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het afscheid dat ze van onze buurt namen: zie
verder in dit Bulletin.
 Van Cuijcklaan 16: We ontvingen van Rita
Hijmans bericht over haar naderend afscheid
van de Gruneriebuurt. Dat zal waarschijnlijk
ook het einde betekenen van alle culturele
activiteiten in haar prachtige “Huis de
Grunerie” (zie haar bericht in dit bulletin).

GRUNERIEBUURT

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)


Van Wassenaerlaan 38: Weer zijn nieuwe
bewoners in onze laan neergestreken en wel
op nummer 38. Ronald Boons en Chayada
Rakmuenwai kwamen in februari jl. naar
Oegstgeest om dit huis na een grondige
verbouwing te gaan bewonen. Ronald is
afkomstig uit Brabant en zijn vriendin uit
Thailand. Goed nieuws trouwens voor een
ieder die nog eens van plan is om te gaan
vertrekken: Ronald verleent als ZZP'er
verhuisassistentie.
 Van Wassenaerlaan 19: Michael kreeg een
broertje!
Leuk toch, ben je bijna drie jaar en is er een
kindje bij gekomen. Paul en Roxana
Termorshuizen uit de Van Wassenaerlaan 19
zijn er ook zó blij mee. Hun zoontje - dat op
de 23ste juni j.l. werd geboren – noemen ze
Dennis. “Twee maal zoveel plezier, nu zijn
we met z’n vier”, staat er op het
geboortekaartje. Onze felicitaties gaan naar
de dolgelukkige trotse ouders en natuurlijk
ook naar Michael!
 Grunerielaan:16 op 14 juni
hingen vlag en boekentas uit
op Grunerielaan 16: Martijn
Theunissen was geslaagd
voor
zijn
gymnasium
examen aan het Rijnlands
Lyceum: Proficiat.
 Grunerielaan 21: Op
juni vertrokken
Tineke en Ben Verhoeve, na er bijna 40 jaar
gewoond te hebben, uit de Grunerielaan. Over

Afscheid Tineke en Ben
Verhoeve
Lieve ex-buren en ex-buurtgenoten,
Wij hebben
op dinsdag 30
mei bij onze
afscheidsborrel van de
Gruneriebuurt erg
genoten. Wat
hebben jullie ons verrast met jullie aanwezigheid,
het afscheidslied en de cadeau(tje)s als herinnering
aan de buurt en buurtgenoten. Van het geld gaan
wij, als ons nieuwe huis klaar is, in de tuin een
"Grunerieboom" aanplanten! Dat wordt dan
eenzelfde boom als nu in de Grunerielaan staat: een
blijvende herinnering aan onze Gruneriebuurt.
Na een toch nog pittige verhuisdag donderdag 1
juni, zijn we "bijgekomen" in ons eerste tijdelijke
verblijf in het vakantiepark Bronsbergen in
Zutphen. We wensen iedereen het allerbeste toe.
Jullie zijn van harte welkom in het prachtige
Zutphen. Ons mailadres en onze mobiele nummers
zijn nog hetzelfde. Er kan dus altijd contact gemaakt
worden.
Hartelijke groet van Tineke en Ben Verhoeve
Ons postadres is voorlopig:
Gervaisstraat 25
7207 RS Zutphen
E-mail: benverhoeve@hotmail.com

Zomerborrel en
Buurtbarbecue 2017 op
zaterdag 26 augustus as.

Op zaterdag 26 augustus zal de jaarlijkse
zomerborrel, gevolgd door de buurtbarbecue,
plaatsvinden.
Dé gelegenheid om met buurtgenoten bij te
praten, kennis te maken met nieuwe bewoners van
onze mooie buurt. Gewoon gezellig, bij hopelijk
mooi weer! Natuurlijk kunt U er ook voor kiezen
alleen de Buurtborrel bij te wonen, of juist alleen
deel te nemen aan de Barbecue; we begrepen dat
dat niet altijd duidelijk was. U bent altijd
welkom!

U zorgt voor alles wat U zelf op de barbecues
zou willen bereiden en daarbij zou willen eten en
drinken. Natuurlijk is er weer de biertap,
waaruit, na 18.00 uur, tegen betaling, een koel
biertje kan worden getapt.
Uiteraard is alle hulp welkom, zowel bij
het opbouwen van één en ander – o.a. onze
mooie partytent -, als bij het opruimen aan het
einde van de avond wanneer het kruispunt weer
schoon achtergelaten moet worden. We zien U
graag voor hulp in de loop van de middag
verschijnen want er moet toch altijd weer veel
gebeuren. Wanneer U in de gelegenheid bent om
te assisteren bij het opbouwen, dan kunt U dat al
tevoren melden bij:
Frank Bok
fbok@wxs.nl
info@gruneriebuurt.nl
tel: 06 243 86 972
We vragen een ieder om niet meer te
parkeren in de buurt van het kruispunt
Grunerielaan/van Cuycklaan, vanaf 13.00 uur.
Vanzelfsprekend heeft de gemeente
toestemming verleend om het kruispunt af te
zetten.
Tenslotte: er is geluidsapparatuur aanwezig:
wanneer U in staat bent op de een of andere
wijze muzikaal bij te dragen: schroom niet.

Open Monumenten
Osger weekend.

/

In het “Open monumenten / Osger weekend” op

De start van deze gratis zomerborrel
zal plaatsvinden om 17.00 uur, op het
kruispunt Grunerielaan/van Cuycklaan. Daar is
voor een ieder een glas wijn, fris of bier. (Wilt
U daarvoor zelf een glas meenemen?). Om
18.00 uur wordt de barbecue ontstoken, waarbij
wij zorgen voor tafels, banken, de barbecues en
een ijsje voor de kinderen.

zaterdag
9 september, zal er een
wandeling door onze buurt worden gehouden.
Daarbij is aandacht voor de geschiedenis van de
grond waarop we wonen en van zijn bewoning.
Een aantal buurtgenoten zal de wandeling
verzorgen. De start is om 13.00 uur en om 15.00
uur aan het einde van de Kamphuizenlaan, bij de
Pastoorswetering.

Mogelijk snel einde van
Stichting “de Grunerie”
(in het huis “de Grunerie”)
Met pijn in het hart moet ik jullie berichten dat ´de
Stichting Grunerie´, mogelijk al dit jaar, de poorten
gaat sluiten.
Na zo´n 30 exposities van meer dan 40 kunstenaars
en ongeveer 50 concerten en optredens zie ik mij
gedwongen deze mooie plek te verlaten, het huis zal
op korte termijn te koop worden aangeboden. Ik heb
veel nagedacht of er een mogelijkheid bestaat de
Stichting Grunerie in enigerlei vorm voort te zetten
en voor cultureel Oegstgeest te behouden, maar tot
op heden is me dat niet gelukt. Misschien heb je een
idee? Ik stel suggesties zeer op prijs. Ik ga in ieder
geval nog een mooie afscheids-expositie met concert
organiseren nodig je van harte uit daarbij aanwezig
te zijn.
groeten van Rita Hijmans
www.grunerie.nl
www.ritahijmans.nl

Leer Reanimeren.

In deze reanimatiecursus leert u:
- een hartstilstand te herkennen en wat u dan als
eerste moet doen
- hoe u moet reanimeren: hartmassage en mondop-mond beademing toepassen
- hoe u een AED
(automatische externe
defibrillator) gebruikt.
Dit heet defibrilleren,
in onze buurt hangt de
dichtstbijzijnde AED
in
de
brandweer
kazerne.
De cursus duurt 4 uur en wordt 's avonds van
18:30-22:30 gegeven in het LUMC. De cursus
kost 30 Euro per persoon en is voor iedereen
toegankelijk.
Indien u interesse heeft in het volgen van deze
cursus kunt u zich opgeven door zo mogelijk voor
1 augustus een email te sturen naar:
beatricewinkel@gmail.com
In overleg met alle geïnteresseerden kan dan een
geschikte datum worden geprikt.
Ik hoop de cursus met een flink aantal
buurtbewoners te kunnen volgen!

Beste Gruneriebewoners,
Heeft u er wel eens
bij stilgestaan dat 300
mensen per week
door een hartstilstand
worden
getroffen?
Ritme-stoornissen
door een hartinfarct
zijn vaak de oorzaak.
In de meeste gevallen
gebeurt dit in de
thuissituatie. Het is dan van belang dat u weet hoe
u moet handelen wanneer iemand in uw naaste
omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind,
familielid, kennis, buurman of buurvrouw een
hartstilstand krijgt.

De Gruneriebuurt is een hechte buurt,
waarbij de bewoners graag dat beetje extra doen
voor elkaar om het wonen fijner en gemakkelijker
te maken. Ik zou graag willen voorstellen om ons
ook in te zetten voor een veiligere buurt door met
een groepje geïnteresseerden een reanimatiecursus
te volgen aan het LUMC!

Beatrice Winkel (Grunerielaan 44).

Mooie Buurtfietstocht
op Hemelvaartsdag.
Om 10 uur was het verzamelen op de van
Cuijcklaan 10. Prachtig zomerweer! Ontvangst
met o.a. koffie in de tuin van Gijs en Renée. Wat
een mooie start van dit nieuwe buurt-initiatief. Na
een korte uitleg van Gijs gingen wij op pad. De
fietsroute van ca. 40 km bracht ons o.a. via
Leiden (De Vink) naar Voorschoten, vervolgens
via Landgoed De Horsten en een gedeelte van de
Landgoederenroute naar het Duingebied Hollands
Duin.
Onderweg lichtte Gijs al fietsend en bij korte
“stops” het nodige toe. Voor een wandeling door
het park waarin Huis en Museum Voorlinden is
gelegen, werd van de fiets afgestapt en voor de
lunch bij Boerderij Meijendel. De terugweg liep
via de Wassenaarse Slag en het Valkenburgse

Meer. Keurig om 15.00 uur waren we terug In
Oegstgeest en konden de deelnemers terugkijken
op een zeer geslaagde en qua landschap mooi
afwisselende fiets-toertocht. Dat alles onder het
genot van een afsluitend, verkoelend drankje. Gijs
en Renée, dank!! Wij kijken uit naar de volgende
tocht!
Frank en Iet Bok
NB de gefietste route is te vinden op
www.route .nl (route nr. 582426)
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Mooi weer op 14 juni
Het was het mooiste weer van de
wereld, tijdens de buitenspeeldag.
Zeker 25 kids ongeveer van 10 maanden tot 12/14
jaar, konden genieten van een springkussen,
van waterballonen, een zwembad, limonade,
spekjes, kegelen met waterflessen, rennen door de
gras sproeier, schommelen, fietsen en nog veel
meer. Als klap op de vuurpijl waren er
suikerspinnen, je moest wel geduldig in de rij
wachten, of stiekem voor de tweede of derde keer
in de rij gaan staan en als afsluiter heerlijke
pannenkoeken van Dirk Jan.
Kortom een topdag!
Veel dank voor alle hulp!
Tot volgend jaar!
Claire van Campen

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:




Oktober (Kopij voor 20 oktober.)
November (Sintnummer).

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:

Koffieochtend.
Op donderdag 28
Margreet Gill
Grunerielaan 53
om 10.30 uur.

september

bij

Het hoeft niet, maar U zou tevoren even kunnen
melden van plan te zijn te komen.
Mail: karelgill@solcon.nl.

(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie
en voldoende belangstelling)






Zomerborrel/Buurtbarbecue: zaterdag 26
augustus.
Koffieochtend donderdag 28 september
AED cursus (nader te bepalen datum)
Sint Maarten: zaterdag 11 november.
Sint in de buurt: zaterdag 25 november.

