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Tenslotte: er is geluidsapparatuur aanwezig: wanneer U in
staat bent op de een of andere wijze muzikaal bij te dragen:
schroom niet, vorig jaar bleek dit erg succesvol.


Woensdag 12 juni Nationale Buitenspeeldag
Het weer leek niet mee te gaan werken op woensdag 12 juni:
aan het einde van de ochtend miezerde het, terwijl de
weersvoorspelling had beloofd dat het droog zou blijven.
Tijdens het versieren van de straat klaarde het gelukkig een
beetje op en bleken de weergoden ons toch gunstig gezind.
Het bleef de rest van de middag veelal bewolkt, maar wel
droog!

GRUNERIEBUURT
Buurtbarbecue 2013
op zaterdag 14 september a.s.
Let op: gewijzigde datum

Zaterdag 14 september is er weer de jaarlijkse buurtborrel,
gevolgd door een buurtbarbecue.
Dé gelegenheid om met buurtgenoten bij te praten, kennis te
maken met nieuwe bewoners van onze mooie buurt of
gewoon gezellig, samen met anderen te ten en drinken.
De start van de gratis borrel 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.
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.
Omdat we onze grote partytent willen opzetten, vragen we
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.
Natuurlijk is alle hulp welkom, zowel bij het opbouwen van
een en ander, als, aan het einde van de avond, wanneer er
opgeruimd moet worden, en het kruispunt schoon
achtergelaten.
We zien U daarvoor in de loop van de middag graag
verschijnen, er moet toch altijd weer veel gebeuren.

Het kruispunt was gezellig versierd met vlaggetjes en de
muziek stond klaar. In eerste instantie viel het aantal
kinderen een beetje tegen, maar dat weerhield ons er niet van
om snel te beginnen met snoep happen. Geleidelijk kwamen
er meer kinderen en konden er meer spelletjes gespeeld
worden.
Zo was er een eierrace, je kon spijker poepen, happen naar
appels in een teil water en tussendoor werden nieuwe
snoepsleutels opgehangen voor de kinderen die nog niet aan
de beurt waren geweest. De kleinere kinderen vermaakten
zich met visjes vangen uit een grote bak water en een ander
populair spel was het gooien met ballen naar een stapel met
water gevulde bekertjes. Sommige kinderen en zelfs een
vader waren zo dapper om achter de bekertjes te gaan staan
en die kregen af en toe de volle laag!
Er waren medailles voor de winnaars van de verschillende
spelletjes. Kinderen konden verder een cadeautje grabbelen
uit de grote regenton en ook zagen we steeds enorme bellen
langs zweven: veel kinderen waren enthousiast bezig om van
pijpenragers een zo groot mogelijke bellenblaas te maken en
die te dippen in een bak met zeep (liters gingen er
doorheen!).
Wat waren we weer blij met onze buurman Ferry Zeeman,
die ook dit jaar bereid was om alle kinderen die dat wilden te
schminken. Hij heeft van 14.00 u. tot zeker 17.30 u. (toen de
straat al lang weer vrijgemaakt was) staan schminken, omdat
er maar kinderen bleven komen. Prachtige creaties hebben
we weer gezien: alles wat de kinderen willen, kan Ferry
maken. Wij willen hem dan ook zeer nadrukkelijk bedanken
voor zijn inspanningen!
De suikerspinmachine was weer aanwezig en werd dit jaar,
hoe luxe, bediend door een aardig meisje dat prachtige roze
en blauwe suikerspinnen tevoorschijn toverde. Uiteraard
wisten alle kinderen haar prima te vinden en ook het meisje
van de ijscokar kreeg het druk. Bijna iedereen lustte wel zo'n
lekker ijsje, met of zonder spikkels!

Naar schatting waren er dit jaar zo'n 40 kinderen aanwezig en
dat is echt aanzienlijk minder dan afgelopen jaren: het was
duidelijk dat we te maken hadden met een overgang van de
grotere kinderen van afgelopen jaren naar een jongere
lichting. Hopelijk trekt dit de komende jaren weer aan als de
allerkleinsten groot genoeg zijn om lekker mee te komen
spelen. Al met al was het een geslaagde middag met veel
blije gezichten!
Siobhan Nilan en Marleen Peters.
Foto’s van deze middag staan uiteraard weer op de buurtsite!


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• De gratis buurtborrel gevolgd door de straatbarbecue is
verzet naar zaterdag 14 september! Dit in verband met
festiviteiten bij UDO op de eerder geplande 7 september
waardoor er nogal wat buurtgenoten verhinderd zouden
zijn. Noteer dus in uw agenda: 14 september, buurtborrel
annex straatbbq!
• Zijn er nog steeds buurtbewoners die actueel buurtnieuws
niet per mail ontvangen? Laat het even weten via
info@gruneriebuurt.nl en u wordt in het mailbestand
opgenomen.
• Hierbij een oproep aan de Gruneriebewoners om bij
overlast van vliegtuiglawaai zo nodig BAS in te
schakelen! Temeer, omdat ze bij BAS de idee hebben dat
het hier qua overlast best wel meevalt gezien de weinige
reacties vanuit de Gruneriebuurt (www.bezoekbas.nl).
• De bomenactie: in juni heeft een aantal bewoners uit de
Grunerielaan tweemaal overleg gehad met de gemeente
over de herplant. Dit overleg met de gemeente is naar
tevredenheid verlopen! De schets die nu voorligt behelst
de aanplant van 34 bomen in het trottoir (waaronder ook
twee op de kop van de straat, hoek
Kamphuizenlaan/Grunerielaan). We hebben dit resultaat
mede bereikt onder druk van de gevoerde handtekeningenactie in de Grunerielaan. Aandachtspunt voor alle
bewoners in de Grunerielaan: zorg voor een goed
gesnoeide haag aan de straatkant; als blijkt dat
overhangend groen de doorgang gaat belemmeren dan
komt de herplant ter plekke alsnog in het gedrang. Een
goede tip van de gemeentemedewerker: snoei flink
terug dan heeft de haag nu nog alle tijd om weer mooi
in het blad te komen.
• NIEUWE BEWONERS: Op nummer 5 van de Van
Wassenaerlaan zijn nieuwelingen komen wonen. Uit
Langeraar kwamen op 1 augustus jl. Paula Rigters en haar
twee dochters van 19 en 17 jaar naar Oegstgeest. We
heten Paula, Sabine en Angeline van harte welkom in onze
Gruneriebuurt. Wie weet komen ze straks naar de
Buurtbarbecue en kunnen we nader met hen kennis
maken! Ze zijn hiervoor in ieder geval alvast hartelijk
uitgenodigd!
• Als wandelaar in Oegstgeests dreven kun je het beste
maar naar beneden kijken - door de boomwortels liggen
op vele plaatsen de stenen vreselijk ongelijk. Geef
dergelijke zaken door aan de gemeente, dat helpt! Het kan
heel simpel via de gemeentelijke website
www.oegstgeest.nl (melding openbare ruimte).
• We zoeken weer een adres voor de koffie-inloopochtend
in oktober of november. Wie meldt zich? U zorgt voor
een kopje koffie, wij voor wat gasten uit de buurt. Elkaar
ontmoeten in een ongedwongen sfeer, iedere keer weer

een bijzondere verrassing!
Geef u op als eenmalig inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie.


Ik doe voor niemand de deur meer open …..
Een nare streek: het is al weer even geleden maar nog zit de
schrik er in .....
Een buurtbewoonster vertelt en wil de rest van de buurt
waarschuwen voor dit soort lieden....
"Ja het is heel vervelend geweest, en nog. Hij kwam aan de
deur voor een onderzoek in verband met de ouderenzorg.
Omdat er steeds over gepraat wordt dacht ik dat het echt
was. Hij vroeg direct, zodra hij binnen was of hij naar het
toilet mocht. Ik vond het wel raar hoor. Maar hij was zo weer
terug.
Achteraf denk ik.... waarschijnlijk de deur op een kier gezet
voor zijn handlanger. Met het gevolg dat die zijn gang kon
gaan. Ik had de tussendeur naar de gang dicht gedaan,
anders had ik die persoon wel gehoord. Als ik daar op af was
gegaan hadden ze me in elkaar geslagen. Mijn spullen { ze
zijn alleen maar op goud uit} ook erf stukjes. de trouwring
van mijn man. Ik vind erg, maar ik ben er heel vanaf
gekomen. Ik heb wel geleerd, ik doe voor niemand de deur
meer open....."
Mensen, en dan vooral de ouderen in de buurt, let goed op
wie u in huis haalt. Vraag een legitimatie en als u het niet
vertrouwt....niet binnen laten. Zeg dat u een buur zult bellen
om er bij te zijn en houd tot die tijd de deur dicht.


Resterend buurtprogramma 2013
(Alles onder voorbehoud organisatiehulp uit de buurt)

Maandag 11 november: Sint Maarten met de
lampionnenoptocht
Zaterdag 23 november: Sint Nicolaas in de buurt
Zaterdag … december: winterbarbecue
Dinsdag 31 december: we luiden gezamenlijk het
jaar uit op het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan

Herinnering
Niet vergeten de BUURTBIJDRAGE OVER TE
MAKEN:
IBAN voor de Vrijwillige buurtbijdrage: NL50 INGB
0004 3603 37 ten name van Ben Verhoeve, te Oegstgeest.
Richtbedrag: € 15,00 (minder mag ook natuurlijk en iets
meer…. heel graag!)
vermeld aub:
“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 1t/m 41
(onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
Het volgende reguliere nummer verschijnt eind oktober 2013. Tekst
voor dat nummer kunt u tot 27 oktober inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 21, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl
Redactie: Ben Verhoeve,  517 74 15,
Peter vd Wetering,  515 47 53
Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51
IBAN voor buurtbijdragen: NL50 INGB 0004 3603 37 tnv Ben
Verhoeve

Contactpersonen in de buurt.....zie www.gruneriebuurt.nl

