
 
 
 
 
 
 
 
ZOMERBORREL  
EN BUURTBARBECUE 2022 
op zaterdag 3 september a.s. 
Op zaterdag 3 september houden we de jaarlijkse 
zomerborrel, gevolgd door de buurtbarbecue. Het thema 
is dit jaar “GRUNEFEST”. Dé gelegenheid om met 
buurtgenoten bij te praten en kennis te maken met 
nieuwe bewoners van onze mooie buurt. Gewoon 
gezellig, bij hopelijk mooi weer! 
 
De borrel wordt door de buurt aangeboden van 16.00 uur 
tot 18.00 uur, (zolang de voorraad 
strekt), op het kruispunt 
Grunerielaan / van Cuycklaan. (Wilt 
U daarvoor wel zelf een glas 
meenemen?).  
Al na 17.00 uur steken we alvast 
één barbecue aan, zodat ouders 
met kleine kinderen wat eerder kunnen starten.  
Vanaf 18.00 uur branden alle barbecues. 
  
Natuurlijk zorgen wij voor  tafels, banken, en een ijsje 
voor de kinderen. 
U zorgt voor alles wat U zelf op de barbecues zou willen 
bereiden en daarbij zou willen eten en drinken.  
 
We zoeken hulp om vanaf 15.00 uur alles klaar te zetten 
en na 22.30 uur alles weer op te ruimen, zodat het 
kruispunt weer schoon achtergelaten wordt. 
Wanneer je wilt en kunt helpen, meld je dan om 15.00 
uur op het kruispunt,  
of al tevoren bij: David Coppoolse  Grunerielaan 26.                                           
Dat kan natuurlijk ook via   info@gruneriebuurt.nl  

                  
We vragen iedereen om op  
3 september niet meer te parkeren 
in de buurt van het kruispunt 
Grunerielaan/van Cuycklaan,   
vanaf plm. 13.00 uur. 
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Fietstocht:  
vrijdag 23 
september. 

In het voorjaar werd de 
tocht uitgesteld, maar nu 
organiseren Gijs 
Overbeek en Renee Wap 
weer de fietstocht. 
Gijs heeft een aantal aantrekkelijke routes in 
gedachten; de keuze zal worden gemaakt afhankelijk 
van de weersomstandigheden van de dag. 
Na afloop van de tocht zijn de deelnemers weer 
welkom bij Gijs en Renee voor een drankje met 
hapjes. 
De te fietsen afstand zal plm. 40 km zijn. 
10.30 u. vertrek vanaf van Cuycklaan 10.  
Bent U van plan mee te gaan, dan is een berichtje op 
dat adres, of via info@gruneriebuurt.nl erg welkom. 
Doet U dat uiterlijk 3 dagen te voren. 
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      GEFELICITEERD ! ! 

 
  In juni hingen er op meerdere plekken in onze   
  buurt vlaggen met boekentassen:  
  Allemaal geslaagden voor hun diploma;  
  Van harte gefeliciteerd, ook wanneer je wat later,   
  na een herkansing alsnog je diploma kreeg. 

 

 

PAASEIEREN ZOEKEN IN DE GRUNERIEBUURT. 

Zondag 17 april, om 10.30 uur, verzamelden de Paashaas en Keiki het kuiken met veel lawaai een groot aantal kinderen 
uit de buurt. Eerst dansten ze samen met iedereen een soort Paasgymnastiek, daarna mochten paaseitjes worden 
gezocht in veel voortuintjes. 
Dat was snel gebeurd, ook moeilijk te vinden eieren vonden een plek in de mandjes. Enkele kinderen hadden een mooie 
tekening ingeleverd. Keiki het kuiken koos er 3 uit; de makers kregen een super-chocolade-paashaas. Met het maken van 
een groepsfoto eindigde deze vrolijke ochtend voor de kinderen. Keiki en de Paashaas waren nog niet klaar: zij 
bezochten ouderen in de buurt en brachten een Paasattentie. 

Voor meer foto’s  

KLIK HIER

 

 

 

 

Duurzaam  
wonen. 
In onze buurt zijn er al veel zonnepanelen zichtbaar, 
maar er is meer mogelijk, kleine maatregelen, maar 
misschien ook wel met buurtgenoten samen, zeker nu 
het zo belangrijk is. 
Ben je ook aan het uitzoeken welke duurzame 
maatregelen er in je huis in onze buurt mogelijk zijn, wat 
een goed merk warmtepomp is of wie een goede 
installateur is enzovoort enz.  Of wil je de ervaringen 
horen van iemand die bepaalde 
maatregelen heeft toegepast? In plaats 
van ieder apart het wiel uit te vinden:  
Daarom zou het mooi zijn als er in de 
buurt een Duurzame Gruneriegroep 
zou bestaan. Wie heeft ervaring of 
specifieke kennis? Wie wil het 
voortouw nemen om zo’n duurzame 
groep te formeren?  
Henriette Martens, Grunerielaan 24. 

Via info@gruneriebuurt.nl ben ik ook te bereiken. 

 

    

 

 
Activiteiten in 2022 

 (Natuurlijk onder het voorbehoud van een   
 succesvolle organisatie) 

 Zaterdag 3 september: Zomerborrel en  
        BBQ. 

 Vrijdag 23 september: Fietstocht. 

 Vrijdag 11 november: Sint Maarten. 

 Zondag 20 november: Sint Nicolaas in  
        de buurt. 

 Zaterdag 31 december: Kinder-Oud-en- 
        Nieuw. en eventueel een gezamenlijk  
        uitluiden van 2022. 

 Januari 2023 Winterborrel. 
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