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Informatiebulletin van en voor de Gruneriebuurt
De Grunerie is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt.
Het bulletin wordt ± 5 maal per jaar 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).

Het volgende bulletin
verschijnt in augustus
2020. Kopij graag vóór
10 augustus. Tekst
voor een bulletin kunt
u inleveren bij de
redactie:
Grunerielaan 17,
2343 AK Oegstgeest
of per e-mail:
info@gruneriebuurt.nl
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Op 26 maart werd Joost geboren,
zoon van Martijn en Janna Kriek
en broertje van Eefje. Van harte
gefeliciteerd; we wensen jullie
veel geluk en gezondheid.

Op 11 mei overleed na een
langdurige slepende ziekte, Nilou
Zahedi, partner van Dimitry
Torenvlied. Nilou was een van
onze Grunerieburen. We wensen
alle nabestaanden en met name
Dimitry veel sterkte.

Nieuwe bewoners op nummer
18, Sandra Klaver en Batu Vudali,
samen met Roos van 2 jaar oud
en de heel jonge Milan.
Welkom in de buurt!

Activiteiten in Coronatijd
Alles is anders, nu we door het virus op allerlei wijzen beperkt zijn
in de mogelijkheden. Ook activiteiten die al gepland staan kunnen niet
doorgaan, of krijgen een heel andere vorm.
Zo is de buitenspeeldag
2020 van overheidswege
afgelast, maar misschien is
er nog wat mogelijk in heel
beperkte vorm; als dat zo is
volgt daar bericht over via
de mail.
Toch bleef het de afgelopen
maanden niet stil in onze
buurt. We vullen dit bulletin
met een overzicht van alle
prachtige initiatieven die
maakten dat het zo fijn is
om in de Gruneriebuurt te
wonen.

Applaus

Het werd duidelijk dat
werkers in de zorg heel
hard moesten werken,
we applaudisseerden
voor hen op 17 maart.

Bloemen

Op 20 maart, ontvingen
vele oudere buurtgenoten
vanuit de buurt een
prachtige bos tulpen.

Wat fijn om
hier te wonen!
In maart, net nadat de
consequenties van het
corona-virus voor iedereen
duidelijk werden, stuurde
Caroline uit de Utenwaerdelaan een briefje de buurt
rond met een prachtig aanbod. Hier wat fragmenten:

Ik ben Caroline van
de Utenwaerdelaan.
Ik ben zelf 18 jaar en
loop minder risico om
ziek te worden van het
coronavirus...
Daarom zou ik graag
mijn hulp willen aanbieden door contactloze
klusjes voor U te doen.
Denk dan bijvoorbeeld
aan boodschappen doen
of de hond uitlaten.

Ook als u zelf bijvoorbeeld in de zorg werkt
en hulp nodig heeft:
bijvoorbeeld oppassen
als u overuren moet
maken.

Brief
Kort daarop ontvingen
we een brief van
Marleen Audretsch
(een iets ingekorte versie
hieronder):
Eigenlijk zou ik nu in
Griekenland zitten, maar kort
voor vertrek werd ik grieperig.
Was dit een gewoon griepvirus of het inmiddels overal
opduikende corona? Het zou
kunnen. Ik besloot de reis te
annuleren. Maar dat hoefde
al niet meer: inmiddels was in
Griekenland alles gesloten.
De reis ging voor niemand
door. In plaats daarvan
werd het dus 2 weken zelfquarantaine in Oegstgeest.
Dat klinkt niet leuk zou
je denken, maar wat
een feest is het gebleken!
Als ik nu in Saloniki zou zitten
zou ik niets gemerkt hebben
van al dat warme buurtgevoel dat in ons buurtje tot
uitbarsting is gekomen.
Het begon met een briefje
dat door een lief meisje,

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. buurtbijdrage + uw adres

Caroline uit de Utenwaerdelaan, in de bus werd gedaan,
waarin ze haar diensten
aanbood. Toen had ik nog
voldoende in huis, maar kort
daarna kwam mijn ene lieve
buurvrouw met een
pannetje soep en het aanbod
om boodschappen te doen,
daarna ook anderen,
allemaal wagen zij zich voor
mij in de supermarkten.
En daar bleef het niet bij:
verleden week kwamen twee
buurtgenoten de oudjes uit
de buurt bloemetjes brengen
en deze week, samen met
Caroline, een keuze uit heerlijke baksels uit diverse ovens.
Hier in de Gruneriebuurt voel
je je geen kwetsbare oudere
maar troeteloma of -opa.
Wat een weelde om tussen al
deze fijne mensen te wonen!
Dank, dank, dank allemaal!
Corona zal als alles weer zijn
normale gang gaat weinig
warme gevoelens opwekken,
jullie fantastische initiatieven
des te meer!
Marleen Audretsch 23
maart 2020

Heel Grunerie bakt

Wat later een volgend
initiatief: thuisbakkers bakten heerlijk gebak (appeltaart, cupcakes, brownies en
cake) dat bezorgd werd bij
vele ouderen in de buurt.

Voorlezen

Voor de kleinste kinderen
bood Eline (Rhijngeesterstraatweg) begin april aan
om hen voor te lezen. De
scholen waren inmiddels
gesloten en dit zou een aardige bezigheid kunnen zijn;
helaas werd er nauwelijks
gebruik van gemaakt

Herdenken

Als gevolg van het coronavirus waren er al veel
mensen in Nederland overleden. Om hen te herdenken werden bij veel voordeuren lichtjes geplaatst
op de avond van 4 april.

een Paasspeurtocht:
Het was
de bedoeling dat kinderen zoveel
mogelijk
Paashazen, die
bij vensters, op dakgoten of andere niet zo in
het oog springende plekken
waren verstopt. Voor
oudere buurtgenoten,
die misschien niet zo
snel een Paashaas konden
knutselen
of printen,
werden
paashazen
rondgebracht, met
daarbij lekkere
paaseitjes. De
volgende dag was de
winnaar snel bekend:
Benjamin uit de Grunerielaan! Je ziet hem trots met
een chocolade paashaas.

Alternatieve
Buurtborrel

Paaszoektocht

Het Paasfeest werd opgesierd met (eigenlijk net
zoals de ‘Berenjacht’),

Van een bijeenkomst
zoals een Voorjaarsborrel kon dit jaar
natuurlijk geen sprake
zijn. Daarom bedacht
een aantal enthousiasten de “Alternatieve Buurtborrel”. Iedereen kon op
zondag 5 april, vanaf
17.00 uur, bij de eigen
voordeur proosten. De
hapjes daarbij werden
aangeleverd door diverse
buurtkoks en middels een
echte “Hapjeskar” in alle
straten in onze buurt rondgebracht. Het werd een
zeer fijne avond met ook
nog eens prachtig zonnig
weer. Natuurlijk werd de

Redactie: Peter vd Wetering - 515 47 53 / 06 1303 8123
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51 - 515 71 85
Design en verspreiding: Bazz van der Hulst, Grunerielaan 4
Contactpersonen in de buurt...
René vdr Voort,
Dorpsstraat 23
Charlot Devilee,
Grunerielaan 17
Marleen Audretsch,
Grunerielaan 51
Madeleine den Hertog Utenwaerdelaan 6
Dieke Kuijpers,
Kamphuizenlaan 5
Dirk Jan de Ruijter,
Van Cuycklaan 5
Christiane Weibel,
Willibrordlaan 2
Hetty Boter,
Van Wassenaerlaan 28
www.gruneriebuurt.nl

568 05 43
515 47 53
515 71 85
517 49 22
06 1048 7605
06 5363 4984
515 08 00
515 59 54

info@gruneriebuurt.nl

1,5 meter
verplichte
afstand
daarbij
gerespecteerd.

Grune
Kringloop

Zaterdag 18 april kreeg
iedereen de mogelijkheid
om overbodige, maar bruikbare spullen op de eigen
stoep neer te zetten.
Iedereen kon dan
langslopen en zien of
er iets van zijn of
haar gading te
scoren was.
Meenemen
of ruilen was
het devies.
Ondanks het
feit dat deze
kringloopdag (in
plaats van de drukke
5 mei markt)
alleen in de Gruneriebuurt was aangekondigd, bleken ook “buitenstaanders” er van te hebben
gehoord: zij kwamen ook
rondsnuffelen. Jammer dat
het aan het eind van
de middag ging regenen,
toch was het een zeer
geslaagde dag geweest.

EigenStoepKrijt
TekenWedstrijd

Het voorlopig laatste en
spectaculaire gebeuren in
de buurt was een tekenwedstrijd, op koningsdag
27 april!
Op de eigen stoep kon
iedereen een stoepkrijttekening maken die in het
begin van de middag door
een deskundige jury, met
Ferry Zeeman als voorzitter,
zou worden beoordeeld.
De buurt had voor het krijt

gezorgd; iedereen die dat
wilde kon het in de ochtend
ophalen bij het speeltuintje.
Alweer was het een prachtige dag en op vele stoepen
werd door grote en kleine
kinderen, en ook door volwassenen driftig getekend.
Aan het einde van de
middag kregen de prijswinnaars persoonlijk hun
prijs uitgereikt: een speciaal bedrukte tas, met iets
lekkers en een aandenken
als inhoud.

Bloemen in de buurt

Zaterdag 16 mei werden
alle bewoners van de
Gruneriebuurt verrast met
een bos tulpen. Veel geplande activiteiten kunnen
in deze tijd van het Coronavirus niet doorgaan.
Daarom werd op deze
zaterdagochtend op alle
adressen deze bloemengroet
bezorgd. Om elkaar te
laten weten dat we
er voor elkaar
zijn, en om
een ieder
een hart
onder
de riem
te
steken.

Activiteiten Agenda
Buitenspeeldag: woensdag 10 juni. Gaat niet door.
Eventuele alternatieve activiteiten, aangekondigd via de mail.
ZomerBorrel en Barbecue: zaterdag 5 september.
Onzeker of dit door kan gaan.
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
en van het vrijgeven van de beperkingen i.v.m. het coronavirus.

