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te zorgen voor alles wat u op deze bbq’s zou willen
bereiden en wat u daarbij verder nog wilt eten en
drinken. Wel zullen, zoals gebruikelijk, tegen betaling
biertjes kunnen worden getapt. Voor de kinderen zal
voor een ijsje worden gezorgd.
Kortom, weer een prachtig programma! Alle
buurtbewoners worden dan ook van harte uitgenodigd
aan dit jaarlijkse evenement weer deel te nemen. Als
wij met z’n allen zorgen voor mooi weer dan wordt het
weer heel gezellig!

Graag tot ziens op zaterdag 8 september.


GRUNERIEBUURT

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

Jaarlijkse straatbarbecue
en buurtborrel op
zaterdag 8 september
Op zaterdag 8 september, de tweede zaterdag van
deze maand, zal traditiegetrouw weer de jaarlijkse
straatbarbecue en buurtborrel plaatsvinden. Als locatie
geldt: kruispunt Grunerielaan / Van Cuycklaan.

De jubileumborrel in 2010

Om 17.00 uur zal het evenement starten met een
gezellige gratis buurtborrel. Er is bier, fris en wijn. Wel
graag allemaal uw eigen glas meenemen. In verband
met de opbouw van een grote tent, het plaatsen van
tafels en banken, wordt aan autobezitters gevraagd om
vanaf 14.00 uur niet meer rondom het kruispunt hun
auto te parkeren. Straten zullen ook worden afgezet; de
gemeente heeft hiertoe een vergunning verleend.
Vervolgens zal om 18.00 uur
met de barbecue worden
begonnen. Gezorgd zal worden
voor twee grote bbq’s, tafels,
banken en indien het weer
daartoe aanleiding geeft, voor
een grote partytent. U dient zelf

• We zoeken nog steeds een adres voor de koffieinloopochtend in oktober of november. Wie meldt
zich? U zorgt voor een kopje koffie, wij voor wat
gasten uit de buurt. Elkaar ontmoeten in een
ongedwongen sfeer, iedere keer weer een bijzondere
verrassing! Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie .
• Het raadsel van de dode bomen op het gedeelte Van
Cuycklaan 14 – 24 is opgelost. De bomen zijn
geveld door de iepziekte en worden of zijn inmiddels
geruimd.
• Moniek Juffermans heeft de redactie laten weten dat
de organisatie voor het Sinterklaasfeest in onze buurt
voor dit jaar weer is veiliggesteld. Samen met Dirk
Jan de Ruijter en hopelijk nog wat buurtgenoten zal
ze ervoor zorgen dat de Sint weer een warm onthaal
krijgt op 24 november! Wilt u ook helpen? Meldt u
bij Moniek en/of Dirk Jan.
• Van het actiefront “geluidsoverlast A44” is
momenteel niets te melden. Er staat wel overleg op
stapel met de lokale politiek en zo nodig de
Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). We
houden u op de hoogte!
• De bezorging van het Gruneriebulletin gebeurt in de
regel door de contactpersoon in de bewuste straat.
Voor de Dorpsstraat was dat Marry Klein. Ruim elf
jaar heeft zij door weer en wind het blaadje
thuisbezorgd. Vanaf het juninummer van dit jaar
heeft René vdr Voort het van haar overgenomen.
Marry bedankt voor alles!
• De bewoners van de Van Wassenaerlaan hebben
geen vuilcontainers aan huis. Hun afval kunnen ze op
twee plaatsen deponeren en wel in de bakken aan het
eind van de Grunerielaan, hoek Van Wassenaerlaan
of in de containerhoek aan het begin van de Van
Wassenaerlaan (bij de Dorpsstraat).
Wat die laatste ruimte betreft: die ziet er al lange tijd
vreselijk uit. Vooral nu de laan onlangs gerenoveerd
is, valt dat des temeer op. Sinds kort wordt daar ook
tuinafval in een hoek gegooid en is er een boompje
omgezaagd. Dat hoeft bepaald niet door een bewoner
van de Van Wassenaerlaan te zijn gedaan. Sommige

bewoners van de Dorpsstraat en de Grunerielaan
menen (door onkunde?) dat ook zij daar hun vuil
naartoe kunnen brengen, terwijl ze in het bezit zijn
van eigen containers!
We vragen daarom een ieder om de plek uitsluitend
te gebruiken waar deze voor bedoeld is: alleen voor
de bewoners van de Van Wassenaerlaan en dan
uitsluitend de containers gebruiken en er niets naast
zetten! Overig afval kunt u gewoon naar de
Gemeentewerf, Haarlemmerstraatweg 30 brengen!
Laten we met ons allen de
buurt netjes houden en ….
ongedierte geen kans geven.
• De straatspeeldag van woensdag 13 juni jl. was leuk
en lekker zonnig! Het werd wat provisorisch
gehouden in de Van Cuycklaan richting de
Willibrordlaan wegens de opengebroken weg, maar
dat ging prima. Het is door gebrek aan ruimte en het
aanbod aan eten en snoepgoed wel meer een
(vr)eetmiddag dan een speelmiddag geworden. Bij de
ijscoman zijn in totaal 59 ijsjes afgevinkt, dus dat
kwam mogelijk overeen met het aantal aanwezige
kinderen.!

In Memoriam

Femmechien van ter Toolen –
Brilman
- Femmy Op 11 augustus jl. overleed Femmy van ter
Toolen op 84jarige leeftijd in Goor. Ze
woonde al een poosje niet meer op nummer 20
van de Grunerielaan. Het huis staat ook al
enige tijd leeg en sinds kort te koop. De laatste
jaren dat Femmy hier nog woonde had ze het
vaak over die fijne buurt waar ze woonde met
haar Hans en waar haar drie kinderen Marijke,
Ank en Hans opgroeiden. Het liefst had ze hier
ook willen doodgaan. Zolang mogelijk thuis
blijven was haar wens. Tot een paar jaar terug
lukte dat nog wel… maar eigenlijk ….
eigenlijk werd het steeds moeilijker. Haar
dementie was er uiteindelijk de oorzaak van
dat zij eerst naar Mariënhave in Warmond
verhuisde om daarna te worden meegenomen
naar het oosten van het land, dicht in de buurt
van haar dochter. Woensdag 15 augustus
hebben we in het Groene Kerkje afscheid van
Femmy genomen: ze is weer terug in
Oegstgeest waar ze is bijgezet in het graf van
haar man Hans die ze altijd – meer dan 20 jaar
- heeft gemist.
BV.

Foto’s van de middag staan uiteraard op de buurtsite
www.gruneriebuurt.nl
• Volg
de buurt nu ook op Twitter:
@gruneriebuurt


GEZOCHT
We zoeken nog steeds een adres voor de
koffie-inloopochtend in oktober of
november. Wie meldt zich? U zorgt voor
een kopje koffie, wij voor wat gasten uit de buurt. Elkaar
ontmoeten in een ongedwongen sfeer, iedere keer weer
een bijzondere verrassing!
Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de
redactie.
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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
• Lillibeth Buts, Van Cuycklaan 11,  515 64 99
• Christiane Weibel, Willibrordlaan 2,  515 08 00
• Hetty Boter, Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54
• Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl

