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GRUNERIEBUURT
Uit de buurt.
(met bijdragen van onze contactpersonen)
 Dorpsstraat 11: Beste medebewoners van de
Gruneriebuurt. Zoals velen gezien zullen hebben, is
mijn huis Dorpsstraat 11 verkocht. En zijn de nieuwe
eigenaren volop bezig het huis naar hun smaak te
verbouwen en in te richten. Zelf ben ik verhuisd naar
Leiden Zuid-West, een appartement op de 12de etage.
Mooi uitzicht en erg naar mijn zin. Ik wens de buurt
veel plezier en veel animo bij de te organiseren
evenementen. Wij hebben met erg veel plezier sinds
januari 2012 in de Gruneriebuurt gewoond.
Het gaat iedereen goed!
Met vriendelijke groet
Co van Wieringen
 Klachten uit de buurt: Regelmatig komen er bij ons
berichten
binnen
waarbij
buurtgenoten
hun
ongenoegen kenbaar maken over zaken in de buurt:
Over parkeren, huisdieren, snoeien en dergelijke zaken
zijn nogal eens misverstanden.
Natuurlijk is het belangrijk om zelf persoonlijk contact
te zoeken. Wanneer gevraagd wordt het bericht toch te
verspreiden, dan doen we dit via een verwijzing naar
de rubriek “Uit de buurt”, op onze website.
 Aangeboden&Gevraagd: Wanneer er zaken binnen
onze buurt worden aangeboden, of juist gevraagd
worden, zullen we in de mail verwijzen naar de rubriek
“Aangeboden&Gevraagd, op de website.
 Osgerweekend/Open Monumentendag: Zater-dag 9
september was onze buurt even een monument: twee
enthousiaste
buurtgenoten
vertelden
aan
belangstellenden over onze buurt: vanaf de ijstijden, de
eerste boerderijen, het huis “de Grunerie”, tot en met
de huidige bebouwing, speciaal opgezet voor (rond
1950) uit Ned. Indië repatriërende Nederlanders.
 Herfstknutselen: Woensdag 8 november: in het
Kunstkasteel. Opgeven bij Hester Scheltens:
06-23521164 of via info@kunstkasteel.com.
 Van Wassenaerlaan: Vlak voor het uitdraaien van dit
Grunerie-bulletin werd bekend dat mevrouw H. S.
Boissevain (wonend op nummer 25) op 91jarige
leeftijd is overleden. Zij kwam in 1966 in onze laan
wonen en zo zei ze “daar heb ik nooit spijt van
gehad”.

Gezellige Zomerse Borrel &
Buurtbarbecue.
Op zaterdag 26 augustus jl. heeft weer de
buurtborrel, gevolgd door een buurtbarbecue,
plaatsgevonden. Bij prachtig zomerweer, zodat dat
het opzetten van de grote partytent beslist niet nodig
was. Door het weer kwam de feestelijke, veelkleurige aankleding ook goed tot zijn recht! Alle
mede-opbouwers en helpers, daarvoor onze dank!
De start van de (gratis) borrel vond plaats om 17.00
uur, op het kruispunt Grunerielaan-van Cuycklaan.
Gesproken kan hier zeker worden van een mooie
opkomst. Het was wederom dé gelegenheid om
elkaar bij te praten en kennis te maken met nieuwe
bewoners van onze mooie buurt. De aansluitende
BBQ – gezamenlijk grillen op de drie
gereedstaande BBQ’s om vervolgens aan lange
tafels te eten en te drinken – werd door de
aanwezigen weer als erg gezellig ervaren.
Natuurlijk was er weer de biertap, waaruit een koel
biertje kon worden getapt.
Er kan worden teruggekeken op een gezellige
buurtactiviteit.
Frank Bok

De geschiedenis
van de
Gruneriebuurt.
Boekje digitaal
beschikbaar !!

Buurbook.

In 2000 vierde de buurt
haar 50-jarig bestaan met
een groots buurtfeest in de
stijl van de eerste bewoners. Dit feest werd de
aanleiding voor het maken van een uniek
jubileumboekje over de Gruneriebuurt. Het
boekwerkje verscheen in 2003 in een oplage van 250
stuks. Er zijn helaas geen gedrukte exemplaren meer
beschikbaar. In de bibliotheek aan de Lange Voort is
het boekje wel in te zien.
Maar inmiddels is het digitaal beschikbaar; tegen
een kleine vergoeding kunnen we zorgen dat het in
Uw bezit komt. Wanneer U dat wilt kan het
afgedrukt worden; daarbij kunnen we behulpzaam
zijn, er zijn dan uiteraard kosten aan verbonden.
informatie:
Hiervoor mailt U naar info@gruneriebuurt.nl, belt U
met 06-13038123,
of meldt U zich op
Grunerielaan 17.

Koffieochtend 28 september
Zo maar een door-deweekse donderdagmorgen
in september. Ik heb
me voorgenomen om
deze keer op de
uitnodiging van
Margreet Gill in te
gaan. Ik woon al een hele tijd in de buurt en ben
meestal niet van de partij.
Een hele hartelijke ontvangst door Margreet. Hun
gezellige huis met een joekel van een tuin is het
toneel van een hele gezellige morgen. Ik ontmoet er
mijn buurvrouw van een paar huizen verder. We
groeten elkaar altijd op straat maar dat is het dan
wel. Maar nu een kop koffie en bijpraten sinds jaren.
We hebben elkaar heel veel te vertellen. Komen we
doorgaans niet aan toe. Het gaat haar goed en ik ben
blij dat ik ben gekomen. Gewoon op een door-deweekse-donderdag in september. Ik ga volgende
keer weer als ik dat zo kan plannen. Dank je wel
Margreet voor de gezellige morgen.
Groet Dirk Jan

Er zijn in Oegstgeest inmiddels veel websites en
platforms waarop de gemeente, vrijwilligers,
ouderenzorg, jongerenzorg, organisaties, buurten en
nog veel meer hun initiatieven willen delen. Dat
levert een grote hoeveelheid (mail)berichten op. Er
is nu een initiatief dat wil proberen al deze zaken te
bundelen in BUURBOOK. Kortgeleden was er
daartoe een bijeenkomst in het gemeentehuis.
Daarbij was “de Gruneriebuurt” ook aanwezig. Op
23 november a.s. om 19.30 is er een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis.
Bent U geïnteresseerd?
Meldt U dat dan via
info@gruneriebuurt.nl, of op Grunerielaan 17.
We vertellen U graag meer.
(Een verslag van de bijeenkomst op 5 oktober vindt U via onze
website)

Interview.
Nicole, Jeroen en Floor (bijna 5) Bunschoten
Van Cuycklaan 4
Ze wonen hier al ruim een
jaar. Hiervoor hebben ze acht
jaar met veel liefde in een
appartement in Poelgeest
gewoond, maar omdat ook
kleine meisjes - en zeker dit
kleine meisje - moeten hollen,
hadden ze al wel het idee opgevat om zachtjesaan op
zoek te gaan naar een huis met een tuin. Jeroen
studeerde
nog
in
de
avonduren bestuurskunde aan
de Erasmus Universiteit, dat
gaat niet goed samen met
zoeken naar een nieuw huis,
maar toch keken ze af en toe
met een schuin oog naar
Funda en op een gegeven
moment zagen ze dit huis. Ze gingen kijken... en
waren meteen verkocht. Ze zouden er zelfs niets aan
hoeven te verbouwen, dat had de vorige eigenaar al
prachtig gedaan. Volgens de makelaar had het geen
haast, het stond al 2 maanden te koop, maar niets
was minder waar, plotseling was het weg. Dat was
een enorme teleurstelling, maar daardoor kwamen ze
wel in actie: ze zetten hun appartement te koop en
gingen nu echt op zoek. Totdat opeens, eind april,
begin mei, ditzelfde huis wéér op Funda verscheen.
Maar dit keer ging alles als van een leien dakje:
ongeveer tegelijk met hun bod op dit huis kwam er
een koper voor hun appartement. Binnen 3 weken
was het verkocht en konden ze verhuizen.

Maar,
geluk
is
even
onbetrouwbaar als het weer,
nu werden ze opeens overvallen
door allerlei onaangename
voorvallen: Nicole werd met
Floor in de bakfiets fors
aangereden door een auto die
van het parkeerterrein kwam.
Floor landde met haar mond op
de rand van de bakfiets en
moest per ambulance naar het
ziekenhuis worden gebracht.
Sindsdien heeft ze wèl nog meer
belangstelling voor ambulances en al dat soort
dingen, ze wil nl. altijd al dokter worden. Daarna
kwam Jeroen aan de beurt: hij kreeg een mooi klein
tropisch aquarium met vissen erin. Dat moest schoon
gemaakt worden, maar een van de vissen was
blijkbaar ziek en Jeroen had een klein wondje aan
zijn hand. Dit leidde tot bloedvergiftiging en een
maandenlange behandeling met antibiotica.
Nicole komt uit Sassenheim, ze heeft de eerste
jaren van haar leven op de Rhijngeester-straatweg
gewoond, naast het café de Gouwe. Daar woont nu
haar beste vriendin. Zij werkt in Amsterdam, bij de
ING. Die beschikt over een interne academie waar
trainers worden opgeleid. Zij geven hun kennis weer
door aan de andere medewerkers. Nicole is daar
projectmedewerker in een team van 11 man. Zij
zorgen dat de trainingen kloppen, kijken of en waar
er behoefte is aan opleiding, zoeken daar de juiste
trainers bij en zorgen dat er deelnemers komen. Het
team werkt ook voor de ING vestigingen in de rest
van de wereld. De bedoeling is dat alles
gestroomlijnd wordt en dat als er een vernieuwing in
het programma is, alle medewerkers overal even
goed zijn ingevoerd. Er zijn bij de ING twee
stromingen: de bank kant en de IT kant. Nicole
werkt aan de IT kant. Het is heel leuk werk. Alleen
maakt ook de ING elke 4 à 5 maanden een
reorganisatie door; alles wordt zo veel mogelijk
geautomatiseerd of uitbesteed naar landen als
Roemenië. Er gaan steeds meer banen weg en sinds
twee weken zijn het ook voor Nicole spannende
tijden.
Gelukkig heeft Jeroen werk. Hij komt
oorspronkelijk uit Vinkeveen, heeft in Zwolle
gestudeerd en in Woerden en Den Haag gewoond,
waar hij Nicole tegenkwam. Hij werkt bij een
organisatie-adviesbureau. Zij adviseren de overheid,
vooral gemeenten, in het fysieke domein. Jeroen
doet dat op het gebied van de bouwregelgeving,
waar het gaat om wetswijzigingen, vergunningverlening, handhaving en zo meer. Steeds meer
bevoegdheden gaan van het Rijk naar de gemeenten.
Maar ook bij de gemeenten is een terugtrekkende
beweging te zien: de bedoeling is dat zij voor
zichzelf een regie-functie creëren en dat de

uitvoering aan de burgers wordt overgelaten - aan de
zgn. 'participerende burgers'. De vraag is hoe de
gemeente daarmee om zal gaan. Durft zij het aan of
blijft ze zich achter wet- en regelgeving
verschansen? In 2019-2020 komt de nieuwe
Omgevingswet, dat wordt de wet waarop gemeenten
zich moeten baseren. Zij scheppen dan een kader en
afhankelijk van hoe 'vrij' de desbetreffende
gemeente daarmee omgaat, ben je als burger vrij dat
in te vullen. Jeroen heeft ook meegewerkt aan het
project Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen.
Daarin worden de private partijen belast met de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in plaats van
dat de gemeente bouwvergunningen afgeeft. Maar
dat dossier is in de eerste Kamer gestrand.
Jeroen: Het is een gewenningsproces, we zullen er
allemaal aan moeten wennen dat partijen zelf meer
verantwoordelijkheid nemen en niet wachten tot de
overheid het heft in handen neemt.
Waar in de jaren '60 en '70 de kerk de dominante
maar ook bindende factor was, ook in de politiek,
heeft nu het individualisme de overhand. In dat
opzicht is het wel goed dat de overheid meer inzet
op participatie, dan moeten de mensen wel meer
samen doen, je maakt samen de samenleving, dat is
het idee.
In ons buurtje geldt dat uitgangspunt al langer: het
lijstje met hulpvaardige GrunerieBuren is er een
voorbeeld van, maar ook de koffieochtenden, de
buurtfietstocht en activiteiten die nog in de maak
zijn. Als het enigszins kan willen ze zoveel mogelijk
aan alles graag meedoen. Het is fijn om in een buurt
te wonen waar je buurjongen voordat hij een feestje
gaat geven even komt waarschuwen en waar het ook
zonder dat je steeds bij elkaar op de koffie komt,
heel normaal is dat je een pakketje voor elkaar
aanneemt of even een ladder uitleent.
Ze hebben het nu wel erg druk maar als Jeroen eind
dit jaar is afgestudeerd, kan hij ook weer lekker gaan
hard lopen en golfen. Ze houden beiden van muziek
luisteren en films kijken en Nicole is gek op koken
en lezen, maar wil ook graag Italiaans leren, want ze
zijn grote fans van Italië.
Fijn dat het jullie toch gelukt is hier te komen
wonen, welkom!
Oegstgeest, 6 oktober 2017
Marleen Audretsch

Gevraagd: koffieochtend
Wie organiseert een koffie-ochtend in het
voorjaar van 2018?
Ontvang in een ontspannen sfeer een aantal buurtgenoten met koffie, leer elkaar kennen, wissel uit,
kom op ideeën, praat over van alles. Wilt U dat?
Doe een bericht naar info@gruneriebuurt.nl, of op
Grunerielaan 17.

Zaterdag 11
november
Sint Maarten
Lampionnenoptocht
Op zaterdag 11 november
is het ook dit keer weer om 18.30 uur (half zeven
dus!) verzamelen op het kruispunt Grunerielaan /
van Cuycklaan voor de jaarlijkse lampionnenoptocht. We gaan in groepjes door de buurt
(de kinderen lopen onder begeleiding van aanwezige
ouderen) en lopen door de straten waar het bulletin
wordt bezorgd. We bellen aan waar op dat moment
de buitenlamp brandt. De bewoners van de Van
Wassenaerlaan kunnen een lichtje voor het raam
laten branden om aan te geven dat zij prijs stellen op
bezoek van de kinderen!

Sint Nicolaas in de buurt
op zondag 26 november.
Vorig jaar bezocht Sint Nicolaas onze
buurt niet, maar dit jaar is hij het
zeker
weer
van
plan.
We verwachten binnenkort een
brief van hem, waarin alle
(kleine) buurtkinderen worden
uitgenodigd. Het is belangrijk
dat Mama’s en Pappa’s deze
brief goed lezen en aan Sint laten weten of hun kind
aanwezig mag zijn.
Om de ontvangst van Sint een succes te maken, is er
hulp nodig: Pappa, Mamma heb je tijd en zin, meld
dat bij Dirk Jan de Ruijter.
 531 66 38 of 06-53634984,
of via info@gruneriebuurt.nl

Nieuwjaars-borrel op
zaterdag 13 januari
(16.00 tot 18.00 uur)
Opnieuw zijn we welkom in het “huis de Grunerie”
Ditmaal niet alleen om elkaar een goed 2018 toe te
wensen, maar ook om afscheid te nemen van Rita
Hijmans. Haar huis is definitief verkocht en zal
andere bewoners krijgen. Helaas dus ook het
afscheid van alle culturele activiteiten, waarvan we
zovele jaren konden meegenieten.

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:
 November (Sintnummer).
 Januari: (kopij graag voor 20 januari)
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

Programma van activiteiten
in 2017/2018
(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie
en voldoende belangstelling)
NB de buitenfilmavond op 16 september ging i.v.m.
het weer niet door; maar wat in het vat zit . . . . .
 AED cursus (heeft inmiddels plaatsgevonden).
 woensdag 8 november herfst-knutselen in
het kunstkasteel.
 zaterdag 11 november: Sint Maarten.
 zondag 26 november: Sint in de buurt..
 zaterdag 13 januari: Nieuwjaarsborrel
 maandag 5 feb: Buurtvergadering:
informatie volgt nog.

