OVER DIT BULLETIN:
Dit eerste bulletin in 2022 wordt verspreid op alle adressen in
onze buurt.
De lay-out is deze keer ietwat soberder.

BUURTVERGADERING

WINTERBORREL in
het huis “DE
GRUNERIE”

maandag 21 maart

zaterdag middag 12 maart

Bob van Kampen aan de

Nu we nagenoeg geen corona-maatregelen meer
kennen, kunnen onze jaarlijkse activiteiten ook weer
doorgaan:
Als eerste staat de WINTERBORREL op het programma;

Op zaterdagmiddag 12 maart is
iedereen welkom bij Hans en Loes Hogerzeil in hun huis
“de Grunerie” van Cuijcklaan 16 (in het zijstraatje)

Vanaf 16.00 uur wil Hans wat vertellen
over de geschiedenis van het huis, daarna

vanaf plm.16.30 tot 18.30 u,
drinken we een glas op het nieuwe jaar.
Een prima gelegenheid om elkaar te spreken en kennis
te maken.
Wil je helpen met het maken van wat borrelhapjes?
stuur een mailtje naar info@gruneriebuurt.nl of meld je
op Grunerielaan 24

van harte welkom dus, namens de organisatie,
Henriette Kooman

A44
Een aantal buurtgenoten gaat samen met
inwoners van andere buurten na of er wat te
doen is aan het geluid dat de A44
produceert.
Wanneer er nieuws is, zullen we dat melden

Vorig jaar kon onze jaarlijkse buurtvergadering niet
doorgaan. Activiteiten werden in klein comité
georganiseerd, maar dit jaar zijn we op

maandag

21 maart welkom bij Suzanne van Wieringen en
Willibrordlaan 16 vanaf 20.00 uur.
We kijken dan terug op alle activiteiten en op de

(Oudjaarsactie/Valentijn/
Pasen/Koningsdag/ Oranje/ Grunerie-speurtocht/
Zomerborrel en BBQ /Sint Maarten / Sinterklaas/
Kerst.
financiën van 2021,

We maken dan de plannen voor het nieuwe jaar, (zie het
voorlopige jaaroverzicht).
en er kunnen nieuwe ideeën ter sprake komen. Het is
belangrijk dat zoveel mogelijk buurtgenoten meedenken
en meehelpen. Kom dus op 21 maart !
Meld dat wel even via info@gruneriebuurt.nl of op
Grunerielaan 17 (i.v.m. de organisatie). Je ontvangt dan
ook de agenda.

Ondernemers in de Gruneriebuurt
Onze buurt kent vele ondernemers: Al een paar maal aangekondigd, maar nu staat hieronder een overzicht van
buurtgenoten die wellicht wat zouden kunnen betekenen voor anderen.
Natuurlijk is de lijst niet volledig: Denkt U dat U ook iets kunt waar anderen gebruik van kunnen maken:
een mailtje naar info@gruneriebuurt is voldoende. U kunt onderstaande lijst ook benaderen via:www.gruneriebuurt.nl/

Activiteit

Naam

Onderneming

Website

Aannemer

B. van Kampen

www.wassenaarsebouwmaatschappij.nl

Advocaat
Botenverhuur/
jachthaven
Data Advies:

M. de Vries

Wassenaarse
Bouwmaatschappij
Kaag advocatuur

www.jachthavenwelgelegen.nl

D. Sloet

Jachthaven
Welgelegen
Data Science Advies

Executive search:
Masseur:

R. Nap
D. J. de Ruijter

Boardtrust
Ruijtenheer Vitaal

www.boardtrust.nl
www.ruijtenheer.nl

Opleiding/ coaching:

N. Bunschoten

www.nicolebunschoten.nl

Yogaleraar:

L. Bergman

Nicole Bunschoten
Opleider
Mareyoga Leiden

Hypnotherapie &
Ademwerk coaching.
Remedial teacher

Merisa Gokhan

Merisa Gokhan
Coaching

www.merisag.com

M. Juffermans

Uitvaartondersteuning.
Kunstzinnige
workshops/activiteiten

Janny CornelisseFrancke
Madeleine Pauw

Hester Scheltens

www.mareyoga.nl

Madeleine Pauw
Uitvaartondersteuning.
Het KunstKasteel

www.kunstkasteel.com

Ook dit jaar ging Sinterklaas weer
langs bij de voordeuren van kinderen uit de buurt. Voor hen
had hij natuurlijk volop aandacht en een cadeautje.
Op andere adressen kwam hij niet, maar iedereen
werd rond Kerst verrast met een attentie uit de buurt,
een oude foto van ijspret aan de Willibrordlaan
en een groene kerstversiering aan de deurknop.

Bomen
Enkele buurtgenoten hebben contact met
de Gemeente; ze zouden graag willen weten
wanneer er bomen worden teruggeplaatst in
de Kamphuizenlaan.

Diverse buurtgenoten hebben last
van de uitwerpselen, op trottoirs,
maar ook op de kleine groenstroken die onze
buurt rijk is: Alstublieft, ruim het op, en spreek
zo mogelijk hondenbezitters er op aan.

www.Crossvalidated.nl

email:
jannycornelisse@hotmail.com
email:
pauwuitvaartondersteuning@gmail.com

December 2021:
activiteiten
in de Gruneriebuurt

Honden

www.kaagadvocatuur.nl

