DE GRUNERIE

Koffieochtend 12 april.

22 maart 2018 Nummer 2

Op donderdag 12 april is er

om 10.30
bij Liesbeth Bergman,
van Cuycklaan 12,
weer een koffieochtend. U kunt in een ongedwongen
sfeer kennismaken en bijpraten.
Wanneer U van plan bent aanwezig te zijn dan is een
briefje in de brievenbus, of een mailtje naar
info@gruneriebuurt.nl wel prettig.

GRUNERIEBUURT

Fietstocht:
Hemelvaartsdag 10 mei.

Uit de buurt.

Na het succes van de fietstocht vorig jaar
organiseren Gijs Overbeek en Renee Wap ook dit
jaar weer een
fietstocht+.
Gijs heeft een
aantal aantrekkelijke routes in
gedachten; de keuze
zal worden gemaakt
afhankelijk van de
weersomstandigheden van de dag.
Na afloop van de tocht zijn de deelnemers, net als
vorig jaar, welkom bij Gijs en Renee voor een
drankje met hapjes.
De te fietsen afstand zal plm. 40 km zijn.

(met bijdragen van onze contactpersonen)










Van Wassenaerlaan 26: Voor zover wij weten is
het nog niet voorgekomen dat de jongste en de
oudste bewoners van onze laan in hetzelfde
portiek wonen! Dat is dus nu na 26 februari jl. het
geval met de geboorte van ELIA BEER op
huisnummer 26. Aline en Boj Stroes lieten dat
met een geboortekaartje weten. Onze hartelijke
gelukwensen natuurlijk!
Van Cuycklaan 14: Op zaterdag 3 maart was een
groot
aantal
buren
aanwezig
op
de
welkomstborrel bij Catrien en Ferry Simons. De
verbouwing van het huis moest nog beginnen,
maar de sfeer was prima: Catrien, Ferry en
kinderen: WELKOM in de buurt!
Grunerielaan 17: Heel veel dank voor de Lidl
zegels, het meisje is heel blij met de knuffels.
Gebeurtenissen: zijn er bij U thuis
gebeurtenissen, (bv. een geboorte) waarvan U
denkt dat ze ook interessant zijn voor
buurtgenoten: doet U een briefje/kaartje in de bus
bij
de
contactpersoon,
of
naar
info@gruneriebuurt.nl.
Verrijk je Buurt: Op 26 maart (19:30 – 21:30) is
er in het gemeentehuis een bijeenkomst met fonds
1818 in het kader van de actie “Verrijk je buurt”.
Er kunnen dan ideeën voor activiteiten in de buurt
worden uitgewisseld (en mogelijkheden voor
financiering besproken). Meer informatie: zie
onze website.

De Geschiedenis van de Gruneriebuurt
Van het in 2003 uitgegeven boekje
“de
Geschiedenis
van
de
Gruneriebuurt”, zijn er helaas geen
papieren exemplaren meer. Het
boekje is wel digitaal beschikbaar
op onze website, of vraagt U er
naar
via onze mail of een briefje op
Grunerielaan 17.

10.30 u. vertrek vanaf van Cuycklaan 10.
Bent U van plan mee te gaan, dan is een berichtje op
dat adres, of via info@gruneriebuurt.nl erg welkom.
Doet U dat uiterlijk 3 dagen te voren.

GRU "Zomerborrel"
op vrijdag 1 juni
vanaf 21.00 uur
Buurtgenoten,
Na een uiteindelijk erg koude winter volgt hopelijk
een mooie zomer. Iets om gezamenlijk naar uit te
kijken en er met buurtgenoten, onder genot van een
hapje en een drankje, van te genieten. Daartoe
nodigen wij jullie uit voor de GRU Zomerborrel op

vrijdag 1 juni 2018 in Huize Klimop,
Rhijngeesterstraatweg 203.
U bent van harte welkom, vanaf 21.00 uur.
Graag tot ziens.
Patricia Vandecasteele, Frank Bok
Peter van de Wetering

Nb: Het is prettig te weten te weten hoeveel gasten we
ongeveer kunnen verwachten: als je wilt komen, kun je
een mailtje sturen naar: info@gruneriebuurt.nl of een
briefje in de bus doen op Grunerielaan 17. Indien je een
borrelhapje wil maken, dan kun je dat ook aangeven. Wij
nemen dan t.z.t. wel even contact op.

Grunerie loopgroep start !!
Verantwoord Bewegen.
Op zondag 29 april
om 10.30 uur
start de Grunerie loopgroep
“In beweging”
We verzamelen bij
speelplaats (kruispunt, van
Cuycklaan/ Grunerielaan en
lopen van 10.30 uur tot 11.30 uur. De route gaat bij
voorkeur in de natuur .

Training info: De looptrainingen cq. bewegings
trainingen worden verzorgd door Mustapha Elorche
(coach/ trainer in atletiek ).
De trainingen zijn voor elk nivo: zowel voor
beginners als voor gevorderden en worden
verantwoord opgebouwd, met oefeningen om tot
een betere conditie te geraken. Om met iedereen
rekening te houden, is het van belang om de
volgende gegevens naar info@gruneriebuurt.nl te
mailen:
Wil je meedoen? Doe je al iets aan sport? Zo
ja, welke en hoeveel jaren? Maar het is niet
noodzakelijk.
In afwachting van de respons,
Met sportieve groet,
Mustapha.

Interview:
Karin Oskam en zoon Fabian Ramayana,
Grunerielaan 49.
Karin is geboren en getogen in Oegstgeest. Tijdens
haar studie en daarna, in totaal tien jaar, heeft ze in
Leiden gewoond. Dat was wel heel leuk, zo een oud
Leids huis, met een steile trap, maar toen er eenmaal
een kind was, dochter Esmée, was dat toch niet
ideaal. Telkens moest de kinderwagen de trap op
worden gesjouwd. Toen Esmée twee jaar was,
verhuisden ze naar Oegstgeest, de Morsebel, waar ze
ongeveer 18 jaar gewoond hebben. Fabian is daar
geboren.
In haar werk is ze met de hele wereld bezig, maar
privé is en blijft het Oegstgeest. Haar moeder woont
hier ook nog, dus dat is wel zo aangenaam. Haar
nieuwe huis is van begin jaren '50 en was wel aan
een verjongingskuur toe en nog steeds zijn er dingen
die verbeterd kunnen worden, zoals de isolatie. Maar
oorspronkelijke accenten zoals het graniet in de hal
moeten natuurlijk wel blijven; gelukkig kan dat heel
mooi gerepareerd worden, zoals we op nummer 53
hebben gezien. Ook de tuin, zowel voor als achter,
verdient nog wat aandacht, maar dat komt allemaal
nog wel, hoofdzaak is dat het fijn wonen is hier.

Esmée woont in Amsterdam en is deze zomer klaar
met haar HBO opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Daarna wil ze een master doen in
klinische psychologie, dat kan alleen in Leiden,
maar uit Amsterdam vertrekken zal ze zeker niet,
daarvoor is ze te zeer gehecht geraakt aan
Amsterdam.
Karin werkt in Amstelveen op het hoofdkantoor
van KLM. Na een toeristische opleiding belandde ze
in de reiswereld. Ze heeft lang voor Holland
International gewerkt, dat is nu Tui, en daarna voor
een Japans dochterbedrijf van Japan Air Lines,
Jalpak, in Amsterdam, een reisorganisatie die zich
helemaal richtte op de Japanse markt, op bedrijven
die in Nederland gevestigd waren zoals Ricoh,
Canon e.d.
In opdracht van dit soort bedrijven organiseerde
Jalpak beloningsreizen die aangeboden werden aan
klanten als targets behaald werden. Daarnaast deden
ze ook de zakelijke reizen wereldwijd, daar hield
Karin zich veelal mee bezig. Voor Japanners werken
betekent perfecte service verlenen, nee kennen ze
niet.
Een van de relates van Jalpak was KLM. Zo kwam
Karin in aanraking met KLM, waar ze bijna 10 jaar
geleden is gaan werken. In eerste instantie had ze
daar een sales functie en was ze verantwoordelijk
voor het zakelijk contact met een aantal belangrijke
klanten uit het Nederlandse bedrijfsleven, bedrijven
als Deloitte, Ernst & Young e.d. Sinds ruim twee
jaar is ze verantwoordelijk voor de kennis en
training op de circa 40 call centers van Air FranceKLM wereldwijd. Deze zijn er voor klanten die
liever telefonisch reserveren in plaats van via
internet, voor de frequent flyers die een
voorkeursbehandeling krijgen, maar ook voor
mensen die via een website willen boeken en hulp
nodig hebben.
Het is de bedoeling dat alle call center medewerkers
over de hele wereld precies weten wat ze moeten
doen om elke klant goed te bedienen. Eerst
verzorgde elk land zijn eigen training maar nu is het
de bedoeling dat die opleidingen op den duur over
de hele wereld uniform zijn. Dat is geen sine cure
gezien al de verschillende culturen. Het bedrijf wil
meer focus op e-learning, maar in China
bijvoorbeeld zitten ze veel liever in een klas met een
leraar die ze vertelt wat ze moeten doen.
Niet alleen de verschillende culturen, ook de
complexiteit van het huidige vliegverkeer maakt dit
tot een stevige opdracht, want het gaat niet alleen
om KLM-Air France maar ook om de vele partners
zoals Delta, Virgin en vele andere, en elke
maatschappij heeft zijn eigen regels. De call centers
verkopen al die verschillende airlines en moeten dus
heel veel kennis in huis hebben en ook toegang

hebben tot alle informatie. Er wordt daarom
gestreefd naar een centrale informatiebank, waar alle
medewerkers over de hele wereld uit kunnen putten.
Het is Karins taak om te zorgen dat alle call centers
de benodigde kennis krijgen en erin worden getraind
die in praktijk te brengen. Ze reist veel, voor
workshops en overleg – dat is aardig vermoeiend,
met mensen overal vandaan, met allemaal
verschillende opvattingen.
Om zich te ontspannen wandelt ze veel, dat deed
ze eigenlijk nooit, ze heeft het ontdekt sinds ze hier
woont: je ziet zoveel meer dan wanneer je in de auto
zit en kunt op je gemak dingen overdenken. Dat
probeert ze nu zoveel mogelijk te doen. In de zomer
tennist ze bij OLTC (Oegstgeester Lawn Tennis
Club), liefst drie keer in de week en in de winter in
Sassenheim in een omgebouwde bollenschuur.

Buurtbijdragen:
Uw bijdrage voor 2018 al
overgemaakt? U kunt dat
doen door een bedrag
over te
maken op
rekening

NL61 INGB 0003 1130 10

ten name
van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeld a.u.b. 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: mei (kopij vóór 26 mei), juli, en
oktober.
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

Fabian voetbalt – sinds een jaar in een
vriendenteam bij ASC, na 13 jaar te hebben gespeeld
bij VV Oegstgeest, waar onze buurtgenoot Bas
Mouter zijn trainer was. Dat is al een buurtgenoot
om trots op te zijn, maar wat te denken van een 16jarige Fabian die het in december 2015 presteerde
om in de 3de seconde na aanvang van de wedstrijd
VV Oegstgeest A1- Kickers '69 A1 in één keer vanaf
de middenlijn te scoren ! Toevallig heeft iemand
langs de lijn een film gemaakt van die wedstrijd en
doorgestuurd. Het doelpunt werd door de pers
opgepikt als het snelste doelpunt ooit, en niet alleen
door de Nederlandse pers, het werelddoelpunt van
Fabian* ging de hele wereld over. Fabian is so wie
so een snelle jongen: hij is ook gek op snowboarden.
Het zal niet lang duren voor deze twee actievelingen
geheel zijn ingeburgerd in onze buurt.
* zie: https://www.vvoegstgeest.nl/1/31/werelddoelpunt-fabianramayana-gaat-de-wereld-over
en https://www.youtube.com/watch?v=FIziH7WycJ0
11 maart 2018 Marleen Audretsch.

NB: Kopij voor het volgende bulletin:
Graag vóór 26 mei naar de redactie!!

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

Activiteiten in 2018.
(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie
en voldoende belangstelling)
 Koffieochtend bij Liesbeth Bergman:
donderdagochtend 12 april 10.30 uur
van Cuycklaan 12.
 Paasactiviteit: zondag 1 april.
 Start Loopgroep: zondag 28 april.
 Fietstocht: donderdag 10 mei.
 GRU-borrel in Huis de Klimop: vrijdag 1 juni
 Buitenspeeldag: woensdag 13 juni.
 Koffieochtend bij Iet en Frank Bok
Grunerielaan 13: donderdag 28 juni.
 Zomerborrel/BBQ: zaterdag 1 september
 Sint Maarten: zondag 11 november.
 Sinterklaas: zondag 25 november.
 Gezamenlijk vuurwerk: maandag 31
december.
 Winterborrel: 3e week in januari 2019.

Kom ook paaseieren
zoeken op zondag 1
april!
De Paashaas heeft laten weten ook
dit jaar onze buurt weer te zullen
vereren met een bezoekje. Op eerste
paasdag, zondag 1 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 30 maart
(na 18.00 u) of zaterdag 31 maart
(hele dag) 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 1 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, opa’s en oma’s 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 / 0611538007 of marleenp@yahoo.com

