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info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie .
• Uit de VAN WASSENAERLAAN :
Al jaren woonde Paul van der Blom in onze laan. Net als
zijn tweelingbroer Marcel trouwens. Beiden alleenstaand
en oud-profvoetballers, die volgens de berichten op dat
gebied in de 80er jaren furore maakten. Paul woonde op
nummer 1 en overleed - 51 jaar oud - op 8 december jl.
Met dit verlies wensen we Marcel, hun broer en ouders
veel sterkte!
• Na de renovatie van de laan afgelopen zomer vroegen we
de gemeente om de vuilnishoek wat op te knappen.
Daarop werd een nieuwe bestrating aangelegd. Het begin
was er, maar helaas bleef en blijft het er ook bij. “Je kunt
vrijwel niet voorkomen dat er in die hoek illegaal grofvuil
of tuinafval wordt gestort. Mensen kennen de regels wel,
maar houden zich er niet aan. Hoe netter die
containerhoek eruit ziet, hoe meer mensen die omgeving
ook netjes zullen houden” was het schriftelijke argument
van de gemeente. Helemaal mee eens natuurlijk……….
maar om dat ‘netter er uitzien’ hadden we nou net
gevraagd…………
• Bewoners van de Van Wassenaerlaan en Grunerielaan:
denkt u nog even aan uw bomenkeuze….. vóór 7 januari
laten weten via meldingenbor@oegstgeest.nl (of zie de
buurtsite voor meer info)



De redactie wenst u alle goeds
voor 2013 en hoopt u te mogen
begroeten op de jaarlijkse
buurtbijeenkomst van 9 februari
aanstaande in het “Huis de
Grunerie”, Van Cuycklaan 16.
Zie verder elders in dit nummer.

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• Op zaterdag 9 februari houden we onze jaarlijkse
buurtbijeenkomst. Dit keer geven we er een speciaal tintje
aan. We houden de bijeenkomst in het “Huis de Grunerie”
aan de Van Cuycklaan 16. Gelet op de beschikbare ruimte
is melding van uw komst vooraf noodzakelijk. Zie verder
de uitnodiging elders in dit bulletin.
• Op zondagavond 11 november was het oergezellig in de
buurt: ruim 60 kinderen hadden zich verzameld om
voorzien van een lampion de buurt in te trekken. Na een
startsein trokken ze drie richtingen uit de buurt door,
belden aan waar een lichtje brandde, zongen hun liedjes en
kregen wat lekkers als dank!
• Zaterdag 24 november: Sint in de buurt………
De tent wordt weer opgebouwd. Ballonnen en slingers
hangen vrolijk te wapperen.….. lees het hele verslag op de
site http://www.gruneriebuurt.nl/SintNicolaas.htm
• We zoeken weer een adres voor de
koffie-inloopochtend in maart/april
2013. Wie meldt zich? U bepaalt de
dag en datum en 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

Uitnodiging voor de buurtbijeenkomst
op zaterdag 9 februari 2013
Op zaterdag 9 februari ben je van harte welkom op de
buurtbijeenkomst waar we samen willen terugkijken op het
afgelopen jaar, vooruitblikken op 2013, ideeën opdoen en
uitwisselen en elkaar stimuleren om ons te blijven inzetten
voor onze buurt.
We doen dit onder het genot van een hapje en
een drankje van 16.00 tot 18.00 uur.
We zijn bijzonder welkom in het mooie
“Huis de Grunerie”, Van Cuycklaan 16
(in het zijstraatje).
Gelet op de beschikbare ruimte en de nodige consumpties is
melding van uw komst vooraf uitermate gewenst!
Dus als je wilt komen, stuur dan z.s.m. maar uiterlijk
1 februari een mailtje naar petervdwetering@casema.nl of
laat het hem even weten (briefje in zijn bus op Grunerielaan
17 of bel hem op  515 47 53
De te bespreken onderwerpen voor de bijeenkomst vind je op de buurtsite,
daar is ook het financiële jaarverslag 2012 te vinden.
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