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Jaarlijkse straatbarbecue
en buurtborrel op
zaterdag 3 september
Op zaterdag 3 september, de eerste zaterdag van deze
maand, zal traditiegetrouw weer de jaarlijkse straatbarbecue
en buurtborrel plaatsvinden. Als locatie geldt: kruispunt
Grunerielaan / Van Cuycklaan.

Mogelijk geldt dat ook voor nog wat rode Gruneriebuurtwijn. Voor de kinderen zal voor een ijsje worden gezorgd.
Kortom, weer een prachtig programma! Alle buurtbewoners
worden dan ook van harte uitgenodigd aan dit jaarlijkse
evenement weer deel te nemen. Als wij met z’n allen zorgen
voor mooi weer dan wordt het weer heel gezellig!
Dit jaar worden er ook weer
tijdens het Straatfeest een
paar schilderijen ten toon
gesteld die – ter aanvulling
van de buurtkas – te koop
zijn (hier 2 voorbeelden van
een olieverfdoek in de maat
40x50 cm).
De doeken – in
verschillende maten - zijn geschilderd door wijlen de heer
Kloos die ze in 2008 ten goede liet komen aan de buurtkas.
Eerder konden we van de opbrengst van een 40-tal doeken
onze grote buurttent kopen. Kijkt u nog eens op de
buurtwebsite (www.gruneriebuurt.nl )waar u de
overgebleven collectie
kunt zien. En ….. wilt u
een doek aanschaffen dan
hoeft u niet te wachten tot
3 september maar stuur
een mailtje naar de
redactie
(info@gruneriebuurt.nl )
en doe een bod. Wilt u een
doek zien..? Ook dat kan - na afspraak- op het redactieadres.

Graag tot ziens op zaterdag 3 september.


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

De jubileumborrel in 2011

Om 17.00 uur zal het evenement starten met een gezellige
gratis buurtborrel. Naast bier en fris, kan o.a. genoten
worden van rode Gruneriebuurt-wijn. Dat is de wijn die in
het jubileumjaar 2010 geïntroduceerd en geschonken is.
Vindt u de wijn erg lekker….. er is nog een beperkt aantal
flessen te koop á € 4,50 per fles.
In verband met de opbouw van een grote tent, een
springkussen voor de kinderen, het plaatsen van tafels en
banken, wordt aan autobezitters gevraagd om vanaf 14.00
uur niet meer rondom het kruispunt hun auto te parkeren.
Straten zullen ook worden afgezet; de gemeente heeft
hiertoe een vergunning verleend.
Vervolgens zal om 18.00 uur met de barbecue worden
begonnen. Gezorgd zal worden voor twee grote bbq’s,
tafels, banken en een grote partytent. U dient zelf te zorgen
voor alles wat u op deze bbq’s zou willen bereiden en wat u
daarbij verder nog wilt eten en drinken. Wel zullen, zoals
gebruikelijk, tegen betaling biertjes kunnen worden getapt.

• Vanaf augustus van het vorige jaar werden er in de Van
Wassenaerlaan drie meisjes geboren. Het wachten was
dus nu op een jongetje. En ziedaar: op18 juni 2011
konden we aan het raam op nummer 23 zien dat daar een
zoon zijn intrede had gedaan! Zijn ouders Irene Pronk &
Frank Janszen zijn volgens het kaartje super blij met
Mees Arie en noemen het kindje Mees! Alsnog onze
welgemeende gelukwensen!
• Het op 10 augustus
gevonden armbandje
wacht nog steeds op de
rechtmatige eigenaar.
Af te halen bij het redactieadres (Grunerielaan 21).
• De woning op nummer 26 in de Van Wassenaerlaan
werd op 19 mei jl. betrokken door de nieuwe bewoner
Eelke Veenstra. Hij verruilde Leiden / Hoorn voor onze
woonplaats. Eelke stemde toe in een interview, zodat we
later wat meer achtergrond over hem krijgen. In ieder
geval wensen we hem een fijne tijd in onze Gruneriebuurt!
• Voor de buurtkoffieochtend in het najaar heeft
Tine van der Panne, Dorpsstraat 41 zich
gemeld. Zij vindt het leuk u op de koffie te
mogen ontvangen op vrijdag 21 oktober
vanaf 10.00 uur. Een leuke manier om
buurtgenoten wat beter te leren kennen!
Noteer de datum dus alvast in uw
agenda.


Toch buitenspeeldag in de
Gruneriebuurt
Kinderen organiseren buitenspelen
zelf!
(door Peter van de Wetering)

Hoewel het er niet naar uitzag dat de buitenspeeldag dit jaar
in de Gruneriebuurt gespeeld zou kunnen worden, is het een
fantastische middag geworden.
Vele oproepen in het buurtbulletin, maar niemand meldde
zich om het gebeuren te organiseren. Helemaal niet naar de
zin van Puck en Sophie. Ze trokken de buurt in, regelden
ouders, prijsjes voor de bingo, skippy-ballen voor een
skippybal-race, afzetten van de straat en ook buurt-schminkprofessional Ferry Zeeman.
In een oogwenk was het voor elkaar. Een gebeuren met
spelletjes, een echte ijscowagen, een bingo en pannenkoeken
(aangeboden door een paar enthousiaste vaders). Onder een
stralende zon konden meer dan 60 buurtkinderen met hun
vaders, moeders, opa’s en oma’s heerlijk buiten spelen. En
dat alles zonder op te moeten passen voor auto’s: dat alleen
al is een feest!

Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)

Gemma en Henk
Broekstra gaan
verhuizen.
Het bord Te Koop in de
voortuin is de aanleiding
van ons gesprek. Na 48
jaar gaan Henk en
Gemma verhuizen. Henk kwam hier al langs toen dit nog de
tuinen van Witteman waren, hun heg is nog de originele
afscheiding. Hij ging dan naar familie in Hillegom - met de
Blauwe tram, die liep vanaf Station Leiden via Sassenheim
en Lisse naar Haarlem. Er liep ook een Blauwe tram door de
Breestraat, over Voorschoten, Leidschendam en Voorburg
naar het Malieveld, en een Gele tram vanaf het overdekte
zwembad in Leiden, door de Haarlemmerstraat, via
Wassenaar de Drie Papegaaien, naar 't Station Den Haag. En
dan had je nog het 'kleine' trammetje, dat ging van de Rode
Leeuw - bestaat ook niet meer -, via Breestraat en
Hogewoerd naar de Wilhelminabrug. Dat was prettig
vervoer.
Hun beide kinderen zijn hier geboren en getogen, die wonen
nu in Leiden en in Randwijk. Gemma gaat daar met trein en
vouwfiets heen. Voor Henk is dat onmogelijk: hij loopt
moeilijk na een scooterongeluk gevolgd door vele operaties
aan knie en heupen. "Maar", zijn ogen lachen, "ik zit nog
altijd aan de chocoladekant hoor, er zijn mensen die het veel
slechter getroffen hebben en ik heb altijd gesport en gefietst
en gezond geleefd, dat scheelt".

De buitenspeeldag in 2011

Puck en Sophie bedankt, en natuurlijk gaat het volgend jaar
ook weer door!


In Memoriam
Baukje de Boer
Na een moeilijk jaar, waarin zelfstandig
wonen onmogelijk werd, verhuisde mevr. de
Boer van de Dorpsstraat 15 in mei jl. definitief
naar Mariënhaven in Warmond.
Te snel moesten we horen dat zij op 5
augustus jl. in alle rust in de leeftijd van 88
jaar is overleden.
Baukje de Boer is op woensdag 10 augustus
om 13.00 uur begraven bij het Groene Kerkje.

Zijn handicap heeft hen helpen besluiten te verhuizen, de
trap wordt bezwaarlijk en wat meer ruimte zou wel prettig
zijn, Gemma: "als hij met z'n krukken in de keuken staat,
kan ik er niet meer bij" en ook de tuin wordt meer werk dan
plezier. Hun keus is gevallen op Rustenborch, de begane
grond met balkon op het zuiden en het winkelcentrum op
redelijke afstand. Er wonen daar heel wat bekenden, onder
anderen Henk's bridgevrienden - "kunnen we weer een
clubje beginnen", verwijzend naar het feit dat Henk als
actief bewoner van het eerste uur ook aan de wieg stond van
de Grunerie buurtactiviteiten.
Henk was 13 toen hij in 1946 uit Indië kwam. Als
repatrianten hadden ze met de woningnood van vlak na de
oorlog nergens recht op. Vader ging terug en moeder kon
tijdelijk bij familie terecht totdat ze met veel pijn en moeite
woonruimte aan de Rijnsburgerweg vond. In 1950 werden
hier de eerste huizen gebouwd. Inmiddels was vader
overleden en werd de levensverzekering uitgekeerd. Met dat
geld heeft moeder toen dit huis gekocht. Van de 60 waren er
zeker 50 tot 55 bezet door mensen uit Indië.
Bent u ooit nog terug geweest naar Indonesië? Nee, Gemma
zou er wel graag heen willen maar ze krijgt Henk niet mee.
Zijn familie woonde in Bandoeng. Met 10 jaar belandde hij
in een jongenskamp. Gelukkig kwam hij bij een
Jezuïetenpater die de kinderen bij elkaar hield en ze
onderwijs gaf. "Het was naar om van m'n moeder
gescheiden te zijn maar als kind kon je doen en laten wat je
wilde, als je maar zorgde dat je op appèl kwam". Echt
slechte herinneringen aan het kamp heeft hij niet, maar
terug, nee.

Toen in 1962 ook zijn moeder stierf, woonde Henk op
kamers.
Gemma en hij kenden elkaar al van de trein - beiden
werkten in Den Haag. Gemma, ook uit Oegstgeest
afkomstig, werkte 9 jaar bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, "in een kamertje met uizicht op de Hofvijver".
Jammer genoeg moest ze weg toen ze "als de bliksem"
gingen trouwen om in dit huis te gaan wonen voordat het
zou worden gevorderd. Gelukkig waren er al
uitzendbureaus. Later, met zoon en dochter, ging ze
vrijwilligerswerk doen, bij de parochie en de wereldwinkel
in Oegstgeest en in Leiden. Veelal bij food inkoop - met de
snelle ontwikkeling van de eerlijke handel heel bevredigend
werk.
Henk kwam via de PTT en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken als operateur bij Shell terecht maar toen hij naar
Pernis werd overgeplaatst en wisseldiensten moest draaien,
stapte hij over naar de computers van een reclamebureau in
Haarlem. Een vacature bij de nieuwe computerafdeling van
de universiteit bleek een gouden kans. Hij belandde in een
hecht groepje waarmee hij 30-40 jaar samen optrok, hij
genoot van zijn werk: telkens nieuwe computers, inkoop,
planning, alles deden ze zelf, voor de hele universiteit. Daar
is hij tot z'n pensionering gebleven.
Inmiddels was Terre des Hommes Nederland opgericht; een
paar jaar later stond in het Leidsch Dagblad een verhaal van
2 studenten die hier een werkgroep wilden beginnen. Daar
zijn Henk en Gemma beiden vol overgave in gestapt. Henk
ging festivals en markten organiseren om geld te
verzamelen, bedelde bij winkeliers cadeautjes bij elkaar,
zette puzzeltochten uit enz. Gemma ving kinderen op die in
het ziekenhuis lagen, dan paste Henk op de eigen kinderen.
Soms namen ze ook kinderen in huis om na een zware
operatie bij te komen. Tijdens de zomervakanties werden 35 patiëntjes, meest hartpatiëntjes, uit bv Ethiopië of
Indonesië naar Nederland gehaald en hier geopereerd. Later
werden de artsen naar die landen zelf uitgezonden, dat is
natuurlijk veel beter, maar dat kon toen nog niet, er waren
daar geen faciliteiten. Hun laatste kind was uit Indonesië,
daar waren ze erg aan gehecht, "maar we hebben altijd
bewust nader contact afgehouden. We hadden ze te leen".
Bij de voordeur wijst Henk op de zonnige fotocollage van al
hun logeerkinderen: een blij beeld van een goed gevuld
leven - Gemma en Henk, wij allen wensen jullie daarop nog
een mooi vervolg toe.


Zondag 29 mei: Gruneriebuurt
fietste verder langs Oegstgeester
beelden
Vorig jaar was de beeldenfietstocht, onder leiding van
Albert Labordus een groot succes. Zo groot dat er maar een
gedeelte van de geplande route kon worden gefietst.
Zondag 29 mei gingen we dus verder fietsen. Natuurlijk ook
nu weer onder deskundige begeleiding van Albert, de man
die aan de basis stond van de beeldengids waarin de
kunstwerken door hem worden beschreven. Dat boekwerkje
is trouwens gratis te verkrijgen bij het Gemeentehuis. En .....
ook nu weer hingen de deelnemers aan zijn lippen. Het was
zonder meer weer een geslaagde middag. Na afloop was er
nog een kleine buurtborrel georganiseerd die mede mogelijk

Albert Labordus weet zijn gehoor weer zeer te boeien

werd gemaakt door een aantal buurtbewoners; zij hadden
meegedaan aan de landelijke KLIMAATSTRAAT-actie en
zaten bij de winnaars. Voor een foto-impressie van deze
middag: zie de buurtsite www.gruneriebuurt.nl en kijk dan
bij fietstochten/buurtpicknick.

Resterende jaaragenda voor onze buurtactiviteiten
in 2011:
•
•
•

Vrijdag 11 november: Sint Maarten,
Lampionnenoptocht
Zaterdag 19 november: Sint in de buurt
Zaterdag 31 december: vroeg in de avond een
kinderoudjaar met soft vuurwerk, glühwein en
kinderchampagne; onder voorbehoud dus Hulp
gevraagd; voor info over dit idee: vraag Dirk Jan de
Ruijter, Van Cuycklaan 5
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Contactpersonen in de buurt.....
• Marry Klein, Dorpsstraat 17,  515 57 97
• 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
• Lillibeth Buts, Van Cuycklaan 11,  515 64 99
• Christiane Weibel, Willibrordlaan 2,  515 08 00
• Hetty Boter, Van Wassenaerlaan 28,  515 59 54
• Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl

