
 

Dit bulletin wordt bezorgd op alle adressen in 
onze buurt: ontving U het tot nu toe niet: stuur 
een berichtje naar info@gruneriebuurt.nl of naar 
Grunerielaan 17.  

Uit de buurt:  
◙ Energietransitie: Mieke Elorche vraagt zich af of 
er buurtgenoten zijn die willen nagaan of 
gezamenlijk actie ondernemen in het kader van de 
Energietransitie mogelijk is.  Doet iedereen het 
alleen of kunnen we samen een plan ontwikkelen? 
Ze verwijst naar het Houtkwartier in Leiden, waar 
al zo’n initiatief is. 

◙ AED: onze buurt heeft een eigen AED. Het 
apparaat hangt bij Huize de Klimop 
Rhijngeesterstraatweg 203. Kort geleden heeft de 
AED een update gehad. Mocht het onverhoopt 
nodig zijn, dan is de AED weer gebruiksklaar: 
toegangscode: 2343. 
NB de EHBO Oegstgeest organiseert weer 
cursussen voor het gebruik van de AED (zie verder 
in dit Bulletin). 

Buurtvergadering 
Donderdag 16 februari a.s. zijn we welkom 
bij Iet en Frank Bok, Grunerielaan 13, om 
20.00 uur, voor onze  
JAARLIJKSE BUURTVERGADERING. 
 
We kijken dan terug op het afgelopen jaar, hoe 
staan we er financieel gezien voor?  
En natuurlijk maken we de plannen voor 2023: Wat 
gaan we wanneer doen?  Wie gaat dat doen?  

Wat kunnen we nog meer doen, zijn er nieuwe 
ideeën?. Hoe stemmen we alles af? 
Omdat we in onze buurt geen vaste 
bestuursstructuur kennen, is ieders inbreng heel 
gewenst. Daarom:  
Van plan om te komen: het is prettig wanneer we 
tevoren een berichtje ontvangen via 
info@gruneriebuurt.nl, of op Grunerielaan 17. 

 

Jaarverslag van de Gruneriebuurt 

Hiernaast staat het financiële jaarverslag over 
2022. Het is een jaar geweest waarin na de 
Coronatijd, weer een hoop activiteiten in onze 
buurt hebben plaatsgevonden. 

Zoals het nu gaat zijn er verschillende groepjes die 
een specifieke activiteit samen organiseren. Denk 
aan de BBQ en het Sinterklaasfeest, beide een 
groot succes. Maar ook is tijdens Kerst de kerstman 
langs geweest, en met Pasen gaven de Paashaas en 
Keiki het kuiken een show op het Kruispunt. Verder 
waren er de fietstocht, een winterborrel en een 
kerstinstuif. Nieuwe buurtbewoners worden 

welkom geheten en krijgen een bloemetje, 
verzorgd door onze straatcontactpersonen.  
 
Allemaal georganiseerd door enthousiaste mensen 
die zich inzetten en energie steken om dit 
te organiseren. Iedereen heel erg bedankt. 

Om dit allemaal te kunnen doen, is er natuurlijk 
geld nodig. We doen dat al jaren door een 
vrijwillige bijdrage van jullie te vragen. Dat werkte 
steeds prima. 

Maar dit jaar is het voor het eerst dat de 
inkomsten duidelijk minder zijn dan de uitgaven. 
(zie hiernaast) Een verklaring hebben we daar niet 
voor. We hebben dus dit keer geld uit de reserve 
moeten halen.  

Om alle activiteiten en mogelijke nieuwe, zo voort 
te kunnen zetten in de toekomst, is jullie bijdrage 
dus noodzakelijk. Dus bij deze het verzoek:  maak 
uw bijdrage over! (zie het inlegvel). 

Bij voorbaat dank daarvoor en tot kijk bij een van 
de activiteiten het komende jaar.  
De centenman Joost de Leijer. 
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Bomen in de Kamphuizenlaan 

Het heeft drie jaar 
geduurd, maar vanuit 
de gemeente is er nu 
een plan om bomen 
en groen te 
herplanten in de 
Kamphuizenlaan. Het 
plan is voorgelegd aan 
betrokken bewoners 
(die er al zo lang om 
vragen) en blijkt op een flink aantal bezwaren te 
stuiten, vooral  het verdwijnen van 
parkeerplaatsen en de aard van de gekozen 
beplanting vallen niet in goede aarde. 
Inmiddels is er contact met de gemeente geweest 
hierover. Maar we denken dat het nodig is dat nog 
meer buurtgenoten bezwaar aantekenen. Het 
projectplan kunt u eventueel opvragen bij onze 

buurtvereniging: info@gruneriebuurt.nl of 

dirkjan@ruijtenheer.nl 
Meer informatie hierover leest U op onze website: 
www.gruneriebuurt.nl 
Bezwaar maken tegen het plan kan via een mail 

aan: vansteen@oegstgeest.nl 

Cursus Reanimatie & AED (BLS) 
In deze cursus leer je hoe je een hartstilstand 
herkent en wat je dan als eerste doet. Hoe je een 
slachtoffer benadert, hoe handmatig te 
reanimeren met 
hartmassage en 
beademing, en hoe 
een Automatische 
Externe 
Defibrillator (AED) 
aan te sluiten en te 
bedienen. Na 
afloop van de cursus ontvang je een certificaat. 
Met dit certificaat kun je je o.a. aanmelden bij de 
burgerhulpverlening. 

Deze cursus duurt 2 avonden en is gepland op 
donderdagavonden 9 en 16 maart. De cursus vindt 
plaats van 20:00-22:00 en kost 40 euro per 
persoon, inclusief materialen, koffie & thee en 
examen. 
Hercertificering BLS 
Voor iedereen die een eerder behaald certificaat 
BLS wil verlengen, organiseert EHBO Oegstgeest 
een cursusavond op donderdagavond 23 maart van 
20:00-22:00. Deelnemen kost 20 euro per persoon, 
inclusief materialen, koffie & thee en examen. 
  
Wilt U zich opgeven: neem contact op met 
Bart Hagedoorn 
Secretaris EHBO Oegstgeest      E: 
info@ehbooegstgeest.nl   T: 06-23566290 
Meer informatie en het opgaveformulier 

vindt U op www.gruneriebuurt.nl 

 

WINTER BBQ  
 

Op zaterdag 18 februari as. wordt 
de Grunerie Winter BBQ 
georganiseerd.  
 
Vanaf 12.00 uur zijn geïnteresseerden welkom om, 
onder leiding van een BBQ expert, alle fijne 
kneepjes van het koken op de BBQ te ontdekken.   
Deelname aan de workshop kost €17,50. Voor dit 
bedrag krijgt u een uitgebreide workshop en eet u 
in de avond uiteraard ook mee.  
 
Vanaf 16.00 uur nodigen wij buurtbewoners uit 
om, warm en droog in een grote partytent, onder 
het genot van een glaasje bij te praten met andere 
buurtbewoners. De eerste drankjes bij de borrel 
worden u aangeboden door de buurtvereniging en 
voor deze borrel geldt een vrije inloop. 
 
Vanaf 18:00 uur kunt u aanschuiven en mee eten 
wanneer we het in de middag bereide eten 
serveren. Wilt u alleen mee eten en laat u de 
bereiding graag aan anderen over? Dan zijn de 
kosten €10,00 per persoon.   
 
Voor deelname aan de workshop en/of het mee-
eten mailt u uiterlijk maandag 13 februari naar 
Gijan Koedood: gijankoedood@gmail.com 
U mag ook een briefje in de bus gooien of even 
aanbellen: Grunerielaan 19. 
 
Het doorgaan van de workshop is afhankelijk van 
de aanmeldingen en hier wordt 14 februari bericht 
over verstuurd. Wanneer de workshop wegens te 
weinig interesse niet doorgaat blijft de borrel 
natuurlijk gewoon staan. Wij houden u op de 
hoogte!  
Vriendelijke groet 
De BBQ wintereditie organisatie  
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Winterborrel 
De winterborrel op zaterdag 14 januari in huize 
Grunerie was, hoewel minder druk dan vorig jaar, 
gezellig. Nogmaals dank aan Hans en Loes voor de 
gastvrijheid en aan de buurtbewoners die 
zelfgemaakte borrelhapjes meenamen!  

 

 

Activiteiten in 2023 
◙  Donderdag 16 februari: Jaarlijkse  
     Buurtvergadering; Grunerielaan 13 
◙  Zaterdag 18 februari: WinterBBQ 
Voorgestelde data: 
◙  Zondag 9 april: Pasen 
◙  Donderdag 18 mei Hemelvaart;  
    Fietstocht 
◙  Woensdag 14 juni: Buitenspeeldag 
◙  Zaterdag 26 augustus: Buurtborrel en  
     Barbecue 
◙  Zaterdag 11 november: Sint Maarten 
◙  Zondag 26 november: Ontvangst  
    Sinterklaas 

 
 


