DE GRUNERIE

ontmoetten elkaar daar met een drankje en een klein
hapje. Prettig om te constateren was dat ook nieuwe
buurtgenoten de kans grepen om kennis te maken met “de
Grunerie”.
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Uit de buurt

de winterborrel

(met bijdragen van onze contactpersonen)

 Op 14 februari jl. was er weer een gezellige
winterborrel in "huize de Grunerie" waar het afgelopen
buurtjaar de revue passeerde en waar alvast plannen
werden gesmeed voor het komende jaar. Een logisch
vervolg vond plaats op 9 maart jl. waar de plannen
voor dit jaar meer gestalte kregen. Meer over dit alles
leest u verder in dit bulletin.
 Donderdag 26 maart is er weer een buurt
koffie-inloop ochtend. Opnieuw dit
keer bij Patricia Vandecasteele,
Rhijngeesterstraatweg 203.
Buurtgenoten zijn welkom vanaf
10.00 uur tot 11.30 uur.
 Na een paar maanden "proef gedraaid te hebben" in
het huis aan de Kamphuizenlaan nummer 8, besloot
Tim Korenhoff de woning te kopen. Sinds de
afgelopen Kerst woont hij daar nu, samen met zijn
zoon Tom van twaalf, als nieuwe huiseigenaar. Tim en
Tom komen uit Amsterdam. Tim is overigens een
geboren en getogen "Leienaar". We heten de beide
mannen hartelijk welkom in onze Gruneriebuurt!
 De vrijwillige buurtbijdrage voor buurtactiviteiten is
onmisbaar om alle kosten te kunnen betalen. Gelukkig
zien veel buurtbewoners dit in en maken een bedrag
over naar de buurtkas. Heeft u er ook al aan gedacht?
Het richtbedrag voor de bijdrage is € 15,- per woning.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening IBANnr
NL50 INGB 0004 3603 37 tnv Ben Verhoeve onder
vermelding van "Buurtbijdrage + adres".


De Winterborrel (14 feb.) en de
buurtbijeenkomst van 9 maart jl.
Op zaterdag 14 februari jl. waren de bewoners van de
Gruneriebuurt weer welkom in “huize de Grunerie” voor
de jaarlijkse winterborrel. Een kleine 40 buurtgenoten

Een vervolg hierop was de jaarlijkse
“planningbijeenkomst” op maandag 9 maart. Die werd
in kleine kring gehouden in het prachtige “Ampijoloe”
aan de Rhijngeesterstraatweg.
Daar was Hester Scheltens de gastvrouw en kregen de
activiteiten in onze buurt voor 2015 vorm.
Als eerste het Paasknutselen (29 maart) en het
Paaseieren (6 april) zoeken, zie daarvoor elders in dit
bulletin.
Natuurlijk daarna de Buitenspeeldag, die dit jaar
plaatsvindt op woensdag 10 juni aanstaande. Het is voor
kinderen altijd weer een feest vrij op straat te kunnen
spelen, zonder angst voor verkeer.
De buurtborrel en buurtbarbecue zullen plaatsvinden
op zaterdag 29 augustus, als afsluiting van de
zomervakantie; dit jaar zal er extra aandacht zijn voor het
feit dat onze buurt 65 jaar bestaat; ideeën daarvoor zijn
natuurlijk van harte welkom.
Ook voor Sint Maarten (11 november) is plaats
ingeruimd: in 2014 was dat een succes, veel deelnemers
en een goede “dienstregeling” zodat er in alle straten in
onze buurt aangebeld werd.
Sint Nicolaas zal (als de goede man tijd heeft), worden
ontvangen op zaterdag 21 november. En ook in 2016
staat er weer een winterborrel gepland.
Nadat de aanwezigen het financiële jaarverslag van Ben

Verhoeve hadden goedgekeurd, werden er nog een aantal
ideeën uitgewisseld:
Is er binnenkort weer een bijeenkomst gewenst
- van de “Gruneriebuur”?
- Zijn er mogelijkheden om via de
buurtmail/website/bulletin jongeren die willen
oppassen en ouders die oppas nodig hebben te
koppelen?
- Voor het “Tuingluren” vorig jaar bleek te weinig
belangstelling; misschien zijn er wel
mogelijkheden voor een “Walking Dinner”,
- waarbij (in groepjes) in verschillende huizen
voor/hoofd/en nagerecht kunnen worden
genoten?
- En wat te denken van een “Open Podium”,
waarbij buurtgenoten (jong en oud) bijvoorbeeld
in “Ampijoloe”, hun muzikale talenten kunnen
tonen?
- Tenslotte werd er nog even gebrainstormd over
financiële steun uit andere bronnen, voor de
toekomst, waarin subsidie vanuit de gemeente
wegvalt.
Tenslotte: voor al onze buurtactiviteiten zijn ideeën en is
vooral ook menskracht nodig; wanneer u voor enige
activiteit beschikbaar wilt zijn: meldt u dat dan via de
mail: info@gruneriebuurt.nl, of via een briefje in de
brievenbus op Grunerielaan 21 (Ben Verhoeve). We
zorgen dan dat uw aanbod / idee bij de juiste personen
terechtkomt.


Kom jij zondag 29 maart ook naar
Van 15 tot 17 uur kun je dan (gratis) een leuke
Paasknutsel komen maken. Je kunt je opgeven via de
aanmeldingsbon hieronder(of mail de gegevens naar
info@gruneriebuurt.nl).
Zet je naam en je leeftijd op de bon en doe het z.s.m. in
de bus bij Ben Verhoeve (Grunerielaan 21) of bij Hester
Scheltens:Het Kunstkasteel. Het KunstKasteel ligt aan de
Rhijngeesterstraatweg 191, achter het Huis Ampijoloe.
Op de knutselmiddag loop je rechts langs het huis naar de
achtertuin: daar vind je Het KunstKasteel.
Aanmeldingsbon voor de Paasknutsel
...........................................................................................
............................(naam kind + leeftijd + telefoon ouders)
...........................................................................................
...........................( naam kind + leeftijd + telefoon ouders)
bon in de bus op Grunerielaan 21 of bij Hester,
Rhijngeesterstraatweg 191(of mail de gegevens naar
info@gruneriebuurt.nl)

Kom ook
paaseieren
zoeken
op maandag
6 april!
De Paashaas heeft laten
weten ook dit jaar onze buurt weer te zullen vereren met
een bezoekje. Op maandag
6 april verstopt hij de eieren die jullie zelf hebben
versierd en ook verstopt hij voor ieder kind een zakje met
lekkers. Ook dit jaar is er weer een kleine prijs te winnen
wanneer je een gouden ei vindt!
Hoe doe je mee?
- verf thuis per deelnemend kind vier hardgekookte
eieren
- breng de eieren zaterdag 4 april tussen 17.00 en 21.00
uur op Van Cuycklaan 18 bij Philip en Marleen (aan het
einde van het doodlopende zijstraatje van de Van
Cuycklaan, gelijk rechts naast 'het huis De Grunerie')
- vergeet niet je naam op een briefje bij de eieren te
stoppen!
- maandag 6 april kom je om 11.00 uur naar
het speeltuintje op het kruispunt
Grunerielaan/Van Cuycklaan, waar je van
de Paashaas krijgt te horen waar je mag
zoeken...
Om ongeveer 11.30 uur zijn we weer terug
in de speeltuin. De vinders van de gouden eieren krijgen
hier van de Paashaas een beloning en voor ouders en
kinderen is er koffie, thee en limonade, natuurlijk met iets
lekkers erbij. Uiteraard zijn ook buurtbewoners zonder
(kleine) kinderen hierbij van harte welkom!
Wil je nog iets vragen,
dan kun je ons bereiken
op 071-5121786 of
marleenp@yahoo.com


Gruneriebuurt viert dit
jaar haar 65-jarig bestaan!

In de pauze schenken we koffie en thee. Na afloop is er
een gezellige borrel!
Opgeven kan vanaf nu bij de redactie (Grunerielaan 21)
en/of via de mail info@gruneriebuurt.nl
We houden u in de loop van het jaar op de hoogte van de
ontwikkelingen.


1. Jaarlijkse Gruneriebuurtborrel en straatbarbecue
op 29 augustus
Op zaterdag 29 augustus zal dit jaar de bekende
buurtborrel en bbq weer plaatsvinden. Vanwege het 65jarig bestaan van onze buurt, willen wij trachten deze
buurtactiviteit wat extra feestelijk aan te kleden. Onze
vraag luidt: wie heeft er ideeën? U kunt denken aan het
organiseren van een activiteit voor kinderen en/of
volwassenen, het maken en serveren van borrelhapjes, het
aanbrengen van passende versiering, het verzorgen van
mooie muziek, etc..
De borrel en de bbq zullen vanaf 17.00 uur worden
gehouden in de Van Cuycklaan (vanaf de Dorpsstraat tot
het kruispunt Grunerielaan / Van Cuycklaan). In overleg
kan dit gedeelte van de buurt vermoedelijk eerder voor
gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.
U kunt uw ideeën sturen naar de redactie
(info@gruneriebuurt.nl) of een briefje in de bus stoppen
op Grunerielaan 13. Op naar een mooi en feestelijk 65
jarig bestaan!

2. Een bijzonder kerstconcert voor en door de
buurtbewoners

Donderdag 26 maart is er weer
een buurt koffie-inloop
ochtend. Ook dit keer bij
Patricia Vandecasteele,
Rhijngeesterstraatweg 203.
Buurtgenoten zijn welkom vanaf 10.00
uur tot 11.30 uur.

Buurtprogramma 2015
Donderdag 26 maart: Koffie-inloop van 10.00 tot 11.30
bij Patricia VandeCasteele, Rhijngeesterstraatweg 203
Zondag 29 maart: Paasknutsel in het KunstKasteel van
15.00 tot 17.00 uur, Rhijngeesterstraatweg 191(vooraf
opgeven noodzakelijk!)
Maandag 6 april: Paaseieren zoeken (4 april inleveren
bij Van Cuycklaan 18 tussen 17.00 en 21.00 uur)
Woensdag 10 juni: Buitenspeeldag
Zaterdag 29 augustus: Buurtborrel en aansluitend de
Straatbarbecue
Woensdag 11 november: St. Maarten,
Lampionnenoptocht
Zaterdag 21 november: Sint Nicolaas in de buurt
..... .. december: Kerstconcert door buurtbewoners voor
buurtbewoners

DE GRUNERIE
Omdat onze buurt dit jaar 65 jaar bestaat willen we dat
vieren met een aantal bijzondere activiteiten. Een van de
dingen die we willen 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 strijk-kwartet, een solopianist. Je leest het goed: (bijna) alles kan! Zolang het
maar met muziek maken te maken heeft. Het plezier in
het optreden moet centraal staan.
De optredens gaan plaats vinden in Het Huis Ampijoloe.
Hier staat een vleugel klaar en is er ruimte voor
maximaal 40 toehoorders.

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. 3 - 20 mei (kopij uiterlijk 16 mei)
 nr. 4 - 23 augustus (kopij uiterlijk 13 augustus)
 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
Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl
Email: info@gruneriebuurt.nl

Heeft u ideeën voor een leuk buurtfeest? Laat het ons weten!
info@gruneriebuurt.nl

