
 
 

 

 

 

Uit de Buurt 
◙   Op 15 september overleed onze buurtgenote   
Isa Koornstra – Zibirre. 
Jarenlang woonde zij in haar huis aan de Kamphuizen-
laan 6, op de hoek van de Grunerielaan. Wij condoleren 
haar naasten, en wensen hen veel sterkte. 
◙   Medio september kwamen Daan en Claudia 
Merkestein, met kinderen Isabelle en Florian, aan de 
Willibrordlaan 10 wonen. Voor Daan is de buurt bekend 
terrein: hij is opgegroeid aan de van Cuycklaan.  
◙  Ook op Grunerielaan 44 nieuwe bewoners: Kiki ten 
Broek, Orhan Acar en hun hondje Fleur wonen er sinds 
kort. 
Alle nieuwe buurtgenoten: Van Harte Welkom!   
en een fijne tijd in de Gruneriebuurt gewenst. 
◙  Afvalstoffenheffing  
De van Wassenaerlaan is een laan met een relatief groot 
aantal éénpersoons-huishoudens. 
Hetty Boter meldt nu het volgende: Na een initiatief (en 
flink doorzetten) van enkele dames uit de buurt, is de 
gemeente enige tijd geleden begonnen met de 
differentiatie van de tarieven voor de afvalstoffenheffing!  
Eénpersoons-huishoudens betalen nu een wat lager 
tarief.  Een stap in de goed richting! 
Hetty constateert dat: “Gewoon af en toe een briefje, 
telefoontje naar de gemeente wil wel eens (niet altijd) 
helpen, een petitie of protesttocht is echt niet altijd 
nodig.” 

Onze Website / Ondernemers in de Buurt. 
Onze website www.gruneriebuurt.nl bevat veel nuttige 
informatie en geeft daarnaast een mooi historisch 
overzicht van veel wat er in de buurt te doen was. Het is 
de moeite waard de diverse 
pagina’s eens te bekijken. 
Speciaal aandacht daarbij 
voor de link naar een lijst 
met ondernemers in onze 
buurt. Op veel terreinen 
bieden ze hun diensten aan.  

 

Duurzaamheid 
Regelmatig wordt er via de buurtmail 
gevraagd om informatie en over 
uitwisselen van kennis over het 
verduurzamen van onze woningen; Op 
onze website hebben we een aantal 
verhalen verzameld onder het kopje 
“Duurzaamheid”. Hebt U specifieke 
kennis over het onderwerp, schroom dan niet het met 
buurtgenoten te delen via onze mail. 
Wilt U advies: een energiecoach is te bereiken. Klikt U 
daarvoor hier 

 

 

 

 

 

 

Klussenman in de Buurt 
In de van Wassenaerlaan woont 
Abdel Baki. 
Hij kan allerlei klussen in / om / aan 
het huis uitvoeren : 
Dak/Dakkapel/Leidingen/Laswerk/ 
Installatie/Sanitair etc. 
Zijn mailadres is:  
Baki_66@hotmail.com 
telefoon: 06-84519721 

Fietstocht 2022 
Nadat de tocht in 
het voorjaar was 
uitgesteld, 
stapten op 23 
september zo’n 
11 sportieve-
lingen op de fiets. 
Natuurlijk startten 
we niet nadat we 
van koffie met 
gebak hadden 
genoten. 
Gijs Overbeek had ditmaal een toch uitgezet door de 
polders rondom de stad Leiden. 
In Koudekerk stapten we af voor een lunchpauze  op een 
terras aan de Rijn.  
Het weer was steeds perfect om te fietsen, maar nadat 
we zo’n 40 kilometer hadden gefietst en bij Gijs en 
Renée aan de na-borrel zaten, viel de regen met bakken 
uit de lucht. 
Net op tijd terug dus van deze mooie tocht. 
Gijs en Renée bedankt!! 

 

Tip voor Sint:  
Meestal zetten we 
geen advertenties in 
dit bulletin, maar we 
maken graag een 
uitzondering voor een 
kinderboek, 
geschreven door 
onze nicht: Lotje van 
der Bie. Ze woont 
“om de hoek” in 
Rijnsburg en schreef 
“Flits en het 
Hanenhotel “, geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Wij vinden het erg grappig en de moeite waard. 
Charlot Devilee  
Peter vd Wetering  

 

http://www.gruneriebuurt.nl/
http://www.gruneriebuurt.nl/Ondernemers%20in%20de%20Gruneriebuurt.pdf
http://www.gruneriebuurt.nl/2022-10%20alle%20energiebespaarblogs%20van%20Dorine.pdf
https://www.gagoedoegstgeest.nl/energiecoaches/wijk/voscuyl/
https://www.gagoedoegstgeest.nl/energiecoaches/wijk/voscuyl/
mailto:Baki_66@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst Sinterklaas in het Praathuis 
(Volkstuinen) 
Zondag 27 november. 
De afgelopen twee jaar gingen 
Sinterklaas met zijn Pieten bij vele 
voordeuren in de buurt langs. 
Dit jaar kunnen weer bij elkaar 
komen om hen welkom te heten.   
Zondag 27 november ontvangen 
wij vanaf 15:00 uur alle kinderen, 
hun ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden in en om het 
Praathuis van volkstuinvereniging de Groenerie, aan 

het einde van de van Cuycklaan.  

Sint spreekt de kinderen toe, er worden liedjes gezongen 
en alle kinderen gaan na afloop met een leuk cadeautje 
en een met pepernoten gevulde buik weer naar huis.  
Voor de volwassenen is er een warm en/of koud drankje.  
Als jouw kind(eren) erbij wil(len) zijn geef dan enkele voor 
Sint nuttige gegevens door op het formulier in de bijlage. 

Doe dit uiterlijk zondag 13 november. Via  onze website 
is daarvoor ook het formulier te downloaden  KLIK HIER  
Je kunt het ingevulde formulier mailen 
naar  sintgrunerie@gmail.com 
Na aanmelding ontvang je t.z.t. alle nodige info.  
Groetjes 
Meike, Janna, Stephanie, Nienke en Gijan 
 

 
Op 3 september was er weer de  

Jaarlijkse Buurtborrel en Buurtbarbecue. 
Het thema was GRUNEFEST. Dat werd duidelijk toen er 
heerlijke broodjes met worsten werden uitgedeeld en 
enkele buurtgenoten zich voor de gelegenheid hadden 
gekleed. Velen kwamen even mee borrelen, of schoven 
aan, bij buurtgenoten aan tafel, nadat de barbecues 
waren ontstoken. 
Het weer was ideaal, zodat het nog tot laat in de avond 
gezellig bleef op het kruispunt. 
Organisatoren: veel dank!!!  

SINT MAARTEN Vrijdag 
11 november.  
Op vrijdag 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 (onder begeleiding van 
aanwezige ouderen) en lopen door alle straten.  We 
bellen aan waar dan de buitenlamp brandt. De bewoners 
van de Van Wassenaerlaan kunnen een lichtje voor het 
raam laten branden!  Op onze website vind je een 
mogelijke route-verdeling. Zodat niet alle kinderen 
dezelfde route lopen en alle adressen bezocht worden. 
KLIK HIER daarvoor. 

Activiteiten in 2022 
(Natuurlijk onder het voorbehoud van een  succesvolle organisatie.) 

 Vrijdag 11 november: Sint Maarten. 

 Zondag 27 november: Sint Nicolaas in de buurt. 

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

 Begin 2023: Nieuwjaarsborrel. 

 Begin 2023: Jaarlijkse buurtvergadering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruneriebuurt.nl/2022-11-27%20Sint%20aanmeldformulier.docx
mailto:sintgrunerie@gmail.com
http://www.gruneriebuurt.nl/SintMaarten.htm

