
 

 

 

 

 

 

 
 
De borrelcommissie: Shaogang, Henriëtte en Frauke 
(06-19392266,  fraukesweens@kpnplanet.nl)  

Uit de buurt:  
◙ We verwelkomen Laurens Mouter. Hij 
woont sinds kort op van Wassenaerlaan 1. 
Na enige tijd in Leiden te hebben gewoond, is 
hij nu weer terug in Oegstgeest, waar hij 
jarenlang actief was, onder meer als leerkracht 
aan Jenaplanschool “de Kring”. 
◙ Jeanettte Banens woonde jarenlang in onze 
buurt. Al ongeveer een jaar woont zij nu 
dichterbij familie in Zeist. Maar wil graag 
buurtgenoten van dienst zijn als oppas 
wanneer zij een tijdlang van huis zijn en hun 
poezen niet alleen willen laten. Wanneer je 
geïnteresseerd bent: neem contact met haar 
op, (vanbakergem1@gmail.com), of met ons. 

Sinterklaas in de buurt 
(Een terugblik) 

Zondagmiddag 27 
november. 
Eindelijk konden de 
kinderen uit de buurt 
weer bij elkaar 
komen om 

Sinterklaas te ontvangen. De twee jaren 
hiervoor kon dat niet, toen bezocht Sint veel 
kinderen aan hun voordeur. Natuurlijk was dat 
leuk, maar samen op de Sint wachten in het  
Praathuis op “de Groenerie, onze buren, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
is natuurlijk veel mooier’. 
Bijna 50 kinderen waren er, met natuurlijk heel 
veel papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en 
buurtgenoten. 
Zoveel dat die 
natuurlijk niet allemaal 
naar binnen konden. 
Maar dat was niet erg, buiten was warme 
Glühwein en chocolademelk.  
Heel goed van Sint dat hij zoveel van de 
kinderen wist, want allemaal mochten ze even 
bij hem komen, een dansje doen of een liedje 
zingen. En daarna was er voor allemaal een 
handvol pepernoten. Vlak voor Sinterklaas 
weer vertrok bleek dat hij ook voor iedereen 
een cadeautje had meegebracht.  
Sinterklaas dankjewel en tot volgend jaar ! 
Om wat foto’s te zien van het Sinterklaasfeest 
KLIK HIER 
 

Buurtmail  
Al jarenlang functioneert 
onze buurtmail; soms 
hebben oproepen succes, 
soms minder, maar een 
oproep om een artikel uit de NRC, kortgeleden, 
overtrof alle records: binnen enkele minuten 
stuurde al een  buurtgenoot het gevraagde 
artikel op !! 

mailto:vanbakergem1@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/9A1iB5iNkh37NfGE9


Buurtbijeenkomst 2023. 
Zoals gebruikelijk willen we in de eerste 
maanden van 2023 een buurtvergadering 
houden. 
Op zo’n bijeenkomst maken we de plannen 
voor het komende jaar en kunnen we ideeën 
uitwisselen. Natuurlijk kijken we dan ook terug 
op het afgelopen jaar. 
Bij wie zijn we in februari welkom?  (in de regel 
verwachten we plm. 12 buurtgenoten). 
Wanneer je je huis beschikbaar wilt stellen: 

neem contact op met info@gruneriebuurt.nl, of 

met Peter vd Wetering, Grunerielaan 17. 

EHBO Oegstgeest zoekt 

nieuwe vrijwilligers. 

Wie wil er lid worden van de EHBO-vereniging 
Oegstgeest?  Wij hebben plaats voor een 
instructeur en voor enthousiaste vrijwilligers 
die na het behalen van het examen voor de 
EHBO-cursus (12 avonden) aan de slag 
kunnen. Wij verzorgen AED-trainingen (2 
avonden), zodat je kunt ingrijpen bij situaties 
waarbij sprake is van een hartstilstand.   
En daarnaast kun je via de EHBO-vereniging worden 
ingezet als begeleider bij evenementen zoals onder 
andere de Koningsdagviering, de 5 mei festiviteiten, de 
Poldercross, het Midzomernachtconcert, het 
Springkussenfestival en het ASC Veteranentoernooi. Je 
kunt daar hulp verlenen bij acute letsels zoals 
verwondingen, kneuzingen en botbreuken en bij het  
opvangen van personen die plotseling onwel worden en je 
kunt een ambulance oproepen als de situatie daarom 

vraagt.. 
De kosten voor de EHBO-cursus zijn ca.  
€ 200,=. Enkele zorgverzekeraars vergoeden deze kosten. 
De kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging zijn € 
40,= per jaar. De opleiding tot het ‘reanimatie-certificaat’  
kost € 39,=.  
Je kunt meer informatie over de EHBO-Vereniging vinden 
op onze website https://ehbooegstgeest.nl/  of contact 
opnemen met de secretaris  Bart Hagedoorn,  
email : info@ehbooegstgeest.nl,  
telefoon : 06-23566290. 
Nadere informatie kun je ook krijgen bij onze 
buurtgenoot, Karel Gill, bestuurslid van de 
EHBO-Vereniging, Grunerielaan 53, 
karelgill@solcon.nl, tel: 06 28676984. 

 
Ondernemers in de buurt 
De lijst met buurtgenoten die een bedrijf 
hebben, is opnieuw uitgebreid: 
René van Gorkum heeft banden met een 
Kwekerij en met een Timmerbedrijf. 
Zie de lijst op onze website. KLIK HIER 
In ons vorige bulletin was het telefoonnummer 
van Klussenman Abdel Baki niet juist: het moet 
zijn:  06-84519721 

Uitnodiging  
Open Huis  
1e Kerstdag 

Na een Corona pauze van 2 jaar houden wij 
graag weer op eerste kerstdag, zondag 25 
december van 12.00 tot 16.00  Open Huis voor 
onze mede Gruneriebuurt-bewoners. 

Heb je geen speciale plannen, en vind je het 
leuk om kennis te maken of bij te praten met 
buurtgenoten? Of gewoon even een momentje 
rust te pakken in alle decemberdrukte? 

We nodigen u/je/jullie van harte uit om binnen 
te lopen voor een kop koffie of thee, of een 
lekker glaasje wijn, met bijbehorende hapjes. 
Niets moet, alle leeftijden zijn welkom. 

Vind je/u het gezellig om aan te sluiten, dan 
graag even een berichtje, per mail of 
telefoon/sms/whatsapp - het zou fijn zijn als wij 
uiterlijk woensdag 21 december weten op 
hoeveel mensen wij mogen rekenen. 

reneewap@gmail.com / 06-28024664 
gjj-overbeek@outlook.com / 06-51013223. 

Wij kijken ernaar uit! 

Hartelijke groet,  
                        Gijs Overbeek en Renée Wap,  

                        van Cuycklaan 10. 

Activiteiten  
(Natuurlijk onder het voorbehoud van een  succesvolle 

organisatie.) 

◙ Zaterdag 31 december: Kinder-Oud-en-Nieuw 

en eventueel gezamenlijk uitluiden van 2022. 
(nog niet zeker,details via de buurtmail). 

◙ Zaterdag 14 januari 2023: Nieuwjaarsborrel in 

het huis “de Grunerie”. 

◙ begin 2023: Jaarlijkse buurtvergadering; bij wie 

zijn we welkom? 
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