georganiseerd dan de andere keer en soms …… soms
zullen geplande activiteiten niet doorgaan. Jammer,
maar het is niet anders.
• Voor de buurtborrel op zondag 29 mei zoeken we
nog iemand die het “feestje” wil voorbereiden; het
gaat dan met name om het klaarzetten van wat
spulletjes, het ophangen van wat vlaggetjes e.a. Het is
handig als het iemand is die niet meefietst die middag.
Wie??? Meldt u via info@gruneriebuurt.nl
• Als alles volgens planning verloopt is er na de fietstocht
zondag 29 mei vanaf 17.00 uur een “kleine buurtborrel”
De borrel wordt mede mogelijk gemaakt door een zestal
Grunerielaanbewoners. Zij deden mee aan de actie
“Klimaatstraat” en vielen weer in de prijzen! Meer
daarover op de buurtsite www.gruneriebuurt.nl
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Paashaas in de Gruneriebuurt
door Peter vd Wetering

Denkt u nog even aan de fietstocht
a.s. zondag….! (zie ook hieronder en
www.gruneriebuurt.nl )


Uit de buurt

zondag 17 april 2011, Gruneriebuurt.
Al vroeg in de ochtend was de paashaas actief geweest. Van
alles had hij verstopt: bijna 100, door veel kinderen prachtig
geschilderde eieren, kleine cadeautjes en natuurlijk weer de
drie gouden eieren.

(met bijdragen van onze contactpersonen)

• Zondag 17 april was de Paashaas weer in onze buurt!
Elders een verslagje daarover.
• Op 1 mei was er een bescheiden Buurtmarkt in onze
buurt. Aan de reacties te horen komt er vast een vervolg.
Elders schrijft een buurtgenoot daar wat over.
• Vrijdag 27 mei is er open Tuinhuis bij Ilse de Feijter,
Grunerielaan 1. Van 13.30 tot 17.30 uur kunt u terecht
in haar tuinhuis voor haakwerk van Trudy Nota,
sieraden gemaakt door Danielle de Lange en haakwerk
en Brocante van Ilse.
• Zondag 29 mei wordt het tweede deel van de
Oegstgeester Beeldentocht gefietst. Dat mag u niet
missen. Verzamelen: om 14.30 uur kruispunt
Grunerielaan/Van Cuycklaan. Laat nog even weten dat
u komt: email: petervdwetering@casema.nl
• Op de hulpvraag voor de Buitenspeeldag op woensdag 1
juni heeft niemand gereageerd; we gaan er dus maar
vanuit dat het gebeuren niet doorgaat.
• Nieuwe bewoners in de Van Wassenaerlaan!
Op 2 april jl. streken Miranda Scholtes en haar zoon
Michel van 13 jaar neer in onze laan en wel op nummer
16. Beiden zijn afkomstig uit ‘Haaswijk’ en hopen volgens eigen zeggen - in onze Gruneriebuurt een mooi
nieuw begin te hebben. Dat nieuwe begin begon hier
vanwege de water- en rioleringstoestanden wel wat erg
rumoerig………. Desalniettemin: Miranda en Michel
hartelijk welkom!
• Nog steeds worden we gebeld met de vraag een
partytent te mogen lenen/huren. Al een paar jaar doen
we dat niet meer! De oude partytenten zijn verkocht en
de enige tent die we nog hebben wordt niet
verhuurd/uitgeleend.
• Op het stukje “Buurtcomité of Buurtvereniging” uit het
vorige bulletin heeft u massaal gereageerd…… 3 (drie!)
bewoners namen de moeite te reageren…… Conclusie:
het blijft zoals het nu gaat, de ene keer keer wat soepeler

Om half elf was het zover: bijna 40 kinderen, met ouders,
Opa’s en Oma’s liepen in een lange rij achter de Paashaas
aan. Richting het groene pleintje aan de Van Cuycklaan.
Daar kon het zoeken beginnen.
Na een half uur waren alle eieren gevonden en ging het
gezelschap terug naar het speeltuintje. Met limonade, koffie,
thee en wat lekkers erbij kon iedereen nog even gezellig na
kletsen en spelen. Voor de trotse vinders van de gouden
eieren was er een klein cadeautje en natuurlijk moest er nog
even een foto worden gemaakt samen met de Paashaas.
Een fijne start van een prachtige zondag.

Meer foto’s op de buurtsite www.gruneriebuurt.nl



Even terug- en vooruitkijken op de
Grunerie Buurtmarkt van zondag
1 mei
Met veel plezier heb ik op zondag 1 mei, voor ons huis aan
de Grunerielaan 13, aan dit nieuwe initiatief van
buurtbewoners Gerty en Nynke deelgenomen. Bij een rondje
door onze mooie Gruneriebuurt zag ik, dat er van een zekere
concentratie sprake was op/rondom de Van Cuycklaan. Dit
bracht mij op het idee om mogelijk volgend jaar deze laan af
te zetten
en en de deelnemers te vragen daar hun “oude
spullen” ter verkoop aan te bieden. Enkele eerste reacties uit
de buurt zijn positief. Het onderwerp zal worden aangekaart
op de eerstvolgende buurtbijeenkomst.
Dank aan de initiatiefnemers.
Frank Bok


Zesde Oegstgeester
Buurtentoernooi bij VV UDO
Voor de zesde keer op rij
organiseert VV UDO op
zondag 26 juni 2011 het
Oegstgeester
Buurtentoernooi. Het
voetbalseizoen is dan
voorbij, maar het
kunstgrasveld maakt het
mogelijk om langer door te
voetballen. Vorig jaar
schreven 25 teams zich in en natuurlijk verwachten we ook
dit jaar weer veel buurtteams.
Uitgangspunt is dat je met je vrienden uit de straat en de
buurt eens lekker in echte wedstrijden op een echt veld kunt
voetballen tegen je vrienden en natuurlijkk vriendinnen uit
een andere buurt. Het is niet noodzakelijk dat je lid bent van
een voetbalvereniging, iedereen mag meedoen.
Voorwaarden om mee te doen zijn dat minimaal vijf spelers
uit dezelfde buurt komen en dat er wordt voldaan aan de
leeftijdsgrenzen (leeftijd op 1 juni 2011).
De inschrijving staat open voor meerdere teams uit één
buurt. Er kunnen ook meerdere teams in één leeftijdsklasse
inschrijven. Dit jaar hopen we op de deelname van nog meer
teams, vooral uit de tot nu toe niet vertegenwoordigde
wijken zoals Buitenlust, Oranjebuurt, Zeeheldenbuurt,
Wilhelminapark & Geesten, Nieuw Rhijngeest, Morsebel
etc. Inschrijving is kosteloos. Er wordt gespeeld op halve
velden volgens de regels van de KNVB voor het 7 tegen 7
voetbal. Elke leeftijdsklasse strijdt
ijdt om een schitterende
wisselbeker.
Er kan ingeschreven worden voor teams van jongens en
meisjes:
•
•
•
•

in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar (9:00 tot 12:30)
in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar (9:00 tot 12:30)
in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar (13:00 tot 16:30)
senioren (20+) (13:00 tot 16:30)

Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen
waarvan tenminste vijf uit één buurt. Je mag dus met
"gastspelers" spelen. Zijn er alleen maar jongens of juist
alleen maar meisjes in je team, schrijf dan toch in.
De Gruneriebuurt doet ook weer mee, buurtgenoten
kunnen zich aanmelden bij Andrew Brom
atbrom@planet.nl of Erwin Theunissen
erwintheunissen@hotmail.com
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 18 juni.
juni


Hieronder de resterende
jaaragenda voor onze
buurtactiviteiten
activiteiten in 2011:
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 29 mei: Beeldenfietstocht (vertrek 14.30 uur)
met aansluitend vanaf 17.00 uur een kleine buurtborrel:
neem zoveel mogelijk uw eigen glas mee!
Woensdag 1 juni: Buitenspeeldag (onder voorbehoud
organisatie)
Zondag 26 juni: Buurtentoernooi VV UDO
Zaterdag 3 september: Straatbarbecue en buurtborrel
vooraf
Vrijdag 11 november: Sint Maarten,
Lampionnenoptocht
Zaterdag 19 november: Sint in de buurt; onder
voorbehoud dus Hulp gevraagd
Zaterdag 31 december: vroeg in de avond een
kinderoudjaar met soft vuurwerk, glühwein en
kinderchampagne; onder voorbehoud dus Hulp
gevraagd; voor info over dit idee:
id vraag Dirk Jan de
Ruijter, Van Cuycklaan 5
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Contactpersonen in de buurt.....
• Marry Klein, Dorpsstraat 17,  515 57 97
• 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

