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GRUNERIEBUURT

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

 Op 8 februari j.l. overleed buurtgenoot Leo Rijnbeek.

Zijn vrouw Margot en zijn kinderen verdrietig
achterlatend.
 Op Grunerielaan 26 werd op 27 januari Puck geboren,
dochter van Floor Vis en David Coppoolse.
Gefeliciteerd!!
 Nieuwe bewoners arriveerden in de Grunerielaan, op
nummer 19: Gijan Koedood en Nienke Veenhuizen.
En op nummer 53: Margreet en Karel Gill.
 Ook weer enkele verhuizingen in de van Wassenaerlaan: Op nummer 31 kwamen Bas Mouter en Odine
Weibel wonen, beiden afkomstig uit Oegstgeest, Odine
zelfs uit onze buurt (Willibrordlaan).We hopen binnenkort door middel van een interview meer van hen te
horen. Naast hen, op nummer 35 streken Jan en
Willeke Siksma neer, ook zij zijn afkomstig uit
Oegstgeest. Willeke heeft sinds 1996 een
schoonheidssalon:
“Beautique
Oegstgeest”.
Alle nieuw-komers van harte welkom in onze buurt.

Winterborrel 2017: heel geslaagd!
Zaterdagmiddag 25 februari.

Een groot aantal
buurtgenoten
ontmoette elkaar
in het prachtige
huis
“de Grunerie”.
Onder het genot van hapjes en drankjes werd kennis
gemaakt en bijgepraat. Natuurlijk was het prettige wonen
in onze buurt vaak onderwerp van gesprek; goed om zo
de sociale cohesie te ervaren.
Tijdens het gebeuren waren de laatste schilderwerken van
Gijsbert Kloos uitgestald: wie wilde, kon er van
meenemen en van waardering blijkgeven door een
bijdrage in de buurtkas te storten.

Ongeveer halverwege vroeg DirkJan de Ruijter de
aandacht voor de groep buurtgenoten die de taken van
Ben Verhoeve hebben overgenomen:
Joost de Leijer, financiën, Peter van de Wetering,
website buurtmail en bulletin,
René van der Voort: buurtmail en bulletin en tenslotte
DirkJan de Ruijter zelf, als voorzitter, coördinator.
Hij vroeg ook om zoveel mogelijk ideeën, samenwerking
en medewerking vanuit de buurt: zodat oude en nieuwe
activiteiten mogelijk blijven.
Daarna was het Hester Scheltens, die
Ben Verhoeve, nu zijn vertrek uit de
buurt echt aanstaande is, nog even in
het midden plaatste Zij onderscheidde
hem als : “Ere-Grunerie-Buur” met
als teken de gouden hand, waarmee
hij zoveel voor de buurt deed.
Een bijzonder aangename, geslaagde
middag dus, waarbij veel dank uitgaat naar Rita Hijmans:
we werden weer heel gastvrij in haar prachtige huis
ontvangen. Ook Frank en Iet Bok bedankt voor jullie
assistentie (en hapjes).

Buurtbijeenkomst op 20 maart:
een inspirerende avond!
Die maandag verschenen er liefst 14 buurtgenoten,
terwijl er van 9 personen een afmelding was: een
ongekend grote belangstelling.
Voor wie belangstelling heeft voor hetgeen is besproken,
op de website www.gruneriebuurt.nl staat het volledige
verslag. (geen internet: bel even met Peter (06-13038123)
Hier willen we een paar belangrijke zaken noemen.
 Onze nieuwe financiële man, Joost de Leijer is
verrast door het, in zijn ogen, al grote aantal
bijdragen in de buurtkas, bedankt allemaal, zo
blijven activiteiten mogelijk. We hebben het
financiële overzicht (2016) van Ben Verhoeve
goedgekeurd.
 De buitenspeeldag, de intocht van Sinterklaas en
de talentenjacht konden in 2016 niet doorgaan,
jammer. Met name voor het Sint-feest was al veel
werk verzet in de voorbereiding: er waren te
weinig aanmeldingen.
 Gijs Overbeek en Renee Wap gaan een fietstocht
organiseren op Hemelvaartsdag;
 Beatrice Winkel, Jonathan Joubert, en Joost de
Leijer willen een filmavond organiseren, zo
mogelijk buiten.
 De Zomerborrel-/Barbecuegroep is flink uitgebreid!
 Joost de Leijer en Beatrice Winkel gaan na of er
belangstelling is voor een AED-training (hulp bij
acute hartproblemen).

Gruneriebuur.

Koffieochtend.
Deze is gepland op zondag 11 juni bij Renee Wap en
Gijs Overbeek, van 10.00 uur tot 12.00 uur,
op de van Cuijcklaan 10.
Boeken/DVD’s kunnen dan geruild worden.
Een volgende ochtend wordt georganiseerd door
Margreet Gill; een datum volgt nog.

Nilou Zahedi, Grunerielaan 20, 06-41241115 wordt
toegevoegd aan de lijst van Grunerieburen, die zo nodig
een handje willen helpen;

Interview.
Beatrice Winkel en Jonathan Joubert
Grunerielaan 44

Zwerfzakken voor plastic afval.
Wanneer het waait, zwerven op
dinsdagavonden, woensdagochtenden
soms zakken met plastic afval door
de straten: Mieke Elorche en Marleen
Audretsch zagen in een andere buurt
een mogelijke oplossing: haken,
stevig aan lantaarnpalen vastgebonden (met tie-wraps).
Wie gaat aan de slag??

Buitenspeeldag woensdag 14 juni.
Het plan is dit jaar in ieder geval het kruispunt
Grunerielaan/van Cuijcklaan verkeersvrij te maken. En te
zorgen voor eenvoudig speelmateriaal.
En om 4 uur staat er een enorme stapel pannenkoeken (en
servetten en poedersuiker) klaar. Dan wordt het zeker
feest.

Ouders, oppas(opa’s en oma’s), wil je helpen met
organiseren:
meld je bij Dirk Jan de Ruijter.
Mededeling
Beste buurtbewoners, via deze weg
een reminder: Ik ben per 1 maart aan
huis een kapsalon gestart, onder de
naam “Just around the corner”.
Wilt u meer weten kan dat via mijn
website
www.justaroundthecorner.nl. Of
neem telefonisch contact op via 0680160013. Van harte welkom en tot
ziens!
Marijke Anholts

Buurtmail.
Wanneer U Uw mailadres hebt opgegeven, maar toch
geen mail ontvangt, geef dat dan even door via:
info@gruneriebuurt.nl. Zeker bij gmail-adressen kan het
voorkomen dat onze mail als spam wordt gezien. We
hebben er samen met onze server geprobeerd er iets aan
te doen, maar weten nog niet of dat afdoende was.
Is Uw mailadres nog niet bij ons bekend en wilt U
buurtmail ontvangen? Een mailtje is voldoende.
Wanneer U dit bulletin alleen per mail wilt ontvangen:
We proberen dat bij het mei-bulletin te realiseren.

Ze wonen hier sinds juli
verleden jaar en hebben al
één buurt-BBQ meegemaakt. Beiden komen
oorspronkelijk
van
Curaçao en hebben in
Nederland
gestudeerd,
Jonathan
in
Delft,
Beatrice in Leiden. Bijna iedereen die van Curaçao komt
gaat in december terug om de feestdagen daar met familie
en vrienden te vieren. Tijdens een van die oud en nieuw
feestjes hebben ze elkaar ontmoet. Jonathan woonde en
werkte toen al in Amsterdam en Beatrice was nog bezig
met haar studie medicijnen. Ze zijn op Curaçao getrouwd
in een mooi oud koloniaal landhuis, waarvan een blij
makend schilderij aan de muur hangt. Typerend zijn de
keukenmuren: rood met grote witte stippen om de vliegen
buiten te houden. In Nederland had in die tijd blauw die
functie.
Eerst hebben ze een tijd samen in Amsterdam gewoond
en pendelde Beatrice naar Leiden op en neer maar na een
paar jaar hadden ze daar genoeg van en wilden ze een
huis met een tuin. De zoektocht begon met als
uitgangspunt een straal van 2 km rond het LUMC, dat
bracht ze al snel naar Oegstgeest. Beatrice is helemaal
gelukkig met de 12 minuten (getimed!) fietsen, want na
haar artsexamen is ze bij het LUMC gaan werken, niet als
arts maar als wetenschapper, ze doet onderzoek naar
toedieningsroutes voor nieuwe malariavaccinaties.
Leiden gaat beginnen aan een grote klinische trial en
Beatrice's thema is: als het vaccin werkt – dit vaccin is
gebaseerd op levende parasieten -, hoe moet het dan
worden toegediend? Tot nu toe gebeurt dat intraveneus
maar dat is niet erg praktisch, daar heb je
gespecialiseerde verpleegkundigen voor nodig; het
zoeken is naar een directe manier om het in de bloedbaan
te brengen.
Jonathan is strategieconsultant, het bedrijf waar hij werkt
helpt grote organisaties bij het oplossen van problemen
en het plannen voor de toekomst. Eerst werkte hij bij
McKinsey, dat zich ook met reorganisaties en
kostenbesparing bezig houdt. SparkOptimus, het bedrijf
waar hij nu werkt, richt zich geheel op toekomstige
digitale innovatie van bedrijven. Hoe moet er worden
geïnvesteerd om een bedrijf ook over 3 tot 5 jaar nog
goed te laten functioneren.

Het gaat vooral om e-commerce strategieën, voor het
bevorderen van verkoop via internet door de klant on line
of mobiel betere diensten aan te bieden.
Nu reist Jonathan op en neer naar Amsterdam, een mooie
gelegenheid om te lezen of nog wat te werken. Volgens
Beatrice is Jonathan een ster in het optimaal gebruiken
van zijn tijd, hij weet precies wat je in 10 minuten kunt
doen, niet een analyse beginnen maar wel bv 2 e-mails
beantwoorden. Thuis komen, koken en zorgen dat ze om
7 uur klaar zitten voor een interview, dat vereist goede
timing. Normaal zijn ze rond 8 uur thuis en eten dan een
half uur later; vandaag is een uitzondering, want er is ook
nog een buurtvergadering, daar willen ze als enthousiaste
nieuwe bewoners graag bij zijn.
Tijdens de winterborrel vertelde Beatrice dat zij een grote
wens heeft: samen de Kilimanjaro beklimmen. Zijn jullie
allebei zo sportief?
Voor Jonathan is er één ding waar alles voor moet
wijken, VOETBAL, niet het kijken ernaar maar het doen,
daar gaat het om. Dat gebeurt in Rotterdam, en over tijd
efficiënt gebruiken gesproken: onderweg luistert hij via
de autoradio – op anderhalve snelheid – naar een app
waarin alle artikelen van het blad the Economist zijn
ingesproken. Naast voetballer is hij ook skiër. Beatrice is
door hem aangestoken, zij vindt alles wat met bergen te
maken heeft heerlijk. Voorlopig is ze bergwandelaar
maar met hulp van de NKBV* wil ze ook meer klauteraar
worden, ze klimt al wel in een klimhal. Verder doen ze
allerlei sporten een beetje, duiken - wel bij voorkeur in
Curaçaose wateren - zeilen, een keertje paragliding: met
een matrasachtige parachute een heuvel afrennen,
daardoor de wind vangen en vervolgens met hulp van
termiek zweven als een vogel. Waar ze hier nog niet aan
toe gekomen zijn is windsurfen op het Valkenburgse
Meer, op zee windsurfen hebben ze nog nooit gedaan,
zelfs niet op Curaçao.
Bevalt de buurt tot nu toe?
Ja, toen de makelaar vertelde van het buurtgevoel, de
eigen website en de activiteiten, gold dat voor hen als een
pre, ze kennen hier nu al driemaal zoveel buren als in
Amsterdam. Omdat ze verleden jaar in de zomer kwamen
kon de deur maandenlang open blijven, het was heerlijk
warm en licht en ze grepen elke gelegenheid aan om
buiten te eten nu ze een eigen tuin hadden. Deze zomer
zal dat wat meer overleg vragen, er lopen nu twee
beeldschone jonge poezen in huis rond. Jonathan was
vroeger thuis gewend aan honden, dit zijn een beetje
stoere, hondige katten, helemaal niet bang, ze houden van
water, springen zo bij je onder de douche en autorijden
vinden ze ook best.
Op de valreep vertelt Beatrice nog van een reis die ze
jaren geleden met vrienden maakte, een maand op een
door die vrienden zelf gebouwde zeilboot tussen de
zeehonden, pinguins en bultruggen naar Antarctica
zeilen... in dit huis zijn niet alleen de katten stoer.
*Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging.

20 maart 2017 Marleen Audretsch

Nieuw banknummer voor
buurtbijdragen:
In verband met de overdracht van de buurtkas aan Joost
de Leijer kunt u vanaf heden uw buurtbijdrage
overmaken op rekening NL61 INGB 0003 1130 10
ten name van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeld aub de
aanduiding "buurtbijdrage + uw adres".

DE GRUNERIE
DE GRUNERIE is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt. Het bulletin wordt
± 5 maal per jaar huis aan huis verspreid op de volgende adressen:
Kamphuizenlaan, Willibrordlaan, Van Cuycklaan, Grunerielaan,
Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan, Dorpsstraat 1 t/m 43 (onevenzijde) en
Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
Volgende bulletins verschijnen in:
 Juni (kopij uiterlijk 20 mei)
 Augustus
 November
Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 17, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl
Redactie: Peter vd Wetering,  515 47 53 / 0613038123
René van der Voort.  568 05 43
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  515 71 85
IBAN buurtbijdragen: NL61 INGB 0003 1130 10 tnv Joost de Leijer
Contactpersonen in de buurt.....
 René vdr Voort, Dorpsstraat 23,  568 05 43
 Charlot Devilee, Grunerielaan 17,  515 47 53
 Marleen Audretsch, Grunerielaan 51,  515 71 85
 Elly Weyzig, Kamphuizenlaan 1,  517 08 03
 Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,  517 49 22
 Dirk Jan de Ruijter, Van Cuycklaan 5,  531 66 38
 Christiane Weibel, Willibrordlaan 2,  515 08 00
 Hetty Boter, Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54
Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl
Email: info@gruneriebuurt.nl

Voorlopig programma van
activiteiten in 2017:
(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie en
voldoende belangstelling)
 Paaseieren zoeken op zondag april (zie
achterzijde van dit bulletin).
 Buitenspeeldag: woensdag 14 juni.
 Filmavond: zaterdag 17 juni (voorlopige datum).
 Fietstocht op Hemelvaartsdag: 25 mei.
 Zomerborrel/Buurtbarbecue: zaterdag 26
augustus.
 Sint Maarten: zaterdag 11 november.
 Sint in de buurt: zaterdag 25 november.

Meedoen? Nieuwe ideeen? Meehelpen?
Meld het bij de redactie . . . . . . . . . . .

Kom ook paaseieren zoeken op zondag 16 april!
De Paashaas heeft laten weten ook dit jaar onze buurt weer te zullen
vereren met een bezoekje. Op zondag 16 april verstopt hij de eieren die
jullie zelf hebben versierd, en verstopt hij voor ieder kind een zakje met
lekkers. Ook dit jaar is er weer een kleine prijs te winnen wanneer je een
gouden ei vindt!
Hoe doe je mee?
- verf / versier thuis per deelnemend kind vier hardgekookte eieren.
- breng de eieren vrijdag 14 april of zaterdag 15 april na 18.00 uur op
Van Cuycklaan 18 bij Philip en Marleen (aan het einde van het
doodlopende zijstraatje van de Van Cuycklaan)
- vergeet niet je naam op een briefje bij de
eieren te stoppen!
Zondag 16 april kom je om 10.30 u. uur naar
de speeltuin, waar je van de Paashaas krijgt te
horen waar je mag zoeken...
Om ongeveer 11.15 uur zijn we weer terug in de
speeltuin. De vinders van de gouden eieren
krijgen hier een beloning en voor ouders en
kinderen is er koffie, thee en limonade,
natuurlijk met iets lekkers erbij. Uiteraard zijn
ook buurtbewoners zonder (kleine) kinderen
hierbij van harte welkom!
Wil je nog iets vragen, dan kun je ons bereiken
op 071-5121786 / 06-11538007
of marleenp@yahoo.com

