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Buurtbijdragen

Uw bijdrage voor 2021 al overgemaakt? U kunt dat doen door een
bedrag over te maken op rekening:

De Paashaas en Keiki het kuiken op bezoek in de buurt...

2 E PA A S DAG
G RU N E R I EB UURT
Natuurlijk konden ouders en
kinderen dit jaar niet samen,
op uitnodiging van de Paashaas,
eieren gaan zoeken. Daarom was
via de mail iedereen in de buurt
gevraagd om mee te helpen
Paaseieren te versieren en deze
te verstoppen aan de voorgevel
van de huizen. Veel buurtgenoten
hadden dat verzoek opgevolgd,
zodat de buurt er op haar
Paasbest uitzag.

NL61 INGB 0003 1130 10
ten name van J. de Leijer te Oegstgeest

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

Vermeld a.u.b. buurtbijdrage + uw adres

HAPPENING IN DE
UTENWAER DELAAN

D O NDERDAG 25 M A A RT 2021
Rond de middag was er opeens spektakel bij Utenwaerdelaan nummer 6.
Een lange rij toeterende auto’s,
vlaggen en veel vrolijke gezichten.
Wat was er aan de hand?
Arie den Hertog, echtgenoot van
de buurt-contactpersoon Madeleine,
ging met pensioen en een groot
aantal collega’s had die gelegenheid
aangegrepen om coronaproef eens
flink uit te pakken en zo afscheid van
Arie te nemen.

Paaszaterdag en 1e Paasdag konden
kinderen, samen met hun ouders,
de eieren gaan zoeken. Op een
plattegrond moest worden
aangekruist waar eieren gevonden
werden, en daarna hoorde die
plattegrond op het postadres van
de Paashaas bezorgd te worden.

NIEUWE BUR EN O P
W ILLIBROR D L A AN 1 2
13 M A A RT 2021
Beste Buurtgenoten,

We wonen nu al een tijdje in
Oegstgeest, maar we vinden het erg
leuk om in het bulletin geïntroduceerd
te worden. We hebben daarvoor een
klein stukje geschreven:
Even voorstellen! Wij zijn Adriaan en
Michèle en wonen sinds november op
de Willibrordlaan 12. We genieten
erg van ons nieuwe huis en deze
prachtige buurt. Hopelijk kunnen we,
als de maatregelen het toestaan,
jullie wat beter leren kennen.
Groet, Adriaan en Michèle.

NIEUWE BUR EN O P
DOR PS STR AAT 1 9

1,5 jaar geleden zijn Michiel en ik
komen wonen op Dorpsstraat 19.
Wij zijn Michiel Mooring en
Lieke Terink, allebei 26 jaar oud,
en willen ons graag voorstellen:
Wij hebben (nog) geen kinderen,
komen allebei uit Oegstgeest,
dus we kennen het dorp goed. We
vinden het fijn om via mail en bulletin
op de hoogte te worden gehouden
van het buurtnieuws.
Groeten van Michiel en Lieke.

De kille ochtend van Tweede Paasdag
deelden de Paashaas en Keiki het
kuiken helemaal coronaproof aan alle
deelnemers een Paas-traktatie uit.
En dat niet alleen, ook veel ouderen
in de buurt werden verrast met een
Paas-attentie.

Een receptie was natuurlijk niet mogelijk, maar een alternatief zoals deze
middag was wellicht net zo leuk. We
wensen Arie een fijne pensioentijd toe!

N I EUWE BEWON ER
I N DE DORPSSTRAAT
Anton en Merisa van Dorpsstraat 13
laten ons weten dat op 15 april j.l.
hun zoon Boris Anthony Lohman is
geboren. Wij feliciteren hen daarmee
natuurlijk van harte!

VAL E N T I J N - AC TIE
Om te laten weten dat we in
Coronatijd aan elkaar blijven denken,
werd op zondag 14 februari op alle
adressen in de buurt een Valentijnkaart
bezorgd, met daarop wat foto’s uit
de oude doos.

Na 16.00 uur houden we dan een
“Alternatieve buurtborrel”.
Iedereen borrelt, op afstand, op de
eigen stoep, de jury komt langs om
prijsjes uit te delen, en wij komen langs
met wat lekkers in een ORANJE sfeer.
Het zou leuk zijn als iedereen iets van
oranje kleding aan trekt, of bijvoorbeeld een oranje kroontje maakt.

Gelukkig ontving Joost weer een
royaal bedrag aan bijdragen, zodat
activiteiten gegarandeerd door kunnen
blijven gaan.

O N DER NEM ER S
IN DE GRUNER IE

STO E PKR I J T - TEK ENW E D ST R I J D EN
“A LT E R N AT I EVE
BU U RT B O R R EL” .
OP DINSDAG 27 APRIL:
KONINGSDAG.

Iedereen kan weer meedoen,
jong en oud: Maak op je eigen stoep
een mooie krijttekening, laat je fantasie
de vrije loop. Een deskundige jury zal
je tekening dan later beoordelen.
Natuurlijk is meedoen het belangrijkste, maar voor de mooiste/origineelste
hebben we een prijs in gedachten
(drie categorieën: jonge kinderen,
oudere kinderen, en grote mensen).
Zet natuurlijk wel je naam en leeftijd
bij je tekening. En houd voldoende
afstand van anderen!
Je kunt zelf voor krijt zorgen, of vanaf
10.30 uur het stoepkrijt komen ophalen
in het speeltuintje.
Na 13.00 uur komt de jury langs om je
tekening te beoordelen.

In Oegstgeest is al enige tijd een
marketing campagne actief:
“Terug naar Oegstgeest”. Hierin wordt
opgeroepen om lokaal te kopen om
vitaal te blijven. Top! Maar hoe zit dat
eigenlijk bij ons in de Gruneriebuurt?
Wat voor bedrijvigheid zit er in onze
buurt? Als Gruneriebuurt zijn we een
ondernemend wijkje.
Daarom een oproep aan alle
ondernemers, zzp-ers, vof-ers,
praktijkhouders, noem maar op die
gevestigd zijn in de Gruneriebuurt
of waarvan de eigenaar in de buurt
woont. Deze willen we bij elkaar brengen in een data base via onze website,
zodat bewoners of andere geïnteresseerden gebruik kunnen maken van de
diensten van iemand uit de buurt. Ook
zouden we een speciaal “Advertentie
Bulletin” kunnen samenstellen. Het
gaat om professionals die ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel.
Interesse: Stuur een bericht naar
info@gruneriebuurt.nl.
We komen er zeker nog op terug.
Op onze website staat alvast een
blad waarop je informatie over
je activiteiten kunt aangeven.

We waren verrast toen zaterdagavond
10 april jl. onze buurtgenoot Gijs
Overbeek op TV te zien was in het NTR
programma “Podium POP-UP”.
Gijs, in onze buurt bekend als
de organisator van fietstochten, is al
een aantal jaar actief als vrijwilliger bij
de Voedselbank Leiden.
Hij was bij het optreden van
cabaretière Louise Korthals met het trio
Encore. Zij brachten een eerbetoon aan
alle vrijwilligers die zich inzetten voor
de Voedselbank, waaronder ook onze
buurtgenote Tanjim Brom-Wijnands.

DE JAAR LIJKS E
BUURT-BIJEENKOMST...
kon dit jaar niet zoals gebruikelijk
doorgaan, overlegd werd er steeds
“ad hoc”, en in de buitenlucht. Toch
kan een financieel overzicht van
het afgelopen jaar niet ontbreken.
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BUURTGENOOT O P TV,
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VOEDSELBANKEN
IN NEDER LAND.
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Jaarprogramma
Natuurlijk onder het voorbehoud van een succesvolle
organisatie en eventuele beperkingen door Corona.
Koningsdag 2021: dinsdag 27 april: Stoepkrijt-tekenwedstrijd.
Zondag 23 mei Pinksteren: Grunerie-Foto-Puzzeltocht,
leer je eigen buurt nog beter kennen. Informatie volgt nog.
Buitenspeeldag 2021: woensdag 10 juni. (als het kan...?)
September 2021: Als het weer kan? Buurtborrel, Barbecue,
Kringloopmarkt.
Sint Maarten: donderdag 11 november.
Sinterklaas: zondag 21 november.

