het nieuwe jaar op een corona-proof manier
getracht worden de jaarlijkse Buurtvergadering te houden;
zodra daar een vorm voor is gevonden, hoort u daar van.

