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Buurtbijdragen

Uit de buurt...

Uw bijdrage voor 2021 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

G E BO R E N
- nagekomen bericht - Op 23 mei 2021
is op Utenwaerdelaan 10, bij Nathalie,
Jeroen en Tijmen Luurssen een zoon
(en broertje) geboren, zijn naam is
Hidde. Jeroen, Nathalie en Tijmen
gefeliciteerd, en Hidde, welkom in
onze buurt.

N I E U W I N DE VAN
WA S S E N A ERLAAN
Begin mei werd Thanee Uittenhout
eigenaar van de woning op nummer
26 van onze laan. Blij met haar meegenomen katten (Toet en Seth) en vooral
met het gezellige huisje dat ze kwam
te bewonen. Voorlopig ging ze aan
‘t werk in het L.U.M.C en dan is met de
fiets naar je baan kunnen gaan extra
fijn! In diezelfde tijd streek Amélie
van Ginkel neer aan de overkant op
nummer 25 van de Van Wassenaer

Grunerielaan 17,
2343 AK Oegstgeest
of per e-mail:
info@gruneriebuurt.nl

Vermeld a.u.b. buurtbijdrage + uw adres

G E PRO MOVEERD
Op 5 oktober jl is onze buurtgenote
Béatrice Winkel gepromoveerd op
haar proefschrift ‘Wiles and Wanderings: immune-evasive maneuvers
of skin-penetrating parasites‘, een
bijzonder aspect van het zo belangrijke malaria-onderzoek. Dat is op
zich al een hele prestatie, maar dat
ze daarnaast werkte en in die tijd ook
nog eens twee mooie lieve dochtertjes
heeft gekregen, verdient wel extra
bewondering. Gelukkig heeft covid de
laatste twee jaar een helpend handje
uitgestoken: haar man Jonathan kon
daardoor veel thuis werken.
Van harte gefeliciteerd Béatrice!

Het volgende bulletin
verschijnt in januari
2022. Kopij graag vóór
1 januari 2022. Tekst
voor een bulletin
kunt u inleveren bij
de redactie:

BOM EN EN STO EP EN
ook met een kat! Die luistert naar
de naam van Boaz. Amélie verhuisde
hoog-zwanger naar hier om daarna
op 22 juli te bevallen van een zoontje
Zeger Diederick Boaz (roepnaam
Zeger). Volgt U het nog allemaal?
Dan weet U vast ook wel dat in die
nieuwe namen op beide huisnummers
een paar bekende figuren uit de Bijbel
voorkomen... beschreven op Internet
als sterke mannen. Niemand hier is
dus meer ergens bang voor!

Z ATER DAG 4
SEPTEM BER JAAR LIJKSE BUURTBOR R EL EN
BAR BECUE
Met veel hulp werden al vroeg in
de middag de spullen klaargezet en
de straat versierd; Tropical was het
thema en dat was ook goed te zien.
Later bleek ook een groot deel van
de aangeboden drankjes tropical
van aard: heerlijk koele tropische
cocktails en fijne hapjes daarbij.
Een groot aantal buurtgenoten gaf
acte de presence, waaronder ook
een aantal nieuwelingen. Er werd
volop bijgepraat en kennisgemaakt:
uiteraard de bedoeling van zo’n
buurtactiviteit! Veel kleine kinderen
telt onze buurt inmiddels en omdat
die niet zo laat naar bed gaan, werd
al vroeg een barbecue aangestoken.
Alle klaargezette tafels bleken nauwelijks voldoende om iedereen een
plek te geven, maar ook daar werden
oplossingen voor gevonden. Tot laat
bleef het nog gezellig op straat, vooral
ook omdat het fantastisch weer was
deze dag.

Twee buurtgenoten hebben contact
opgenomen met de gemeente.
Zij hebben gevraagd wanneer in de
Kamphuizenlaan weer bomen worden
geplant; al ongeveer twee jaar geleden zijn daar zonder enig bericht
plotsklaps alle bomen verwijderd. Een
tweede vraag betrof de toestand van
vele trottoirs in onze buurt: zeker voor
ouderen is het ronduit gevaarlijk op
meerdere plekken. Zodra een reactie
van de gemeente bekend is, zullen we
daarover berichten via de buurtmail.

CONTACTPER SO NEN.
Al heel lang kennen we in de buurt
onze contactpersonen; per straat of
gedeelte van een straat. En daar zijn
we heel blij mee!
Kortgeleden kwamen zij bij elkaar
om wat ervaringen uit te wisselen.
Ook is er een nieuwe contactpersoon
bij gekomen: Hester Scheltens is
bereid contactpersoon te zijn voor
een gedeelte van de Rhijngeesterstraatweg/Dorpsstraat.
Contactpersonen zijn de ogen en oren
van hun straat(gedeelte). Zij bezorgen
het papieren Gruneriebulletin. Maar
ook heten ze nieuwe buren welkom en
wanneer dat nodig is zorgen ze voor
een attentie namens de buurt.

GRU N E R I E BUUR

GRUNER IEBUUR

Regelmatig verschijnen er berichten
in het nieuws over sociale cohesie
in buurten. Onze overheid wil, nu
mensen vaak langer in hun eigen woning blijven wonen, voorkomen dat zij
vereenzamen. Ook is het steeds meer
belangrijk dat buurtgenoten elkaar
kennen en zo mogelijk elkaar steunen.
Gelukkig kennen we in onze buurt al
jarenlang: “de Gruneriebuur”. Een
aantal buurtgenoten heeft aangegeven buren te kunnen en willen
helpen. Vooral gaat het om kleine,
makkelijk te realiseren hulp: een stop
in de meterkast vervangen, wat boodschappen doen in geval van ziekte
enzovoort. De lijst van adressen
en telefoonnummers, die op onze
website staat en die door middel
van een gele kaart een tijd geleden
is uitgedeeld, is niet meer helemaal
actueel. We willen dat op termijn
weer helemaal in orde maken.
Wilt u uw naam ook op de lijst? Of wilt
u uw naam door omstandigheden
verwijderen? Geef dat dan door via
info@gruneriebuurt.nl of op
Grunerielaan 17. Daar kunt u ook
om de huidige lijst vragen.

Oproep: wie wil een borrelhap maken?
Stuur dan t.z.t. een berichtje naar
Henriette via koomanmartens@ziggo.nl

WINTER- EN
NI E UW J A A R SB O RREL
2 2 J AN UA R I 2022
We zijn welkom bij Hans en Loes
Hogerzeil in “Huize de Grunerie”,
van Cuycklaan 16, in het zijstraatje.
Om 16.00 vertelt Hans meer over de
geschiedenis van “Huize de Grunerie”.
Aansluitend start om 16.30 uur de
borrel tot 18.30.

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 niet alle kinderen dezelfde
route lopen.

B UURTV ERGADER ING
2022
Nu Corona niet meer zo’n groot
stempel drukt op de samenleving,
hebben we weer een buurtvergadering gepland. Bij deze bijeenkomst is
iedereen welkom om mee te denken
over de activiteiten in onze buurt het
komende jaar.

We houden deze vergadering op
maandag 31 januari om 20.00 uur.
Bij wie zijn we hiervoor welkom?
Alvast aanmelden hiervoor kan via
info@gruneriebuurt.nl of d.m.v.
een berichtje op Grunerielaan 17.

SIN T M AARTEN
Donderdag 11 november
Op donderdag 11 november is het
ook dit keer weer om 18.30 uur verzamelen op het kruispunt Grunerielaan /
van Cuycklaan voor de jaarlijkse
lampionnenoptocht. We gaan in
groepjes door de buurt (de kinderen
lopen onder begeleiding van

ONDER NEM ER S
IN DE GRUNER IE
Een aantal ondernemers in onze buurt
heeft gereageerd op onze oproep:
met hen wordt/is inmiddels contact
opgenomen. Het plan is om in
het eerstkomende bulletin hun
“advertenties” te plaatsen en al op
korte termijn via onze website naar
hen te verwijzen.

GELUIDSOV ER LA ST
Vanuit een andere buurt
(Dirck van Swietenlaan) kwam
de vraag of er buurtgenoten zijn die
mee willen doen aan een actie tegen
de toenemende geluidsoverlast van
de A44. Net als in die buurt wordt
geluid waarschijnlijk versterkt wordt
door weerkaatsing aan de overzijde
van deze snelweg. Wilt U hier
meer van weten, of meedoen?
Een berichtje naar
info@gruneriebuurt.nl is voldoende.
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Jaarprogramma

Contactpersonen in de buurt...
René vd Voort
Dorpsstraat 23
Hester Scheltens
Rhijngeesterstraatweg 191
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

• Donderdag 11 november: Sint Maarten.
• Zondag 28 November: Sint in de buurt
• Zaterdag 22 januari 2022: Winter- en nieuwjaarsborrel
bij Hans en Loes Hogerzeil in Huize Grunerie. Om 16.00 		
vertelt Hans meer over de geschiedenis van Huize Grunerie.
Aansluitend start om 16.30 uur de borrel tot 18.30.
• Maandag 31 januari 2022: Jaarlijkse buurtbijeenkomst.
(bij wie zijn we welkom?)

568 05 43
06 2352 1164
515 47 53
515 71 85
517 49 22
06 1048 7605
06 5363 4984
515 08 00
515 59 54

Natuurlijk alles onder voorbehoud van de Covid maatregelen.

www.gruneriebuurt.nl

info@gruneriebuurt.nl

