
 

 

 

Twee buurtgenoten 
overleden.  
Op 19 februari overleed Fiet van Heijst,  
Jarenlang woonde zij in haar benedenhuis 
aan de van Wassenaerlaan. 
Fiet werd 90 jaar oud 

 

Jan Merkestein overleed op 15 maart.  
Jan woonde vele jaren met zijn gezin op 
het einde van de van Cuycklaan. Jan werd 
69 jaar oud. 
Wij wensen hun nabestaanden veel 
sterkte. 
 

Nieuwe contactpersoon in de van 
Wassenaerlaan: 
Thanee Uittenhout woont  op nummer 26 in de van 
Wassenaerlaan 26 en wil graag Hetty Boter helpen als 
contactpersoon voor deze laan: 
Hieronder stelt zij zich voor: 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Thanee Uittenhout, 30 jaar en woon nu sinds een klein 
jaar op de van Wassenaerlaan 26 waar ik het erg naar mijn 
zin heb. Ik ben afgestudeerd als arts en ben nu aan het 
promoveren in zowel Maastricht als Leiden. Ik heb 2 
sfynxkatten (Toet en Seth) die jullie af en toe verlangend naar 
aandacht buiten rond zien lopen en in mijn vrije tijd doe ik aan 
crossfitt. Ik hoop snel een keer kennis te kunnen maken op 
één van de buurt activiteiten. 

 
 
 
 
 

 
Buurtbijeenkomst:  We waren op 21 maart 

welkom bij Suzanne van Wieringen. Helaas waren er niet 
veel buurtgenoten present. 
Natuurlijk werd een jaarprogramma vastgesteld (zie 
verderop in dit bulletin), werd het afgelopen jaar 
nabesproken en keurden we het financiële overzicht, dat 
Joost de Leijer had verzorgd, goed. Zaken die verder aan 
de orde kwamen waren in willekeurige volgorde: 
 

De Gruneriebuur: Een aantal buurtgenoten heeft enkele 
jaren geleden opgegeven beschikbaar te zijn voor  hand 
en spandiensten in de buurt. Hun gegevens staan op een 
geel kaartje dat toen in de buurt is verspreid. We gaan 
proberen de lijst te updaten. 
 

 
 

Geluidsoverlast: door de A44: 
Buurtgenoten die overlast ervaren 
vragen we om het zelf aan te kaarten 
bij een fractie van de nieuwe 
gemeenteraad, zodat het wordt 
opgenomen in een nieuw college-
akkoord. 
 

Slechte toestand van de trottoirs: 
Wanneer U ziet dat het trottoir erg 
ongelijk ligt, meldt U dat dan; zeker 
voor ouderen kan het erg gevaarlijk 
zijn.  

Via de website van de gemeente is “FIXI” te bereiken om 
meldingen te doen: We hebben gemerkt dat er dan snel 
wat aan wordt gedaan. KLIK HIER om direct naar de 
website te gaan.  Bellen kan ook via: 14071. 
 

Honden(poep)overlast: We vragen bij de gemeente om 
waarschuwingsborden, prullenbakken met 
poepzakjesrollen. 
 

Mogelijke buurtactiviteiten: 
Er kan nog veel meer in onze buurt: Een Tuin-gluurdag, 
een Buurt-picknick, Voorlezen bij de MINI-kinder-BIEB, 
Vlottenbouwen bij de Pastoorswetering, een 
Buitenfilmavond,  samen een cursus volgen. Al deze 
ideeën passeerden de revue. 
Zin om  mee te organiseren? Meld je aan……. 

 

Ondernemers in de 
Gruneriebuurt: 
De lijst breidt zich langzaam uit en is 
via onze website te bekijken. KLIK 
HIER om de lijst te bekijken  

 

Koffieochtend.  
Jarenlang waren er regelmatig 
koffie-ochtenden in onze buurt: 
Op een adres waren 
buurtgenoten welkom, om koffie 
te genieten en om bij te praten, 
soms zelfs over een speciaal 
onderwerp. De traditie is weer in 
ere hersteld: 

Op woensdag 13 april 
a.s. om 10 uur   

zijn we welkom bij  Janny en Cees Cornelisse, 

Grunerielaan 22. 
Nb: in mei is op een ander adres al een volgende koffieochtend 
aangekondigd. 

 

 

https://www.fixi.nl/#/issue/new+map
http://www.gruneriebuurt.nl/2022-03-01%20%20ondernemers.pdf
http://www.gruneriebuurt.nl/2022-03-01%20%20ondernemers.pdf


BUURTBIJDRAGE 2022 
Uw bijdrage voor 2022 al overgemaakt? 
De activiteiten in onze buurt worden betaald uit vrijwillige 
bijdragen.  
U kunt die bijdrage doen door een  
bedrag over te maken naar rekening:    

NL61 INGB 0003 1130 10             
ten name van J. de Leijer te. Oegstgeest 
Vermeld a.u.b. de "buurtbijdrage + uw adres". 

 
Grunebieb uitgebreid. 

Even was het bibliotheek-
kastje weg, maar nu staat 
het er weer, helemaal fris 
opgeknapt….en uitgebreid 
met een Mini-bieb. 
Speciaal bestemd voor 
kinderboeken; we hopen 
dat daar net zo enthousiast 
van wordt gebruik gemaakt 
als van het al bestaande 
gedeelte. We bedanken 

Jeroen Luursen voor dit mooie resultaat. 
Misschien krijgt de MINI-bieb binnenkort wat extra 
aandacht door een “Officiële” opening…….. 
 

Weggeeftafel bij Ampijoloe 
Bij het huis Ampijoloe aan de Rhijngeesterstraatweg is hij 
niet te missen: de WEGGEEFTAFEL. 
Er wordt ook door buurtgenoten volop gebruik van 
gemaakt. Overbodige kleine spullen krijgen op deze 
manier een volgende bestemming. 
Hester Scheltens beheert de tafel en vraagt nadrukkelijk 
om alleen zaken neer te zetten die op de tafel passen. 
En natuurlijk geen kapotte spullen. 
 

 
Winterborrel 
Op zaterdag 12 maart was de 
winterborrel in huize Grunerie. 
Gastheer Hans Hogerzeil 
vertelde over en illustreerde 
met tekeningen en 
archiefteksten de geschiedenis 
van het huis, onder andere over 
de connectie tussen de ‘rue de 
la Grunerie’  in Frankrijk en 
huize Grunerie. Daarna werd er 
bijgepraat, kennis gemaakt en 
werden borrelhappen van 
buurtbewoners en vele 
bitterballen gegeten.  

Dank aan Hans en Loes en Catrien voor de gastvrije 
ontvangst!     
                                                Namens de borrelcommissie 
                                                            Shaogang, Frauke, Henriette 
 

 
 
 
 
 
 

AED 
Onze buurt heeft een eigen AED, aan de 
Rhijngeesterstraatweg 203, aan de zijgevel van het huis 
“de Klimop”. De te gebruiken code is 2343. 
We gaan na of er een (herhaal) training kan worden 
georganiseerd. 

 

 

Koningsdag 2022 
Op 27 april aanstaande vieren we Koningsdag, 
Wat we op die dag gaan doen maken we via de buurtmail 
nog bekend.  

 
 
Activiteiten in 2022 
(Natuurlijk onder het voorbehoud van een  succesvolle 
organisatie.) 

 Woensdag 13 april: Koffieochtend  
op Grunerielaan 22 om 10.00 uur. 

 Zondag 17 april, 10.30 uur: Pasen. 

 Woensdag 27 april: Koningsdag, programma 
volgt nog. 

 Donderdag 26 mei Hemelvaart:  Fietstocht. 

 In mei 2022: koffieochtend op van Cuycklaan 5. 

 In juni 2022: Buitenspeeldag. 

 Zaterdag 3 september: Zomerborrel en BBQ. 

 Vrijdag 11 november: Sint Maarten. 

 Zondag 20 november: Sint Nicolaas in de buurt. 

 Zaterdag 31 december: Kinder-Oud-en-Nieuw. 
en eventueel een gezamenlijk uitluiden van 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


