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Grunerielaan 44 : Bij
Beatrice en Jonathan
Joubert is op 17
augustus hun dochtertje
Ira geboren. Namens de
buurt:
GEFELICITEERD!
Verzoek uit de buurt: Is het mogelijk dat
iedereen ervoor zorgt dat het groen in de
brandgangen zodanig gesnoeid is dat je er
makkelijk doorheen kan fietsen? Sommige
heggen maken de brandgang steeds smaller
en brandnetels maken het fietsen ook niet
erg fijn. Alvast veel dank.
Van Wassenaerlaan: Helaas blijkt nog
niet iedereen af te weten van het feit dat de
afvalcontainers aan het einde van de Van
Wassenaerlaan, hoek Dorpsstraat + hoek
Van
Wassenaerlaan/Grunerielaan
uitsluitend bestemd zijn voor de bewoners van
de VAN WASSENAERLAAN. Zij hebben
namelijk geen eigen container. Waarschijnlijk overbodig te zeggen dat het afval
zo compact mogelijk in de containers
gedaan moet worden! Wanneer een ieder
zich hieraan houdt lopen de bakken niet
regelmatig over. Graag Uw aller
medewerking!
Buurt: Wanneer U even hulp nodig hebt,
dan zou U gebruik kunnen maken van onze
GRUNERIEBUUR,
meer
dan
15
buurtgenoten zijn bereid even in te
springen. Namen en telefoonnummers vindt
U op onze website. Of bel 06-13038123.

BUURTBORREL en
BARBECUE 2018
een succes!
Zaterdag 1 september was het prachtig weer,
zodat er voor de organisatoren tevoren geen
enkele zorg was; heel tijdig bleek het kruispunt
autovrij en kon door veel helpers in orde
worden gemaakt voor Buurtborrel en Barbecue.
Zo rond 17.00 uur arriveerden de eerste
buurtgenoten, dat werden er allengs meer, om
elkaar te ontmoeten en samen te genieten van
een drankje met wat erbij.
Ook de jongste buurtgenoten konden zelf
tappen: limonade uit een container vol zoete
drank. Vier van hen bleken zelfs zo enthousiast
dat ze besloten tot een echte buurtvergadering
(zie de foto).
Dat belooft wat
voor de toekomst.
Om 18.00 uur
werden
de
barbecues
ontstoken en togen
de eersten al aan tafel, gevolgd door vele
anderen. De zelf meegebrachte maaltijden
smaakten natuurlijk heerlijk en werden af en toe
ook met anderen gedeeld.
Nadat om 22.30 het kruispunt grotendeels weer
was opgeruimd, bleven enkelen nog wat langer
natafelen, lekker warm rond een vuurkorf.
Heel fijn was dat tijdens borrel en barbecue een
aantal jongere Grunerie’ers bereid bleek om
voor komende jaren de organisatie op zich te
nemen. Daarover kunnen bij de komende
buurtvergadering begin 2019 verdere afspraken
worden gemaakt. Meer foto’s van dit geslaagde
gebeuren zijn te zien op onze website:

INTERVIEW
Frits van Dissel - Grunerielaan 11
Frits van Dissel woont
hier nog maar sinds 1
juli, maar als je hem
ziet zitten aan zijn grote
tuintafel, met een klein
sigaartje onder een
weelderig afdak van
druiven, zou je zweren
dat hij hier zijn leven
lang al woont. Frits is
een Brabander, geboren
in
Eindhoven.
Na
Utrecht,
Amsterdam,
Hamburg, belandde hij in 1989 in Oegstgeest,
eerst in de Hofbrouckerlaan, later op de
Leidsestraatweg, in een groot vrijstaand huis
naast de ingang van het Zendingshuis, tegenover
de ooievaars. Daar ontdekte hij dat er elk jaar in
februari op één dag zo’n 10, 12 ooievaars uit de
omgeving komen helpen ‘ruimen’, dan worden
de meeuwen en reigers weggejaagd en kan er
genesteld worden.
Zes jaar geleden overleed zijn vrouw Caroline,
en daar hun zoon en beide dochters al het huis
uit zijn, werd het tijd om kleiner te gaan wonen.
Aan dit huis, Grunerielaan 11, hoefde maar heel
weinig te gebeuren, alleen de beide schuurtjes
moeten samen een zeefdrukatelier worden, want
zeefdrukken is zijn grote hobby.
Hij heeft de grafische school met vrijekunstopleiding gedaan, waar hij nog heeft leren
zetten in lood. Daarna kwam het fotografische
en digitale zetten en vervolgens het internet en
was dat hele proces niet meer nodig. Al in 1985
raakte hij verzeild in de digitale wereld met zijn
computers, minicomputers en floppy discs, en
daarmee bij uitgeverijen, waar hij redacteuren
leerde om te gaan met het teletekstformaat (8
regels tekst van elk 35 karakters), de enige
manier waarop uitgeverijen zich op tv mochten
profileren. Maar, daar bleef het niet bij, immers,
de wet van Moore - de technologie verdubbelt
zich elke twee jaar in alles behalve in prijs gold ook toen al en hij was zeer geïnteresseerd
in de ontwikkeling van nieuwe media.
Zo kwam hij via de wereld van de Nederlandse
dagbladpers terecht bij Sijthoff in den Haag,
waar hij een systeem mee opzette voor hun
vracht- en exportdocumenten voor de

Rotterdamse haven. Alles ging ineens per
computer: vracht en transport werden bij elkaar
gebracht. Zo weten inmiddels de grote
transportuitgevers ter wereld precies wat overal
in de containers gaat, en op de plaats van
bestemming weten ze wat er uit moet, welke
controles en formulieren er nodig zijn, welke
vrachtwagens klaar moeten staan, alles gaat vele
malen efficiënter. Bij Uitgever Intermediair
hielp hij de vacaturebank voor hoger opgeleiden
in Nederland digitaliseren nog voor de internettijd; interessant detail: doordat je in de computer
de vacatures kon sorteren, bleek Intermediair de
prognoses voor de economie sneller te hebben
dan het CPB. Via de internationale telefonie bij
KPN en de opzet van internationale
aanbestedingen kon hij zijn grafische
achtergrond goed gebruiken. Zo kwam hij toch
weer in de buurt van waar het begon: de
grafische wereld. Voor Frits is grafiek vak èn
hobby.
Daarnaast is hij al vele jaren actief in de
politiek, als raadslid en fractievoorzitter van
Hart voor Oegstgeest, voorheen - sinds 1992 Leefbaar Oegstgeest. De naam is veranderd
omdat de partij zich niet meer herkende in het
begrip ‘leefbaar’ zoals het in de politiek nu
veelal wordt gebruikt. Oegstgeest groeit hard, er
komen veel nieuwe inwoners bij, zoals in
Nieuw Rhijngeest, en de Universiteit is van plan
bij het Science Park een groot aantal woningen
neer te zetten. Sinds kort hebben we de grens
van 24.000 inwoners bereikt, dan val je als
organisatie in een andere categorie qua
verplichtingen en faciliteiten; er zal politiek wel
wat veranderen. Waar het ons om gaat is dat we
echt goed op ons groen moeten passen: kasteel
Endegeest - sinds kort ook het landgoed - en
Hofbrouckerpark zijn aan projectontwikkelaars
verkocht, bij Akzo Sassenheim worden plannen
gemaakt voor windmolens, om maar een paar
zaken te noemen.
Heel veel gemeenten hebben steeds maar weer
geïnvesteerd in gronden - totdat de markt
instortte. Ook Oegstgeest heeft dat gedaan, maar
we hebben de afgelopen 6 jaar bijna de helft van
de schulden weg gekregen, o.a. door risico's te
beperken en de controle op de financiën te
verbeteren. Er is een bestedingsplafond
gekomen dat gebonden is aan de toestemming
van de Raad. In het geval van Nieuw Rhijngeest
worden de verantwoordelijkheden in een firma
met de exploitant gedeeld, de risico’s zijn nu
dus voor beide partijen.

Ook bij de gemeente wordt informatieverspreiding een steeds belangrijker onderwerp.
Wikileaks, de privacy problematiek, het
auteursrecht, de vraag is: van wie is informatie?
Je medische gegevens, je bsn nummer, je
adresgegevens, je bent veel meer informatie dan
je denkt, het eigenaarschap daarvan is een
grenssituatie waar we nu mee moeten leren
leven. Het gaat om normen die aan vernieuwing
toe zijn, want met gegevens (informatie) kun je
met algoritmes* nieuwe gegevens maken die
van grote invloed kunnen zijn, en wie is dan de
eigenaar en dus verantwoordelijk?
Bij Frits klopt ook in zijn vrije tijd het sociale
hart: als lid van de Lion’s club helpt hij o.a. af
en toe uitstapjes verzorgen voor ‘de Heren van
Rustenborch’ die er op eigen kracht niet meer
zo makkelijk uit komen. De Lion’s club
organiseert ook allerlei activiteiten om geld in te
zamelen voor nuttige en goede doelen. Zo
hebben ze de leerlingen van de Leo Kanner
school geholpen muziekinstrumenten aan te
schaffen. De aanspreekbaarheid en vriendelijke
gezelligheid van de Gruneriebuurt trok de
Brabander in hem aan, hij verheugt zich al op de
straat bbq in september en de kans om met zijn
nieuwe buurtgenoten kennis te maken. Het
genoegen zal ongetwijfeld wederzijds zijn.
*

algoritme: eindige reeks instructies die vanuit
een gegeven begintoestand naar een beoogd doel
leidt
(Wikipedia) of: een recept waarmee je met ingrediënten
een bepaald eindresultaat bereikt; de handleiding hoe je
je recept klaarmaakt is het algoritme

De ontvangst van Sint staat dit jaar gepland
op zondagmiddag 25 november en de
Goede Sint zal dit jaar worden ontvangen in
“het Praethuis”, het mooie gebouwtje op het
terrein van volkstuinen “De Groenerie” aan het
einde van de van Cuycklaan. Wil je kinderen al
vast opgeven: dat kan
bij: info@gruneriebuurt.nl.

Zie ook de laatste pagina van dit
bulletin

SINT MAARTEN
Zondag 11 november
Op zondag 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!
Op de website www.gruneriebuurt.nl vind je
een mogelijke routeverdeling.

Oegstgeest, 9 augustus 2018 Marleen Audretsch

Sinterklaas in de buurt
Zondag 25 november
brengt de Goede
Sint weer een
bezoek aan de
Gruneriebuurt.
Daarom sturen we
dit berichtje. Het is
gebruikelijk dat
Sint wordt onthaald
door iemand uit de
buurt. Alle kinderen
uit de buurt zijn dan
ook uitgenodigd om te komen op het feestje en
Sint een handje te geven of / bij sinterklaas op
schoot te zitten. Je kan een liedje voor hem
zingen, een mooie tekening maken of een coole
voetbaltruc laten zien. Alles mag en kan.

Kopij voor het volgende bulletin graag voor 31
december naar
Grunerielaan 17

info@gruneriebuurt.nl

of

naar

KINDER
OUD EN
NIEUW
Aan het einde van het
jaar is het altijd leuk om het oude jaar met
elkaar af te sluiten. Ook als je nog niet de hele
avond kan/mag opblijven wil je natuurlijk niet
het vuurwerk missen. Je wilt vriendjes en
vriendinnetjes alvast gelukkig nieuwjaar wensen
en misschien wel een glaasje limonade of
warme chocolademelk drinken. Wat dacht je
van een oliebol!?
Voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en
tantes en alle andere mensen die het KINDER
OUD EN NIEUW willen meevieren zou er
warme Glühwein of een ander lekker drankje
kunnen zijn als zij op maandag 31
december rond half acht bij het
speeltuintje op de kruising komen om al vast
met de kinderen het jaar af te sluiten.

Wil je meehelpen dit te organiseren?
Meld je bij DirkJan de Ruijter
van Cuycklaan 5.
071 531 66 38
of 06 53634984.
Later op de avond, zeg maar om tien over
twaalf, zouden we op de zelfde plaats bij elkaar
kunnen komen om het glas te heffen op het
nieuwe jaar. Neem je glas en fles mee en klink
met ons op 2019. Misschien schieten we dan
ook nog een pijl de lucht in.

NIEUWJAARSBORREL
Zaterdag 19 januari 2019
We heten alle buurtgenoten
welkom op zaterdag 19

januari om 16.00 uur
in het
Huis de Grunerie
van Cuycklaan 16,
om met elkaar het glas te
heffen op het jaar 2019.
Het was al een traditie,
maar ook de nieuwe bewoners Hans en Loes
Hogerzeil stellen voor deze gelegenheid hun
prachtige huis open.

KOFFIEOCHTEND
Er staat nog geen koffieochtend gepland.
Wanneer U buurtgenoten wilt ontvangen in een
ongedwongen sfeer, geeft U dat dan door via
onze mail, of via Grunerielaan 17.

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" .

Activiteiten in 2018 / 2019
(onder voorbehoud van een succesvolle
organisatie en voldoende belangstelling)









Loopgroep “de Grunerie”: elke
zaterdagmiddag om 16.30 uur;
meedoen?
mail naar info@gruneriebuurt.nl
Sint Maarten: zondag 11 november.
Sinterklaas: zondag 25 november.
Kinder Oud en Nieuw: maandag 31
december.
Nieuwjaarsborrel: zaterdag 19 januari in
het huis de Grunerie.
Jaarlijkse Buurtbijeenkomst: maandag 18
februari 2018 bij ???
Lenteborrel: voorjaar 2019.

Brief van Sinterklaas:

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).
Het volgende bulletin verschijnt in: januari 2019
(kopij vóór 31 december 2018 )
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
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

