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het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan, vanaf
13.00 uur. Vanzelfsprekend heeft de gemeente
toestemming verleend om het kruispunt af te zetten.
Natuurlijk is alle hulp welkom, zowel bij het opbouwen
van een en ander, als, aan het einde van de avond,
wanneer er opgeruimd moet worden, en het kruispunt
schoon achtergelaten.
We zien U daarvoor in de loop van de middag graag
verschijnen, er moet toch altijd weer veel gebeuren.

GRUNERIEBUURT
Buurtbarbecue 2015
op zaterdag 29 augustus

Tenslotte: er is
geluidsapparatuur
aanwezig: wanneer U in
staat bent op de een of
andere wijze muzikaal
bij te dragen: schroom
niet, eerder bleek dit erg
succesvol.


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

 Angela Belfor is al een poos terug (december jl.) in de

Zaterdag 29 augustus is er weer de jaarlijkse
buurtborrel, gevolgd door een buurtbarbecue.
Dé gelegenheid om met buurtgenoten bij te praten, kennis
te maken met nieuwe bewoners van onze mooie buurt of
gewoon gezellig, samen met anderen te ten en drinken.
De start van de gratis borrel zal plaatsvinden om 17.00
uur, op het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan. Daar
is voor een ieder een glas wijn, fris of bier. (Wilt U
daarvoor zelf een glas meenemen?)
Omdat de buurt dit jaar haar 65-jarig bestaan viert is er
tussen 17.00 en
18.30 uur bij
inlevering van de
"gratis ijs" bon die
tweemaal bij dit
bulletin zit een ijsje
te verkrijgen. Dit
ijsje wordt u
aangeboden door het buurtbbqcomité en door ijssalon
Tutti-Frutti.
Om 18.00 uur wordt de barbecue ontstoken, waarbij wij
zorgen voor tafels, banken en barbecues.
U zorgt voor alles wat U zelf op de barbecues zou willen
bereiden en daarbij zou willen eten en drinken. Natuurlijk
is er weer de biertap, waaruit, na 18.00 uur, tegen
betaling, een koel biertje kan worden getapt.
Omdat we onze grote partytent willen opzetten, vragen
we een ieder om niet meer te parkeren in de buurt van












Van Wassenaerlaan komen wonen en wel op nummer
18. Ze woont al 28 jaar in Oegstgeest en heeft twee
dochters. Het leuke is te horen dat ze onze winterborrel
al meemaakte.......... Een teken dat er enthousiasme
voor onze buurt bestaat. Een welkom van onze kant is
dan ook op zijn plaats! Binnenkort hopen we meer van
haar te horen want ze gaf toestemming om eens
geïnterviewd te worden. Leuk!
Op woensdag 10 juni werd traditiegetrouw de
Buitenspeeldag gehouden. Elders in dit bulletin een
verslag daarvan.
In het meibulletin deed Marijn Scheltens een oproep
voor een "oppasclub" ..... op 1 reactie na liet niemand
zich tot nu toe horen.....
Ook de oproep voor ideeën om de komende barbecue
wat feestelijker aan te kleden ...... geen reacties!
We zijn erg benieuwd of het bijzondere Kerstconcert
voor en door buurtbewoners wellicht meer reacties
oplevert.... u heeft nog even de tijd om u aan te
melden.... wel doen dus!
Na bijna 18 jaar de contactpersoon voor de Van
Cuycklaan te zijn geweest heeft Lilibeth Meijer laten
weten dat haar werk de bezorging van het
Gruneriebulletin in de weg zit. Dirk-Jan de Ruijter is
bereid gevonden de bezorging over te nemen. We
danken Lilibeth voor haar jarenlange inzet bij de
bezorging van het bulletin in de Van Cuycklaan!
We zoeken nog een adres voor de koffieinloopochtend in september of oktober.
Wie meldt zich? U stelt de datum vast
die u het beste uitkomt. 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.

 ONOPGEMERKT VERDWENEN?

An Schuiling woonde al vele jaren in de Van
Wassenaerlaan en leefde altijd intens mee met het wel
en wee van onze “Grunerie”. En dat doet ze eigenlijk
nog altijd. Het Grunerie-Bulletin spelt ze als geen
ander en je kon haar eigenlijk altijd vinden bij de
jaarlijkse barbecue. Samen met een paar buurvrouwen
toog ze daar dan heen. In de beginjaren van dit
evenement niet alleen met een portie vlees voor de
barbecue onder haar arm, maar zelfs nog met mede
nemen van een stoel............... Ze genoot!
Helaas zal ze dit jaar op ons AOW-feest ontbreken. In
september vorig jaar ging ze voor drie weken naar haar
dochter in Katwijk, omdat die niet meer dagelijks bij
An kon komen om haar behulpzaam te zijn. Maar die
drie weken werden er intussen helaas veel meer en het
ziet er naar uit dat An niet meer op nummer 33 terug
kan komen.
We willen daarom deze oudste inwoner van onze laan
(95 jaar) hartelijk groeten en An en haar dochter
Caroline het allerbeste wensen!


Nationale Buitenspeeldag
2015
Op woensdag 10 juni deed ook de Gruneriebuurt weer
mee aan de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag.
Om 13.00 u. werd het kruispunt Van
Cuycklaan/Grunerielaan afgesloten voor verkeer en
versierd met vlaggetjes. Het springkussen werd
opgeblazen en spelletjes werden klaargezet. In de
speeltuin stonden de grabbelton, limonade en lekkers al
klaar en vanaf 14.00 u. begonnen de buurtkinderen toe te
stromen om te spelen.
Het was prachtig weer en misschien droeg dat er juist toe
bij dat het niet zo druk werd in de speeltuin en op straat:
mogelijk lokte het strand… Vorig jaar was het de hele
middag druk, maar nu kwamen de kinderen veel meer
verspreid over de middag.
Het was wel erg gezellig, want er werd volop gespeeld,
gesprongen en gegrabbeld. Vooral de grotere kinderen
wilden graag de spiraal uitproberen en kijken hoe ver ze
kwamen zonder het gevreesde ‘bzzzzt’ te horen, want dan
moesten ze weer helemaal opnieuw beginnen. Ook de
haakse sjoelbak was in trek: toch een stukje moeilijker
dan een recht-toe-rechtaan sjoelbak. De kleinere kinderen
waren vooral te vinden op het springkussen, maar ook het
vissen vangen uit een badje vonden ze erg leuk en met
het zonnige weer was spelen met water ook zeker geen
straf!
Ferry Zeeman was weer zo aardig om de kinderen die dat
wilden te schminken. Vorig jaar was er een wachtrij tot

17.30 u., maar dit jaar
kon Ferry het prima
bijbenen en is hij ook
maar wat eerder
gestopt. De kinderen
die zich hadden laten
schminken zagen er
weer prachtig uit.
Een verrassing uit onverwachte hoek kwam van de
politie: twee agenten te fiets kwamen melden dat er
geklaagd was dat ouders niet aan het spelen waren…
Binnen de kortste keren stond er een groepje kinderen om
de agenten heen die hen het hemd van het lijf vroegen.
Een van de agenten demonstreerde hoe handboeien
worden omgeslagen en gaf geduldig antwoord op alle
vragen. Eén geluksvogel mocht zelfs even op de fiets van
de agent zitten! Het was een zeer gezellige onderbreking
en wat ons betreft, mogen die agenten volgend jaar weer
langsrijden.
Om 16.00 u. werd de suikerspinmachine opgezet en stond
er gelijk een rij, want wie lust er nou niet zo’n heerlijke
suikerspin! Er kwamen ook steeds meer grotere kinderen
naar buiten en dat was erg leuk, ook voor de kleintjes.
Dankzij een aantal lieve buurtgenoten konden de
kinderen vanaf 17.00 u. in de speeltuin een heerlijke
pannenkoek eten en de pannenkoeken vlogen als zoete
broodjes over de tafel! Er werd flink gesmuld en daarna
was het helaas tijd om alles snel op te ruimen en afscheid
van elkaar te nemen.
Graag wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft om
van deze buurtactiviteit een gezellige happening te
maken! Volgend jaar weer?!


Marleen

Buurt Oppasgroep:
Kyra van den Akker (14 jr) 06 2726 61 80
Marijn Scheltens (19 jr) 06 5711 81 85

Resterend
Buurtprogramma 2015
Woensdag 11 november: St. Maarten,
Lampionnenoptocht
Zaterdag 21 november: Sint Nicolaas in de buurt
Zondag 13 december: Kerstconcert door buurtbewoners
voor buurtbewoners

We zoeken nog een adres voor de koffieinloopochtend in september of oktober. Wie
meldt zich? U stelt de datum vast die u
het beste uitkomt. 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.

Gruneriebuurt viert dit
jaar haar 65-jarig bestaan!
onder andere met:

Een bijzonder kerstconcert voor en door de
buurtbewoners
op zondagmiddag 13 december 2015
aanvang: 14:00 uur
einde: 18:00 uur

Een "GrunerieBuur" is beter dan
een verre vriend ................

Heeft u hulp nodig?
Bel dan de "GrunerieBuur" het dichtst bij u.

Op dit moment kunt u terecht bij:
Dorpsstraat 23
Grunerielaan 8
Grunerielaan 17

Omdat onze buurt dit jaar 65 jaar bestaat willen we dat
vieren met een aantal bijzondere
activiteiten.
Een van de dingen die we gaan
organiseren is een kerstconcert
voor en door muziek-makende
“Grunerieers”.
Waar kun je aan denken? Een
meisje van 7 op haar viool dat
wordt begeleid door haar opa op de
piano. Drie jongens van 16 jaar die een gitaartrio ten
gehore brengen. Twee buren die quatre-mains spelen, een
buren strijkkwartet, een solopianist.

Grunerielaan 21
Grunerielaan 22
Grunerielaan 37
Grunerielaan 40

Grunerielaan 45
Grunerielaan 51
Kamphuizenlaan 1
Utenwaerdelaan 6

Je leest het goed: (bijna) alles kan! Zolang het maar met
muziek maken te maken heeft. Het plezier in het optreden
moet centraal staan.

Van Cuycklaan 3

De optredens gaan
plaats vinden op
zondagmiddag 13
december in Het Huis
Ampijoloe. Hier staat
een vleugel klaar en is
er ruimte voor
maximaal 40
toehoorders.
In de pauze schenken
we koffie en thee. Na
afloop is er een gezellige borrel!

Van Wassenaerln 36

Opgeven kan vanaf nu bij de redactie (Grunerielaan 21)
en/of via de mail info@gruneriebuurt.nl
Bij uw aanmelding graag de volgende gegevens:
1. Naam/namen van degene(n) die iets wil(len) spelen of
zingen;
2. Het stukje/de stukjes die gespeeld/gezongen gaan
worden met de naam van de componist erbij;
3. Het instrument dat bespeeld wordt;
4. Hoeveel minuten iemand wil spelen/zingen;
5. Hoeveel fans u mee wil nemen.
We houden u in de loop van het jaar op de hoogte van de
ontwikkelingen.
HS.


Van Cuycklaan 11

Willibrordlaan 2

René van der Voort
: 568 05 43
Corrie Harpe
: 515 50 19
Peter van de Wetering
: 06 1303 81 23
Ben en Tineke Verhoeve
: 517 74 15
Cees Cornelisse
: 515 55 02
Piet van Poppel
: 402 77 66
Sander Klinkhamer
: 06 2824 47 76
Anne de Bondt
: 06 1753 60 74
Ted Verweij
: 06 3756 73 47
Marleen Audretsch
: 515 71 85
Elly en Louis Weyzig
: 517 08 03
Madeleine den Hertog
: 517 49 22
Mieke Elorche
: 517 51 39
Lilibeth Buts
: 515 64 99
Ruth Veldhuijzen
: 06 4471 20 81
Christiane Weibel
: 515 08 00

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 bulletins verschijnen op:
 nr. 5 - 31 oktober (kopij uiterlijk 28 oktober)
Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 21, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl
Redactie: Ben Verhoeve,  517 74 15,
Peter vd Wetering,  515 47 53
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51
IBAN voor buurtbijdragen: NL50 INGB 0004 3603 37 tnv Ben Verhoeve
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
 Dirk-Jan de Ruijter, Van Cuycklaan 5,  531 66 38
 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

BON

(meenemen en inleveren!)

goed voor 1 heerlijk ijsje van

te verkrijgen op zaterdag 29 augustus bij de buurtborrel/barbecue
tussen 17:00 en 18:30 uur
Zonder deze bon is een ijsje tegen betaling verkrijgbaar
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