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Hieronder vindt u de inkomsten en uitgaven van de
buurtactiviteiten over 2010.
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Inkomsten
Saldo 01-01-2010
Buurtdonaties
Ink. Barbecue
Bijdrage opbrengst boek
Verhuur partytent
Gemeentesubsidie
Wijnverkoop
Bijdragen vuurwerk
Sponsorbijdragen
www.

GRUNERIEBUURT.nl

Uitnodiging voor de
jaarlijkse
buurtbijeenkomst
op 7 maart aanstaande
Op maandag 7 maart is om 20.00 uur de bijeenkomst op
het adres Grunerielaan 51 (gelijk even noteren in uw
agenda!)
U bent dan van harte welkom bij Marleen Audretsch om het
jaarprogramma 2011 voor onze buurt te bespreken. En u weet
…. zonder ideeën en/of hulp uit de buurt gebeurt er niets!

€ 1072,06
" 1900,10
" 51,55
" 20,00
" 35,00
" 400,00
“ 1594,55
“ 245,51
" 275,00

€ 5593,77

Uitgaven
Bulletins
€ 84,50
Paasactie
“
71,60
Straatspeeldag·
" 193,75
Buurtborrel/bbq
" 600,16
Jaarfeest
“ 669,45
Buurtvoetbal
" 29,50
Vuurwerk
“ 800,00
Fiets/beeldentocht
" 20,00
Kosten website
" 29,00
Aankoop wijn/etiketten " 1716,05
Sinterklaasfeest
" 549,04 -€ 4763,05
Batig saldo per 01-01-2011
€ 830,72
Reservering sponsorbijdragen

-

275,00

Toelichting bij het financiële jaarverslag:
Van 102 (!) adressen in de buurt (van de 196) werd een algemene bijdrage
(per giro) ontvangen voor buurtactiviteiten (gemiddeld € 18,63 per
donatie!!) Alle gevers hartelijk dank!



.Iedereen die verhinderd is, maar wel een bijdrage wil
leveren ….. mail uw suggestie/voorstel/aangeboden hulp
voor 6 maart naar info@gruneriebuurt.nl

Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

Op de avond zelf zal in ieder geval aan de orde komen:
• Financieel jaaroverzicht 2010/Begroting 2011
• Paasactiviteiten (wie wil dit weer oppakken …Pasen is dit
jaar op 24 april)
• Buitenspeeldag (voorheen de Straatspeeldag) op woensdag
1 juni…wie?)
• Buurtborrel los of bij de Straatbarbecue… wie/wanneer???
• Wel of geen Straatbarbecue (27/8 of 3/9 of 10/9 of?, wie
wil organiseren?) BBQ of eens iets anders?
• Fietstocht/2e gedeelte Beeldenroute (weer doen?, wie wil
dit weer organiseren… Peter?)
• Lampionnenoptocht (vrijdag 11 nov., wie wil dit
organiseren?)
• Sinterklaas (wil hij op 19 november weer komen? Wie
organiseert?)
• Aanvragen vergunningen …. Wie?
Aanvullende bespreekpunten voor 6 maart kenbaar
maken via info@gruneriebuurt.nl

Graag tot maandag
de 7de maart !


• Nog nooit hebben we de lampionnenoptocht met Sint
Maarten moeten annuleren! Het was dit keer zo’n slecht
weer dat het feest werd afgelast. Een paar stoere binken
ging toch de buurt in, maar dat was alles. Na overleg
werd besloten de zaterdag erop toch nog met lampionnen
de buurt in te gaan…. De buurtmail deed zijn werk weer:
tussen de 20 en 30 kinderen namen alsnog de
gelegenheid waar om hun liedjes te gaan zingen (en wat
lekkers op te halen).
• Welkom! De Van Cuycklaan 18 heeft sinds 1 oktober jl.
nieuwe “bewoners”. Dit tussen haakjes omdat ze er nog
niet echt wonen maar er wel ieder weekend zijn om het
nodige te doen voor ze er definitief intrekken. Het
Sinterklaasfeest in de buurt hebben ze in ieder geval al
meegemaakt! Binnenkort heten we dus echt van harte
welkom Philip en Marleen van der Zande-Peters en hun
kroost Niek (8), Finn (6), Casper (4) en Lize (1). Dat ze
het hier maar enorm naar de zin zullen hebben!
• Op 24 november was er weer een koffie-inloopochtend
en wel bij Jeannette Banens in de Grunerielaan. Het was
weer een gezellig gebeuren. Voor de volgende
koffieochtend in maart of april zoeken we nog een
gastvrij adres…. Wie meldt zich….? Dat kan via
info@gruneriebuurt.nl of een briefje in de bus op

Grunerielaan
erielaan 21. U bepaalt de ochtend in maart of april,
wij zorgen voor de uitnodiging in het bulletin.
• Onder grote belangstelling uit de buurt werd om 00:15
uur op Nieuwjaarsdag het Nieuwe Jaar ingeluid met een
groots buurtvuurwerk. Onze inkopers Eric en Onno
hadden flink hun best gedaan: het was een in alle
opzichten SCHITTEREND VUURWERK! Moge het
komend jaar voor de buurt net zo fraai uitpakken….. het
begin is er weer!

Kijken naar het mooie vuurwerk

• De feestelijkheden rond het 60-jarig
jarig bestaan van de
d buurt

•

•

•

•

en het oudejaarsvuurwerk hebben een aardige aanslag
gepleegd op de buurtkas. Daarom bij dit bulletin weer
een “herinnering” om een jaarlijkse buurtbijdrage over te
maken. De gemiddelde bijdrage het afgelopen jaar
bedroeg € 18,63 per huishouden. Gelet
let op het vrijwillige
karakter van de bijdrage kunt u zelf bepalen wat u
wilt/kunt missen; iedere bijdrage is zeer welkom.
WELKOM in de Van Wassenaerlaan!
Versierde balkons op de nummers 24 en 31 in de Van
Wassenaerlaan lieten ons in de afgelopen tijd zien dat er
een geboorte te vieren viel! Dennis Wamelink en
Marissa Verra kregen op 31 oktober 2010 een dochtertje,
dat ze JILL noemden. Op 10 januari jl. lieten Dennis en
Jildu Duyvenvoorde-de
de Jonge weten dat daar eveneens
een meisje was geboren! Haar ouders gaven het de naam
LUCY CHRISTINA. Beide ouderparen wensen we van
harte geluk met deze blijde gebeurtenis!
In het vorige buurtbulletin riep Miranda Remmerswaal
de bewoners van de Van Wassenaerlaan op te reageren
op haar voorstel om de parkeerproblematiek aldaar aan te
pakken. Op haar oproep kreeg zij veel positieve
mondelinge en schriftelijke
jke reacties! In december heeft
Miranda het plan aangeboden bij de Gemeente. De eerste
reactie was positief; de Gemeente onderzoekt nu of het
voorstel financieel en planmatig haalbaar is. We horen
hier vast nog meer over!
Medio 2010 kreeg het pand Grunerielaan 15 nieuwe
bewoners: het zijn Lisa, Dries, Ryan en Imogen Ausems.
Op de buurtsite (onder ‘Uit de buurt’) stellen zij zich
nog even aan u voor. We heten ze van harte welkom!
Op 9 juni 2011 gaat Brigitte Heinsman, pedicure en
sportmasseur uit de Kamphuizenlaan 15, in het team
Linea Recta, de legendarische Alpe d”Huez beklimmen,
om geld bij elkaar
kaar te fietsen voor de stichting Alpe
d’HuZes en daarmee een bijdrage te leveren aan de strijd
tegen de gevolgen van kanker. In 2010 werd een
recordbedrag van ruim 12 miljoen Euro opgehaald! Het
doel voor 2011 is om dit recordbedrag van 2010 te
verpulveren en Brigitte gaat zich daar weer voor

inzetten!! Meer over haar nobele streven vindt u op onze
buurtsite onder ‘Uit
Uit de buurt’
buurt
• Jeannette Banens, Grunerielaan 57, zou dolgraag weer
eens met iemand “quatre-mains”
“quatre
willen spelen……
Voelt u daar ook wat voor? Neem dan contact op met
Jeannette, tel. 517 39 76
• Gelezen in de krant en op het web: www.goudkistje.nl
Kijk daar eerst eens even ………… Leuk idee?? Bij
grotere aantallen kun je korting krijgen…. Dus heeft u
interesse….. Mail uw bestelling naar
info@gruneriebuurt.nl dan verzamelen we de aanvragen.
Eind maart zal dan worden bekeken of er voldoende
interesse is in de buurt om een korting te kunnen
bedingen.
• Baldadigheid…vernielzucht???
Baldadigheid…vernielzu
Van een buurtbewoner
kreeg ik de volgende mail: “Gisteravond toen ik rond
23:15 uur in bed lag hoorde ik buiten een geluid. Later
bleek dat het mensen op de fiets waren geweest die tegen
de spiegels van auto’s hadden aangeschopt die dan leuk
omklappen. Mijn auto staat op het garagepad en dus had
ik geen schade maar er is één auto waar de spiegel
volledig van af is geschopt. Helaas was ik te laat bij
bewustzijn en het raam om te zien wie het geweest is
maar ik kan me voorstellen dat het mensen zijn geweest
die bij UDO vandaan kwamen en als “grap” deze actie
hebben uitgevoerd. Misschien iets voor het volgende
Buurtbulletin om aandacht aan te geven….
geven Overigens
heb ik de buurman waar de getroffen auto van is
inmiddels gesproken.” Buurtbewoners let dus goed op
en grijp die lui in hun kraag! Of bel 112 bij onraad!!


OPVOEDEN & ZO
Positief omgaan uw kind
Het servicepunt
Opvoedcursussen van de
GGD, organiseert in het
voorjaar van 2011 de
volgende 3 cursussen:
1. Positief opvoeden van uw schoolgaand
schoolgaa
kind
een oudercursus, gericht op alledaagse opvoedingopvoeding
situaties met kinderen van 4-12
4
jaar
Start: 8 maart 2011 in Leiden (van 20.00-22.00).
20.00
11 maart 2011 in Voorschoten (zelfde tijden)
2.. Beter omgaan met uw drukke kind.(4-12
kind.(4
jaar).
Biedt concrete
e tips om makkelijker met druk
gedrag om te kunnen gaan.
Start 10 maart 2011 in Leiden (van 20.00-22.00).
20.00
3. Beter omgaan met uw puber (12-19
(12
jaar).
Om te leren het contact met uw puber goed te
houden.
Start: voorjaar 2011 in Leiden (van 20.00-22.00).
20.00
Voor meer informatie: Servicepunt OpvoedOpvoed
cursussen, 071-5163342
www.ggdhm.nl/cursusaanbod

Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)

Van Wassenaerlaan 46 - Evelien, Dirk Jan, Julie-Jet
Vanuit dit huis bezien doet de ontboming van de
Grunerielaan eerder wijds aan dan kaal. Er ligt sneeuw, maar
het platje is helemaal schoongeveegd - door buurvrouw Fiet.
Bij de tuindeur ligt in haar wagentje dochter Julie-Jet
tevreden te slapen. Poes is nergens te bekennen.

"De mensen zijn er reuze vriendelijk - en mooi", zegt
Evelien. Zij is gek op mode en heeft toen ze daar woonden
een fair-trade kledinglijn ontwikkeld. Later heeft ze hier als
psycholoog workshops gegeven over mode, "maar nu is
Julie-Jet mijn allround hobby". Volgens mij weet ze het
aardig te combineren als ik kijk naar het mooie vrolijke pakje
waar Julie-Jet in is gestoken.
Dirk Jan en Evelien voelen zich welkom in de buurt, en dat
zijn ze ook - van harte.

Evelien en Dirk Jan woonden in de binnenstad van Leiden in
een wevershuisje, beschermd stadsgezicht, schattig, maar wel
heel erg klein, zeker als er ook nog een kindje bij komt. Na
een lange zoektocht in steeds grotere cirkels rond 't centrum
van Leiden zijn ze uiteindelijk via een tip van Evelien's
moeder hier beland. Evelien is in Oegstgeest opgegroeid,
haar moeder woont er nog steeds. "Ik had nooit gedacht dat
ik terug naar Oegstgeest zou gaan", maar na één keer kijken
waren ze al gewonnen voor de Gruneriebuurt met zijn
sympathieke bouw - "niet zo'n typische jaren '50
wederopbouwstijl".
Het huis was wel een echte fysio-praktijkruimte, niet bepaald
een woonhuis, maar wèl met vloerverwarming en uitermate
goede beveiliging, en heerlijk licht. Om er te kunnen wonen
moest er nog heel wat gebeuren, maar, zegt Evelien "wij
houden wel van wat opknappen". Zo hebben ze van de 2
praktijkkamers èèn grote ruimte gemaakt, is het kantoortje nu
muziekhoek en is de entree van de voormalige praktijk
omgetoverd tot een open keuken waarachter de trap zich in
een elegante boog verheft.
Het vraagstuk van de Vereniging van Eigenaren wordt hier
soepel opgelost: Evelien en Dirk Jan vormen samen een VVE
want de panden horen per verticaal paar bij elkaar en voor de
entreehal geldt recht van overpad, waarbij de onderhoudskosten door 4 worden gedeeld.
Een belangrijke plek in het huis is de muziekhoek. Dirk Jan
speelt piano, en gitaar in een cover band. Geen angst, lieve
buren, de zanger van de band woont in een boerderij in
Sassenheim, daar oefenen ze in de stal. Evelien speelt fluit
maar komt er de laatste tijd wat minder toe.
Evelien is in Rotterdam-zuid als eerstelijnspsychologe
verbonden aan verschillende huisartspraktijken, dwz mensen
kunnen vanuit de huisarts direct bij haar terecht voor
maximaal 10 gesprekken; als er meer nodig is, worden ze
doorverwezen. Zij combineert dit met verdere studie aan de
Erasmus Universiteit tot GZ-psycholoog; te zijner tijd zou ze
de plannen die ze in haar hoofd heeft voor een eigen praktijk
willen realiseren, liefst wat dichter bij huis - en bij haar
dochter.
Dirk Jan werkt in Den Haag bij het Openbaar Ministerie als
parketsecretaris, hij assisteert de Officier van Justitie. In
verband met onderzoek naar internationaal misdrijf waar hij
toen mee bezig was, hebben ze een jaar in Cambodja
gewoond. Hij werkte daar voor de Verenigde Naties bij het
Cambodja Tribunaal dat vanaf 2003 poogde te komen tot
berechting van de misdaden van de Rode Khmer. Geen werk
voor zwakke magen maar de mensen hebben er behoefte aan
dat hun geschiedenis op z'n minst geregistreerd wordt.
Wonen in Cambodja had wat dubbels: je hebt een mooi
appartement, het klimaat is heerlijk, evenals het eten, maar
als je wat beter om je heen kijkt is er wel erg veel armoede en
viezigheid.

Dirk Jan met Julie-Jet en Evelien



GEZOCHT
We zoeken nog steeds een adres voor de
koffie-inloopochtend in maart of april.
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!

Herinnering

Niet vergeten de
BUURTBIJDRAGE OVER TE MAKEN
Postbanknummer voor de Vrijwillige buurtbijdrage: 4360337
ten name van Ben Verhoeve, te Oegstgeest
richtbedrag: € 15,00 (minder mag ook natuurlijk en iets
meer…. heel graag!)
vermeld aub:
“buurtbijdrage + uw adres”

Sint in op ministoomboot
in de Gruneriebuurt
(door Peter vd Wetering)

Tot slot was er een cadeau voor iedereen: een mooi groen
“Gruneriebuurt” shirt. Dat zal leuk staan, de komende
straatspeeldag ……………
Sinterklaas, bedankt en tot volgend jaar, in een hopelijk weer
wat groene Gruneriebuurt.
Meer foto’s uiteraard op de buurtsite: www.gruneriebuurt.nl


Doe je ook al mee met het Klimaatstraatfeest?
Dat is de grootste en gezelligste energiebesparingswedstrijd
van Nederland. Vorig jaar deden meer dan 5.500 straten mee
en een aantal buurtbewoners heeft zich al aangemeld.
Meedoen is leuk, heel eenvoudig en goed voor je
portemonnee. En je maakt ook nog eens, samen met je buren,
kans op 1 van de 500 straatfeesten. Of het Superstraatfeest
met optreden van een bekende artiest!
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Neem zelf eens een
kijkje op http://www.klimaatstraatfeest.nl

Gruneriebuurt, 20 november 2010
Al vroeg in de middag zaten de buurtkinderen in spanning op
de komst van Sint te wachten. Maar ze zagen een boswachter
met boom en assistente verschijnen.
Samen met het publiek wilden zij een eerste boom gaan
planten in buurt. De buurt die al enige tijd vanwege
rioleringswerkzaamheden haar bomen kwijt is.
Nog voordat ze aan die klus konden beginnen, verscheen aan
de horizon, aan het einde van de Pastoorswetering, een klein
schip, een Mini-Stoomboot met Sint en Pieten aan boord. Zij
werden welkom geheten door vrouwe Tanjim, de boswachter
en alle blije kinderen. Het gezelschap ging op weg naar de
ontvangstruimte. Die bleek verplaatst, de gebruikelijke plek
was namelijk veranderd in een bouwput.

Op maandag 7 maart is om
20.00 uur de jaarlijkse
buurtbijeenkomst op het
adres Grunerielaan 51 (gelijk
even noteren in uw agenda!)
U bent dan van harte welkom
bij Marleen Audretsch om het jaarprogramma 2011
voor onze buurt te bespreken. En u weet …. zonder
ideeën en/of hulp uit de buurt gebeurt er niets! Wel
komen dus!

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 medio april 2011.
Tekst voor dat nummer kunt u tot 8 april 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
Gironummer voor buurtbijdragen: 4360337 tnv Ben Verhoeve

Sinterklaas zat daar niet mee en ontving bijna 50 kinderen bij
zich. Hij had voor ieder een woordje en genoot van de vele
tekeningen, kunstjes, moppen, liedjes en dansjes. Een meisje
kon zelfs voor de Sint haar tong helemaal ronddraaien. Pieten
strooiden en stonden op hun handen.

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

