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GRUNERIEBUURT
UIT DE BUURT
(met bijdragen van onze contactpersonen)
 NIEUWE bewoners in de VAN
WASSENAERLAAN: Daarvoor moeten we
nog even terug naar het oude jaar, want toen
werd namelijk een jongetje BILLY LOU op
nummer 26 geboren. Aline, Boj, Bobbie en
Beer Stroes zijn zo gelukkig met de baby, die
ook wij hierbij hartelijk welkom heten.
In hetzelfde portiek kwam er in die tijd nog
meer uitbreiding, en wel in de persoon van de
Leidse MANON LOOS, die op nummer 30
landde. Ze werd in Roeloefarendsveen
geboren en groeide daar ook op. Manon nam
aan haar arm Ollie mee. Beiden wensen we
een gelukkige tijd in onze Grunerie!
 Hans van der Veen attendeerde ons op het
mogelijk voorkomen van loden waterleidingen in onze huizen.
 Maakt U ook al gebruik van onze “Grunebieb”
in het speeltuintje? Regelmatig zijn daar
interessante boeken te vinden.

KOFFIEOCHTEND
De koffieochtend van: maandag 9 maart
ging helaas niet door maar. ……
Wilt U zelf een koffieochtend organiseren?
mail: info@gruneriebuurt.nl of geef een bericht op
Grunerielaan 17.

Kopij voor het volgende bulletin
graag voor 6 mei naar
info@gruneriebuurt.nl
of naar Grunerielaan 17.

van de buurtvergadering op maandag 17 februari.
We waren ditmaal welkom bij Frits van Dissel, 12 buurtgenoten waren aanwezig, van 5 anderen ontvingen we
een afmelding.
1) Bij het bespreken van de financiële situatie merkte
Joost de Leijer op dat in 2019 onze inkomsten in evenwicht waren met de uitgaven.
We kennen geen vaste contributie, dus het blijft belangrijk dat U ook in 2020 financieel blijft bijdragen, naar
eigen inzicht.
2) Daarna keken we even terug op de activiteiten in
2019: Veel waren erg geslaagd, jammer dat de Lenteborrel niet zo royaal werd bezocht en dat de Buitenspeeldag (door slecht weer) grotendeels in het water viel.
Geopperd werd ook dat er misschien behoefte is aan wat
meer specifiek op ouderen gerichte activiteiten.
3) Voor wat betreft 2020: Er staat weer veel op het
programma: Wilt U aansluiten bij de organisatie: mail
naar: info@gruneriebuurt.nl of geef een berichtje op
Grunerielaan 17.
4) Voor het printen en verspreiden van het Gruneriebulletin, dankten we René vd Voort heel hartelijk; hij gaf
aan deze taak over te moeten dragen. Bazz van der
Hulst wil het printen voortaan verzorgen! Voor wat
betreft het beheer van de website: iemand heeft
aangeboden mee te willen kijken.
5) We waren het er vervolgens over eens dat het nu
niet opportuun is om in onze buurt een officiële
buurtvereniging op te richten. Mocht het in de toekomst
wel zinvol worden, dan houden we de mogelijkheid open.
6) We proberen te regelen dat nieuwe bewoners in
onze buurt naast de welkomstbrief ook een bloemetje
krijgen aangeboden.
7) Allerlei ideeën werden daarna voorgesteld:
- Een Grunerie-app groep in verband met de
veiligheid.
- Activiteiten voor ouderen (bloemschikken, muziek,
high tea).
- Buurtgenoten vertellen elkaar over hun
belangstellingen,
- Een tuingluurdag, Ken je Buren, etc.
- Een hechter contact met onze buren de
Volkstuinvereniging
- Gebruik maken van expertise die in
de buurt aanwezig is, “de Grunerie Werkt” ?
8) Drie zaken tenslotte:
- Er zitten in onze huizen nagenoeg zeker nog oude
loden waterleidingen: We proberen ons nader te
informeren in deze
- Voor wat betreft de energievoorziening van onze wijk:
vanuit de gemeente ligt voor oudere wijken de nadruk op
(ZELF) isoleren, van bijvoorbeeld een warmtenet is
voorlopig geen sprake.
- We zien geen mogelijkheden om als buurt het aan- en
afrijden van pakketbezorgers in te perken.
Joost de Leijer
Peter vd Wetering

ACTIVITEITEN AGENDA
o
o
o
o
o

Einde Winter / Begin Lente
Barbecue
Zaterdag 21 maart 17.00 uur
Een aantal enthousiaste buurtgenoten organiseert op
zaterdag 21 maart aanstaande een barbecue op het
kruispunt Grunerielaan/van Cuycklaan. We starten de
barbecue om 17.00 uur.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te
doen.
Het gaat iets anders dan jarenlang de gewoonte was:
Wij zorgen voor een goede kwaliteit vlees en vragen
daarvoor een bijdrage van € 10,- per persoon. Zelf
zorgt U daarnaast voor brood, salades en drank.
Wil je vegetarisch eten, overleg dan even met ons.
Wanneer er aan het eind geld overblijft, dan storten
we dat uiteraard in de buurtkas.

o
o
o
o

Voorjaars Barbecue: zaterdag 21 maart
Paaseieren zoeken: zondag 12 april.
Fietstocht: Hemelvaartsdag,
donderdag 21 mei.
Buitenspeeldag: woensdag 10 juni.
ZomerBorrel en Barbecue:
zaterdag 5 september.
Sint Maarten: woensdag 11 november.
Ontvangst Sinterklaas: zondag 22 november.
Gezamenlijk Oud en Nieuw, apart voor
kinderen: donderdag 31 december
Winterborrel Januari 2021.

Natuurlijk alles onder het voorbehoud van een succesvolle
organisatie!

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".

Komt U ook?
Dan is het belangrijk om dat van te voren te
melden: dat kan op info@gruneriebuurt.nl maar ook
op gijankoedood@gmail.com
of eventueel een berichtje op Grunerielaan 19.
Tot de 21ste, Gijan Koedood en anderen.
NB: Wilt U zaterdagmiddag 21 maart niet
meer parkeren bij het kruispunt
Grunerielaan / van Cuycklaan?

DE GRUNERIE
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,
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Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
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Grunerielaan 17, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl.
Redactie: Peter vd Wetering,  515 47 53 / 0613038123
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  515 71 85

Zondag 12 april,
1e Paasdag.
Dan worden er weer
paaseieren verstopt door
de Paashaas.
Wil je mee helpen zoeken?
Er komt informatie via de
Gruneriemail.
Daarna kun je je opgeven.

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

