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OVER DIT BULLETIN: 

Dit januaribulletin wordt verspreid op alle adressen 

in onze buurt  
Leest U even wat voor U van toepassing is: 

 
A  Ontving U het bulletin tot nu toe altijd alleen per mail: 
dat blijft zo: U hoeft verder niets te doen. 
 
 B  Ontving U op Uw adres geen (papieren) exemplaar 
van het bulletin, en zou U dat wel willen: dan is een 
briefje met Uw adres in de brievenbus op 
Grunerielaan 17 voldoende. 

 
 C  Ontving U op Uw adres altijd een papieren bulletin, 

maar is het voor U voldoende om het per mail te 
ontvangen: dan stuurt U een mailtje met Uw adres 
naar info@gruneriebuurt.nl 
 

 

UIT DE BUURT 
(met bijdragen van onze contactpersonen) 

 Een verhuisbericht. Na bijna 10 jaar met 
veel plezier op de Utenwaerdelaan te 
hebben gewoond zijn we recent verhuisd 
naar een nieuw huis, in het gebied achter 
Corpus. We denken met warme 
herinneringen terug aan de landing vanuit 
Amsterdam in de Gruneriebuurt. Daar zijn 
we getrouwd, hebben we ons gezin 
gesticht en hebben we ons leven in 
Oegstgeest opgebouwd. Een goede buur 
is beter dan een verre vriend:  de 
Gruneriebuurt maakt dit waar. We zijn wel 
verhuisd, maar de Grunerie blijft een 
bijzondere plek in ons hart houden. Dank 
aan allen en blijf vooral doorgaan met het 
organiseren van activiteiten die de buurt 
met elkaar verbindt. Vriendelijke groet, 
Gondeke, John, Guus, Bob en Koosje van 
Kooten. 

JAARLIJKSE 
BUURTVERGADERING  

Op maandag 17 februari 2020 
vindt weer onze jaarlijkse buurtvergadering plaats. 
We zijn daarvoor welkom op Grunerielaan 11, bij 
Frits van Dissel, om 
20.00 uur 

 

 

Tijdens deze 
vergadering wordt 
het jaar 2019 afgesloten en worden de plannen en 
ideeën voor onze buurtactiviteiten voor het 
komende jaar besproken. (zie de activiteiten-
agenda) Het is dan ook belangrijk dat zo veel 
mogelijk buurtgenoten die iets willen/kunnen 
betekenen of nieuwe ideeën aandragen, aanwezig 
zijn. 
Bent U van plan aanwezig te zijn: een berichtje via onze mail of 
op Grunerielaan 17 zou prettig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFFIEOCHTEND   
Er staat weer een koffie- 
ochtend gepland, in een  
kleine kring samen bijpraten:  

op maandag 9 maart,  
vanaf 10.30 uur zetten Janny en Cees Cornelisse 

de koffie klaar op Grunerielaan 22. U bent van 

harte welkom !!     



WINTERBORREL 2020  

in het huis “de Grunerie” 

De winterborrel afgelopen 11 januari in huize 
Grunerie was zeer druk bezocht met ruim 50 
volwassenen en ongeveer 10 kinderen.  
Dirk-Jan de Ruijter blikte terug en vooruit op de 
activiteiten die we vanuit de buurt ondernamen en 
gaan ondernemen. Zie voor dit laatste binnenkort 
in het bulletin en op deze website. Meerdere 
buurtbewoners hadden een borrelhap gemaakt, 
waarvoor dank. En natuurlijk Hans en Loes: zeer 
hartelijk dank voor de gastvrijheid!! 

 

 

 

 

SINTERKLAAS 2019 
Zondagmiddag 24 november 2019 zaten weer veel 
kinderen (met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s) 
klaar in het Praethuis: het mooie gebouwtje op het 
terrein van Volkstuinen “de Groenerie”. 

Na een tijd lang Sinterklaasliedjes zingen, kwam 
het bericht dat Sint in aantocht was. Natuurlijk toog 
het hele gezelschap naar het bruggetje over de 
Pastoorswetering, waar ze vorig jaar De 
Goedheiligman in zijn boot aan zagen komen.  
Maar . . . . Sint had een ander vervoer gekozen; 
sinds de afsluiting van dat water is daar geen 
scheepvaartverkeer meer mogelijk.  Maar alles 
kwam goed en in het warme, gezellige Praethuis 
had Sint aandacht voor iedereen, natuurlijk met 
een cadeautje.  En met pepernoten en lekkere 
warme en koude drankjes.                     . 
Aan het einde van de middag verliet Sinterklaas 
het terrein weer, iedereen blij achterlatend. 
Wat fijn dat de Gruneriebuurt zo welkom is in het 
“Praethuis”. 

Voor veel foto’s en filmpjes: zie de website! 

Kopij voor het volgende bulletin  

graag voor 2 maart naar  
info@gruneriebuurt.nl  
of naar Grunerielaan 17 

 

ACTIVITEITEN AGENDA 

o Buurtvergadering: Maandag 17 februari, 
20.00 uur, bij Frits van Dissel,  
Grunerielaan 11. 

o Koffie-ochtend: maandag 9 maart, bij 
Janny en Cees Cornelisse, Grunerielaan 22,  
vanaf 10.30 uur 

o Te plannen: Voorjaars Barbecue:  
zaterdag 21 maart 

o Te plannen: Paaseieren zoeken:  
zondag 12 april. 

o Te plannen: Fietstocht: Hemelvaartsdag, 
donderdag 21 mei. 

o Te plannen: Buitenspeeldag:  
woensdag 10 juni. 

o Te plannen: ZomerBorrel en Barbecue: 
zaterdag 5 september. 

o Sint Maarten: woensdag 11 november. 

o Te plannen: Ontvangst Sinterklaas:  
zondag 22 november. 

o Te plannen: Gezamenlijk Oud en Nieuw, 
apart voor kinderen: donderdag 31 
december 

Natuurlijk alles onder het voorbehoud van een 

succesvolle organisatie! 
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BERICHT            
VAN VOLKSTUINEN    
“DE GROENERIE” 
 
Zoals U waarschijnlijk 
weet ligt aan het eind van 
de van Cuycklaan het 
complex van Volkstuinen 
“De Groenerie”. Misschien 
was U zelfs aanwezig bij 
de ontvangst van Sint 
Nicolaas in het prachtige 
“Praethuis” op het terrein. 

Daar zijn een aantal 
tuinen vrij: dus als U 

be-langstelling mocht 
hebben, (of iemand kent die . . ), U kunt overdag 
altijd een kijkje komen nemen!! 
 
Informatie vindt U op de website van de 

Vereniging: http://www.ovv-volkstuin.nl/ 
Een informatieblad is ook beschikbaar op 
Grunerielaan 17 
 
 

 

 
 
 
WE ZOEKEN . . . .  
 
Iemand die het printen  
en bezorgen van het  
Gruneriebulletin bij de  
contactpersonen op zich wil nemen. 
(zo’n 5x per jaar) 
Informatie via onze mail. 
 
 
              Ferry Zeeman vond onderstaande foto op  
              de facebookpagina van de gemeente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtbijdragen:  
Uw bijdrage voor 2020 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". 
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