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GRUNERIEBUURT
Woensdag 13juni:
BuitenSPEELMIDDAG
van 14.00 tot 16.00 uur

•

Ook dit jaar is er weer een buitenspeelmiddag. Hoe de middag eruit
gaat zien is nog een verrassing. Ook waar we de middag houden is
gelet op de bestratingwerkzaamheden nog even de vraag…. Kom in
ieder geval naar de hoek Grunerielaan/Van Cuycklaan en zie wat we
gaan doen….
Gelet op alle werkzaamheden in de buurt – en voor ieders
veiligheid - verwachten we wel dat je door een ouder gebracht
wordt!!
Natuurlijk is er voor de kinderen limonade en iets lekkers. Ook zijn
er weer pannenkoeken. Voor de ouders wordt voor koffie/thee
gezorgd. De buitenspeelmiddag is van 14.00 uur tot 16.00 uur.
•

Van de ouders verwachten wij dat ze gezellig komen kijken of
meedoen!
Wie maakt er wat leuke foto’s? Mail ze vervolgens naar
info@gruneriebuurt.nl zodat we ze op de website kunnen zetten.
Mochten er nog ouders of tieners zijn die willen helpen met
versieren en andere voorbereidingen, kom dan rond 13.30 uur naar
de hoek Grunerielaan/ Van Cuycklaan. We hopen op een grote
opkomst en een geslaagde middag!



Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)

• Op zaterdagavond 9 juni is er van 20.00 tot 21.30 uur een
wandeling over de twee begraafplaatsen bij het Groene Kerkje.
Lees er op de website www.gruneriebuurt.nl meer over.
• Tijdens de EK voetbal van 8 juni – 1 juli zou het aardig zijn om bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd waar Nederland in speelt - als
buurt gezamenlijk te kunnen kijken naar de wedstrijd op een
groot scherm…… Als er iemand in de buurt is die zoiets wil
regelen…. Lijkt ons leuk! Een bijdrage voor de kosten uit de
buurtpot is daarbij uiteraard mogelijk! Wie onderneemt er iets???
• In maart liep Dirk jan de Ruijter zijn (sponsor)tocht voor Kika.
Naast individuele bijdragen uit de buurt gaf de buurt ook een
gezamenlijke financiële buurtondersteuning:
€ 203,00 konden we voor het goede doel overmaken. Alle
gevers hartelijk dank!
• De actie “Geluidoverlast A44” heeft geresulteerd in een
geluidsonderzoek op 2 april jl. Samen met onze “zuiderburen”
(Vleeresteyn e.o.) hebben we op 9 punten laten meten. De
metingen laten zien dat er op een aantal plekken zonder meer
van overlast sprake is. Op dit moment bekijken we hoe we
verder moeten …… Laatste nieuws: Een motie van LO, CDA
en PrO om de gemeente Oegstgeest samen met Leiden, Katwijk,

•

Teylingen en de Universiteit Leiden bij provincie en het rijk te
laten pleiten voor verlaging van de maximumsnelheid tot 100 km
per uur werd op de raadsvergadering van 31 mei aangenomen.
In 2010 zijn er sponsorbijdragen voor een te maken
jubileumboekje opgehaald. Omdat realisatie van het boekje niet
van de grond is gekomen zijn de opgehaalde bedragen na overleg
met de gulle gevers hetzij terugbetaald dan wel als gift in de
buurtkas gestort.
Het ontwerpbestemmingsplan “Voscuyl-Bloemenbuurt” waaronder ook de Gruneriebuurt valt – ligt gedurende 6 weken
(25 mei t/m 5 juli) bij het Gemeentehuis ter inzage! Het plan is
ook toegankelijk via de website van de gemeente
www.oegstgeest.nl in de rubriek ‘wonen en burgerzaken’. Het
ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl .
Ook op onze buurtsite www.gruneriebuurt.nl staat een link naar
het plan.
Het lijkt nog ver weg ……. Maar Sint Nicolaas heeft al weer
laten weten op zaterdag 24 november de Gruneriebuurt te willen
bezoeken… Een goed bericht uiteraard. Maar we hebben een
paar bereidwillige buurtgenoten nodig die dit jaar het feest
willen organiseren! En bij het ontbreken daarvan geen
Sinterklaasfeest in onze buurt…… Dus beste ouders…. Wie, o
wie, gaat er dit jaar iets organiseren? Laat het even weten aan de
redactie (info@gruneriebuurt.nl ), dan kunnen we met een gerust
hart de zomer in!
Voor de jaarlijkse Straatbarbecue op zaterdag 8 september
zoeken we nog één of meer enthousiaste buurtbewoner(s) die
wat zaken wil regelen…. Het bakken van de broodjes met de
kinderen is nog niet geregeld, het toezicht op het vuurtje moet
nog worden geregeld ….. (afgelopen jaren liep dat toch wel wat
uit de hand en niemand voelde zich verantwoordelijk daarvoor!).
Willen we een springkussen voor de kinderen laten komen, dan
moet er wel geregeld worden dat er toezicht is! Dit is dus ook
nog niet gebeurd. Wel geregeld is de vergunning, de aanvoer
van de tafels en stoelen alsmede de nodige “boodschappen” voor
de buurtborrel vooraf en de benodigde barbecue. Wilt u dit jaar
een steentje bijdragen bij het georganiseer….? Meldt u dan bij
het organisatiecomité: Frank Bok, Dirk Jan de Ruyter en Peter
vd Wetering of laat uw hulp weten via info@gruneriebuurt.nl .
WELKOM!
En dáár was ie dan – de slinger met de naam
FIEN vóór het raam van nummer 46 van de Van
Wassenaerlaan. Op de dag na Pinksteren werd het dochtertje
van Evelien en Dirk Jan en zusje van Julie-Jet geboren. Welkom
Fien en gefeliciteerd allemaal! Ook buurvrouw FIET maar een
beetje........wat maakt dat ene lettertje nou uit?
Volg de buurt nu ook op Twitter: @gruneriebuurt

• We zoeken nog steeds een adres voor de koffieinloopochtend 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 inloopadres bij
info@gruneriebuurt.nl of bel met de redactie 071 5177415
• Raar…. Op het gedeelte Van Cuycklaan 14 – 24 hebben een
flink aantal grote bomen de geest gegeven….. wat zou hier aan
de hand zijn? Wie het weet mag het zeggen…….



Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)
Grunerielaan 59:

Hebben jullie last van de kritiek op de Jeugdzorg?
Als er een drama is geweest, wordt vaak met een beschuldigende
vinger naar de Jeugdzorg gewezen, dat er niet is ingegrepen, maar je
kunt niet alles voorkomen en ook niet zomaar ingrijpen. Als een
gezin je niet toelaat, dan is samenwerking heel moeilijk. Angst voor
negatieve publiciteit en de illusie dat alle fouten of excessen
voorkomen kunnen worden door controle, leidt ertoe dat
zorginstellingen zich indekken met meer en meer
registratiesystemen, waardoor hulpverleners soms ruim 1/3 van hun
tijd bezig zijn met administratie in plaats van hulpverlening; dat
maakt zorg heel duur.
Wat doen jullie als je niet werkt?
Voor hobby’s en sport is niet echt veel tijd, Cynthia wil wel weer
gaan hardlopen, Bart gaat boxen met Joost, hier uit de straat. Heel
vroeger heeft hij hier gevoetbald bij ASC, o.a. met Dries - die woont
hier ook. Als Faes wat groter is, kan hij met de buurjongetjes gaan
voetballen, er wordt hier op deze hoek bijna dagelijks gevoetbald.
Een echte hobby van Bart is koken, in Amsterdam heeft hij samen
met een vriend zelfs catering gedaan: dinertjes en buffetten voor
bedrijven en scholen.
En spelletjes, gezellig als de kinderen wat ouder zijn, als die dan
tenminste niet alleen maar computerspelletjes willen doen...

Bart vd Geest
Cynthia vd Zwan
Faes (2½ jaar) en Sammie (8 mnd)
Het huis was al mooi verbouwd toen ze kwamen: de kamer ruim en
licht door de brede uitbouw met veel glas - daarachter de Japanse
kers die in weelderige roze trossen neerhangt. 't Bevalt ze heel goed
hier, er is ruimte voor de kinderen, de zandbak moet nog gevuld
worden maar er is een lekker speeltuintje vlakbij. Als 't geregend
heeft is de A44 wel lawaaiig, maar toch werden ze de eerste dagen
wakker door de vogels.
Ze komen uit Amsterdam, waar ze een jaar of 8 geleden naartoe
verhuisden na hun studie in Leiden. Voor het werk was dat niet
nodig maar ze wilden graag in een grotere stad wonen. Cynthia
werkt door 't hele land, Barts werk was altijd al hier. 't Was leuk
wonen in de Pijp en later de Rivierenbuurt, maar met de kinderen op
de crèche was 't wel vaak haasten, zij in de file, hij in de trein... Nu
zitten ze lekker centraal en dicht bij 't strand, met opa's en oma's in
de buurt. De crèche is hier op fietsafstand, daar gaan de kinderen 2
dagen per week heen, ze kunnen er eten, slapen, naar de speeltuin,
Faes vindt het heerlijk, hij zou wel vaker willen.
Cynthia is organisatieadviseur; ze heeft psychologie gestudeerd en
zich gespecialiseerd in sociale en organisatiepsychologie, ze geeft
advies op 't gebied van gedrag en gedragsverandering. Zij wordt
bijvoorbeeld ingeschakeld als een bedrijf wil dat zijn medewerkers heel modern - ondernemender, proactiever worden, of als er
behoefte is aan teamontwikkeling of conflictbeheersing. Daarnaast
doet ze als organisatiepsycholoog ook individuele coaching.

Oegstgeest, 23 april 2012



Paashaas in de Gruneriebuurt

Zondagochtend 8 april had de Paashaas behalve veel mooi
gekleurde eieren en verrassingspakketjes ook drie gouden eieren
verstopt in het struikgewas “bij huize de Grunerie”. Vanaf elf uur
mocht er gezocht worden, onder aanvoering van de Paashaas zelf,
die natuurlijk niets verklapte. In ruim een half uur waren alle eieren
gevonden en trok het gezelschap naar de speelplek aan de Van
Cuycklaan.
Daar was paasbrood met koffie en thee voor de volwassenen en
limonade voor de kinderen. De gelukkige vinders van de gouden
eieren mochten een klein prijsje uitzoeken en iedereen kon nog even
gezellig napraten.

Ze begon als adviseur van een organisatieadviesbureau, maar
inmiddels werkt ze als zelfstandig partner onder dezelfde vlag en
heeft ze daarnaast haar eigen klanten. Naamsbekendheid is
belangrijk, daarom publiceert ze zoveel mogelijk over ervaringen en
al dan niet bereikte veranderingen. Je blijft steeds zoeken naar wat
werkt. Vooral bij grote verandertrajecten blijkt dat men vaak na zo'n
2 jaar toch weer terug valt in 't oude gedrag. De beste resultaten
komen van langdurige relaties.
Bart is klinisch psycholoog en werkt bij Cardea Jeugdzorg in de
regio Zuid-Holland Noord. Dat biedt zorgprojecten voor kinderen
van 0 tot 27 jaar; Bart werkt voor jongeren boven 12 jaar, pubers. In
feite zijn 't de gezinnen die zorg krijgen want vaak is er ook wat mis
in hoe ouders en kinderen met elkaar communiceren en zijn er
ingesleten patronen en gewoontes die problemen in stand houden.
Hij is begonnen als hulpverlener in de crisisopvang. Na een paar
jaar gewerkt te hebben als hulpverlener geeft hij nu leiding aan een
aantal projecten voor 16+ers die leren zelfstandig te wonen.
Zijn dat vooral moeilijke kinderen of ook kinderen met
verstandelijke beperking? Dat is heel verschillend: 't kan gaan om
jongeren met licht verstandelijke beperking en gedrag dat thuis niet
te handhaven is, maar er kan ook sprake zijn van psychiatrische
problemen, borderline, ADHD. Soms is er met 't kind niet zoveel
mis maar is er een zorgelijke thuissituatie en is 't kind nog te jong
om alleen op kamers te wonen.
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