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Koffieochtend

???

Een koffieochtend staat nog niet
gepland; kunt en wilt U in een
ongedwongen sfeer buurtgenoten
ontvangen, geeft U dat dan door aan
info@gruneriebuurt.nl
of
op
Grunerielaan 17
.

GRUNERIEBUURT
Uit de buurt.
(met bijdragen van onze contactpersonen)













We ontvingen het trieste bericht dat
op 23 september Bernie Zeeman is
overleden, de echtgenote van Ferry
Zeeman, (van Cuycklaan 24). We
wensen Ferry veel sterkte.
Veel nieuwe buurtgenoten: in
meerdere straten zien we verbouw- en
verhuisactiviteiten; dat betekent dus
ook
veel
nieuwe
buurtgenoten;
Welkom allemaal!!! Wanneer U nog
geen
welkomstbericht
heeft
ontvangen: dat kan via een mailtje
naar info@gruneriebuurt.nl, of een
berichtje op Grunerielaan 17.
Zo kwamen op Kamphuizenlaan 1
Michel Hoogweg en Annemiek vd Bent
te wonen, samen met hun kinderen
Lucas en Maas.
Op 8 oktober werd Mats
geboren; zoon van David
en Floor, broertje van
Puck, Grunerielaan 26.
Gefeliciteerd!!
Elly Weyzig, jarenlang onze contactpersoon in de Kamphuizenlaan is
samen met haar man verhuisd uit onze
buurt. We wensen hen een fijne
nieuwe woonsituatie.
Nieuwe contactpersoon in de
Kamphuizenlaan is nu Dieke Kuijpers.
(zie

de

lijst

met

contactpersonen).

Het is heel fijn dat Dieke dat gaat
doen!

Sint Maarten,
maandag 11 november.
Op maandag 11 november is het
ook dit keer weer om 18.30 uur
(half zeven dus!) verzamelen op het
kruispunt Grunerielaan / van Cuycklaan
voor de jaarlijkse lampionnenoptocht.
We gaan in groepjes door de buurt (de
kinderen lopen onder begeleiding van
aanwezige ouderen) en lopen door de
straten waar het bulletin wordt bezorgd.
We bellen aan waar op dat moment de
buitenlamp brandt. De bewoners van de
Van Wassenaerlaan kunnen een lichtje
voor het raam laten branden om aan te
geven dat zij prijs stellen op bezoek van
de
kinderen!
Op de website www.gruneriebuurt.nl vind
je een mogelijke routeverdeling, zodat in
alle straten van onze buurt kinderen
langskomen en zingen.

Buurtbijdragen:
Uw bijdrage voor 2019 al overgemaakt? U
kunt dat doen door een bedrag over te
maken op rekening:

NL61 INGB 0003 1130 10
ten name van J. de Leijer te Oegstgeest.
Vermeld a.u.b. de aanduiding
"buurtbijdrage + uw adres".

Uitnodiging: Open Huis
1e
Kerstdag
25
december.
Net
als
vorig jaar
houden wij
op eerste
kerstdag,
25
december
van 12.00 tot 16.00 op van Cuycklaan 10,
weer Open Huis voor onze mede
Gruneriebuurtbewoners.
Heb je geen speciale plannen, en vind je
het leuk om kennis te maken of bij te
praten met buurtgenoten? Of gewoon
even een momentje rust te pakken in alle
decemberdrukte?
We nodigen u/je/jullie van harte uit om
binnen te lopen voor een kop koffie of
thee, of een lekker glaasje wijn, met
bijbehorende hapjes. Niets moet, alle
leeftijden
zijn
welkom.
Vind je/u het gezellig om aan te sluiten,
laat het ons even weten, per mail of
telefoon/sms/whatsapp - het zou fijn zijn
als wij uiterlijk donderdag 19 december
weten op hoeveel mensen wij mogen
rekenen.
Renée Wap: 06-28024664,
reneewap@gmail.com
Gijs Overbeek: 06-51013223,
gjj-overbeek@outlook.com

Wij kijken ernaar uit!
Hartelijke groet,
Renée en Gijs, van Cuycklaan 10

Opgehangen staat
netjes.
Al
veel
eerder
hadden we jullie
gemeld dat we bezig
zijn met het zwerfvuil
in de buurt. Met
name
de
tweewekelijkse
inzameling van de
plasticvuilzakken levert nogal eens troep
op straat op.
Sinds kort hangt er een ring met haken
aan een lantaarnpaal tegenover het
speeltuintje. Hieraan kunnen de zakken
worden opgehangen.
Het streven is om het voor de hele buurt
te regelen. Daar zijn wel kosten aan
verbonden die we niet zomaar kunnen
dragen uit de buurtkas, dus zijn we naar
sponsoren op zoek. Hiervoor schrijven we
de gemeente Oegstgeest aan en Fonds
1818.
Omdat het nog niet zeker is of dat gaat
lukken is het misschien wel een idee om
het plan door te zetten. Dat betekent wel
dat er van jullie een bijdrage gevraagd zal
worden. Als we er allemaal een paar euro
in steken kunnen we de hele buurt
voorzien van de haken. Als iedereen mee
wil doen en per 4 adressen een haak wil
aanschaffen komt de totale kostenpost op
€ 665,50. Deze kosten moeten we dan
met elkaar dragen.
Aantal adressen:
Aantal adressen per haak:
Benodigde aantal haken:
Prijs per stuk € 13,31
13,31 x 50 = €

Voor wie (onverhoopt) gebruik
moet maken van onze buurtAED bij huize KLIMOP aan de
Rhijngeesterstraatweg 203: de
code is 2343

200
4
50

665,50

Dit houdt in dat als ieder adres mee doet
dat op € 3,35 per adres uit komt. Met of
zonder bijdrage van de gemeente/ Fonds
1818 lijkt me dat een investering die te
overzien is. Doen we allemaal mee?
Reacties graag naar DirkJan de Ruijter;
van Cuycklaan 5.
mail: info@gruneriebuurt.nl

KINDER
OUD EN
NIEUW
Net als vorig jaar vieren we op dinsdag

31 december van
16.30 u. tot 18.30 u. de
jaarwisseling met de kinderen.
Dat gaat gebeuren bij het speeltuintje
(hoek Grunerielaan/van Cuycklaan).
We zorgen voor Oliebollen, chocomel
en Glühwein (voor papa's en mama's).
Wil je helpen? Meld dat bij Cas van
Linden, van Cuycklaan 1.
tel 06-22143191, of via
info@gruneriebuurt.nl.

Buurtbijeenkomst
2020
In het begin van een nieuw jaar
houden we altijd onze traditionele
buurtvergadering.
We kijken dan terug op het jaar
dat voorbij is en maken plannen
voor
het
komende
jaar.
Deze bijeenkomst wordt steeds
bij
buurtgenoten
thuis
gehouden. Bij wie zijn we in
februari 2020 welkom?
meld dat via: info@gruneriebuurt.nl of op
Grunerielaan 17

Sinterklaas:
Wil je kinderen aanmelden voor
de ontvangst van Sinterklaas op
zondag 24 november: dat kan
via sintgrunerie@gmail.com. Zie
ook de brief van Sint in dit
bulletin!

De Zomerborrel /

DE GRUNERIE
DE GRUERIE 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 bulletin verschijnt in: februari 2020 (Kopij graag voor
20 januari)
Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 17, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl.

Barbecue
Vond zaterdag 7 september j.l. plaats.
Op de borrel waren veel buurtgenoten
afgekomen; het werd een geanimeerde
bijeenkomst op het kruispunt Grunerielaan
/ van Cuycklaan
Helaas werd het weer na 6 uur snel
slechter; velen trokken naar hun huis,
maar enkele diehards bleven op het
kruispunt.
Al met al toch nog een zeer geslaagd
gebeuren.

Redactie: Peter vd Wetering,  515 47 53 / 0613038123
René van der Voort.  568 05 43
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  515 71 85

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
Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,  517 49 22
Dieke Kuijpers, Kamphuizenlaan 5,  06-1048 7605
Dirk Jan de Ruijter, Van Cuycklaan 5,  06-5363 4984
Christiane Weibel,
Hetty Boter,

Willibrordlaan 2,  515 08 00

Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54

Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl
Email:

info@gruneriebuurt.nl

