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mailtje te sturen naar marleenp@yahoo.com. Wij hebben er
zin in! Nu nog duimen voor mooi weer...
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Siobhan Nilan en Marleen Peters.

GRUNERIEBUURT

Woensdag 12 juni
Nationale Buitenspeeldag

Archieffoto Straatspeeldag 2007


Het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan en deels de
Van Cuycklaan worden op woensdag 12 juni vanaf 13.00
uur afgezet, houdt u hier a.u.b. vooraf rekening mee bij het
parkeren!
Wie maakt er wat leuke foto’s? Mail ze vervolgens naar
info@gruneriebuurt.nl zodat we ze op de website kunnen
zetten.


Uit de buurt
(met bijdragen van onze contactpersonen)
Archieffoto straatspeeldag 2006

Beste grote en kleine(re) buurtgenoten,
Ook dit jaar doet onze buurt weer mee aan de Nationale
Buitenspeeldag op woensdag 12 juni.
Het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan zal van
13.00 u. tot 17.00 u. afgesloten zijn.
Het eerste uur zal gebruikt worden om spullen klaar te zetten
en te versieren. Vanaf 14.00 u. tot 17.00 u. zijn alle kinderen
van harte welkom om te komen spelen!
Op dit moment zijn we nog druk bezig om uit te werken wat
er precies te doen zal zijn. De grabbelton staat in ieder geval
weer op de planning en de kinderen kunnen zich laten
schminken. Daarnaast zullen er spelletjes te doen zijn, zodat
iedereen de kans krijgt om lekker met anderen te spelen en
misschien wel een wedstrijdje aan te gaan... Uiteraard zorgen
we voor iets te eten en te drinken, ook voor de grote mensen
die natuurlijk gezellig meekomen!
Om er een gezellige middag van te maken, hebben we wel
hulp nodig van andere ouders en opa's en oma's! We
zullen hulp nodig hebben bij het begeleiden van spelletjes,
het uitdelen van drinken en eten en we zouden het ontzettend
leuk vinden als ook dit jaar een paar mensen bereid zijn om
voor pannenkoeken te zorgen. Die maken het feestje toch wel
compleet!
Als je ons wilt helpen, kun je contact met ons opnemen op
telefoonnummer 5121786 of 06-11538007 of door een

• De Grunerielaanbewoners hebben in maart actie gevoerd
om de gemeente te houden aan haar eerdere toezegging
van herplant van bomen. En dan niet de schamele 8
bomen die de gemeente eerder voorstelde….. er stonden
drie jaar geleden haast 50 bomen in de Grunerielaan! De
gehouden handtekeningenactie heeft geleid tot de
toezegging dat er naar de bewoners geluisterd zal worden.
Op 14 mei heeft een aantal Grunerielaanbewoners bij
elkaar gezeten om een bewonersdelegatie te vormen die
met de Gemeente het overleg zal voeren met betrekking
tot de herplant van de bomen in de Grunerielaan.
Uitgangspunt zal zijn het zoveel mogelijk herstellen van
de oude situatie. We hopen daarmee het traject te kunnen
bespoedigen en gaan uit van herplant komend najaar!
• Het actiecomité “Geluidsoverlast A44” is de afgelopen 2
maanden op bezoek geweest bij de Omgevingsdienst
West-Holland en bij de FloraHolland te Rijnsburg. Beide
bezoeken in het kader van onderzoek naar mogelijke
maatregelen ter bestrijding van de geluidsoverlast van de
A44. Concreet resultaat valt op dit moment nog niet te
melden. Wel hebben we een meldnummer van de Flora
waarheen u kunt bellen als er van die kant overlast is zoals
onnodig stationair draaien van de motor of onnodig
getoeter. Meldt uw klacht dan direct bij de Bedrijfsbeveiliging van de Flora (24 uur per dag) 071 – 4094201.
Binnen 2 jaar – is de verwachting – komt er een af- en
oprit van de A44 naar de veiling. Dat gaat de Indische
buurt en Nieuw Rhijngeest ontlasten maar geeft
ongetwijfeld meer geluidsoverlast naar onze buurten toe.
We houden de plannen in de gaten en hopen stilletjes op

een geluidswal langs de A44 aan onze kant. We houden u
op de hoogte.
• In de Oegstgeester Courant van 29 mei staat een
bekendmaking van de gemeente met betrekking tot het
“Actieplan geluid Oegstgeest”….. Als u meent daarop te
willen reageren dan kunt u dat tot en met 10 juli doen….
• Op 28 april was er een gezellige buurtborrel (zie elders
een verslag). Er stond voor 30 man drank en hapjes
klaar….. De zon scheen volop en de muziek liet zich
horen op de achtergrond; alle ingrediënten voor een
gezellig samenzijn. Jammer echter dat de belangstelling
zeer gering was: we telden tussen vier en zes uur slechts
16 belangstellenden. Laat ons eens weten waar dit door
komt…..slechte timing? of wat dan ook….. mail uw
reactie naar info@gruneriebuurt.nl
• Op de oproep voor de koffieochtend in maart/april heeft
helaas niemand gereageerd. Maar we blijven optimistisch!
We zoeken daarom weer 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
eenmalig inloopadres bij info@gruneriebuurt.nl of bel met
de redactie .
• Hoewel de temperatuur nog niet echt voorjaarsachtig
genoemd mag worden, groeien heggen en andersoortige
tuinafscheidingen weer flink! Let u erop dat u tijdig snoeit
om voor voetgangers, ouderen met een wagentje of wie
dan ook een vrije doorgang te houden…. Ze zullen u er
dankbaar om zijn!
• Eerder werd er al via de buurtmail gewaarschuwd voor het
onderstaande:
“In de afgelopen week hebben we een paar keer gezien dat er
in de Gruneriebuurt bonnen (waarschuwingen en/of echte
boetes) worden uitgedeeld wegens verkeerd parkeren. Er
staan, met name ’s avonds en ’s ochtends vroeg, nogal wat
auto’s op de stoepen aan de kant waar een parkeerverbod
geldt”.
We hebben het idee dat de parkeerwachters regelmatig
terugkeren, dus wees gewaarschuwd. Fout parkeren kost je €
90,00, zonde van het geld!
Het geheel of gedeeltelijk ten onrechte parkeren op een
invalidenplaats kost zelfs € 360,00 !!


Paaseieren zoeken!
(door Marleen Peters)

Op zondag 31 maart, eerste paasdag, was het zover: er
konden weer eieren gezocht worden in de Gruneriebuurt.
Tenminste, het bleef nog even spannend of de paashaas ook
dit jaar in de barre kou een bezoek zou brengen aan onze
buurt. Kort voor 11.00 u. begon het zelfs licht te sneeuwen,
maar gelukkig werd het snel weer droog terwijl de kinderen
en hun ouders zich verzamelden in het speeltuintje
Al snel liet de paashaas zich zien. Hij leek wat gekrompen
door de kou, maar gelukkig had hij er wel zin in. Na een
korte uitleg over waar er gezocht kon worden en het uitdelen
van de zoekkaartjes voor de zakjes met paaslekkers ging de
paashaas ons voor naar het doodlopende zijstraatje van de
Van Cuycklaan.
Dit jaar ging het een beetje anders dan in vorige jaren, omdat
het eerder dicht begroeide veldje met fantastische
verstopplekjes volledig gerooid was en het daardoor voor de

paashaas erg lastig werd om al zijn eieren en traktaties te
verstoppen. De kinderen mochten daarom ook zoeken in de
tuin van nummer 18 en wat deden ze weer hun best! De
kleintjes hadden soms wat hulp nodig, vooral bij het zoeken
van hun zakje met chocola.

Archieffoto Pasen 2011

Al snel waren de eerste twee gouden eieren gevonden: het
derde ei lag bijzonder goed verstopt, dus daar moest wat
langer naar gezocht worden. Toen alle eieren terecht waren
en iedereen zijn zakje had, was er traditiegetrouw koffie, thee
en limonade met iets lekkers. Deze keer i.v.m. de kou niet in
het speeltuintje, maar lekker binnen op nummer 18. Daar
konden de vinders van de gouden eieren een prijsje uitkiezen
en na een gezellig samenzijn ging iedereen weer naar huis
om paaszondag verder te vieren.
M.P


Zondag 28 april jl.
Gruneriebuurtmarkt en
buurtborrel
(door Frank Bok)

Met in de middag in de rug
gesteund door een heerlijk
zonnetje, heeft op zondag 28
april jl. de inmiddels jaarlijkse
Gruneriebuurtmarkt
plaatsgevonden.
Voor deze buurtvrijmarkt was
een gedeelte van de Van
Cuycklaan van 11.00 tot 16.00
uur ingeruimd. Ondanks het toch wel mooie weer was er
sprake van een wat tegenvallende opkomst van zowel
deelnemers als bezoekers.
Hetzelfde gold voor de aansluitende buurtborrel,
waar heerlijke borrelhapjes werden verzorgd
door buurtgenootjes Judith Rohmer en Jeannette
Zejdlik. Daarvoor veel dank! Opgetekend kon
gelukkig wel worden, dat de buurtgenoten die er
waren, het wel een passend en gezellig buurtevenement
vinden. Met de opgedane wijsheid zal dit buurtgebeuren voor
de vergadering over het programma 2014 ingebracht worden.
Suggesties van buurtbewoners, bijv. via
info@gruneriebuurt.nl zijn daarbij welkom.
F.B.


Buurtinterview
(door Marleen Audretsch)

SWOO gegeven maar nu is ze daarbij niet meer
betrokken, ook niet bij de bezoekgroepen, zij heeft zo
haar eigen contacten.
Maar zo gemakkelijk als het vroeger was om overal heen
te gaan, is het niet meer, zeker niet sinds ze besloten heeft
niet meer te fietsen, omdat ze soms op onverwachte
momenten duizelig wordt. Dan ben je op het openbaar
vervoer aangewezen. Om bij haar broer in Voorschoten of
haar zus in Leiderdorp te komen, moet ze altijd eerst naar
het station, maar de aansluiting daar is altijd even slecht.
Zo'n eenvoudig reisje kost je al gauw zoveel tijd dat er
voor bezoek niet erg veel over blijft. Ook de Regiotaxi,
die altijd via allerlei andere adressen gaat, is voor een
serieuze afspraak niet echt een oplossing. Daarom, als ze
met de trein gaat “dat doe ik niet meer in m'n eentje”,
neemt ze de taxi naar 't station, “dat gun ik mezelf”.

Van Wassenaerlaan 28 – Hetty Boter
Hetty woont boven. Buiten op het balkon staan de plantjes
te schudden in de wind, binnen snort de kachel. Ze zet een
lekkere warme pot thee in haar Bruynzeelkeukentje dat er
nog precies zo uitziet als bij de oplevering in 1951,
compleet met uittrekbaar houten blad, houten pannenrekje
met haken, houten deurknoppen en granito aanrecht,
tegenwoordig een collectors item. Dit is een mooi plekje
voor een contactpersoon van de buurt; dat is ze al sinds
begin jaren '90. Vanaf haar balkon ziet ze haar
straatgenoten voorbij komen en de kleine kindertjes van
kinderwagen naar wandelwagen naar eerste fiets groeien.
Ze kent heel wat mensen, alleen willen de namen als je de
bijbehorende mensen niet echt regelmatig ziet nogal eens
uit je hoofd verdwijnen.
Ze woont hier al sinds 1972 en werkte, eerst als
administratief medewerkster, later als secretaresse, bij het
voormalig Zendingsbureau aan de Leidsestraatweg. Vanaf
1917 zijn daar vele zendelingen in spe voorbereid op hun
werk elders in de wereld, totdat het in 1999 verhuisde naar
Utrecht. In 1995, inmiddels alweer 18 jaar geleden, ging
Hetty met pensioen en hoefde dus gelukkig niet mee te
verhuizen.
Men had haar wel gewaarschuwd voor het bekende
'zwarte gat' waarin ze mogelijk zou vallen na haar
pensioen, maar daar heeft ze geen last van gehad. Het 's
avonds laat nog thuis werken was afgelopen en dus kon ze
eindelijk cursussen gaan volgen over onderwerpen die
haar interesseerden, zoals muziek, kunst en archeologie.
Natuurlijk vergeet je een deel, maar de grote lijnen blijven
je toch wel bij. Die cursussen werden toen nog bij de

Gelukkig kan ze het heel goed stellen zonder
ingewikkelde uitstapjes. Het is hier leuk wonen, de straat
wordt steeds levendiger doordat er de laatste jaren ook
weer mensen met kinderen zijn komen wonen. Daarnaast
heeft ze in 2004 de computer herontdekt. Toen ze nog
werkte vond ze het maar een onding maar nu zou ze er
voor geen geld meer van af willen: internet, e-mail, foto's
uitwisselen, contact met oud-collega’s weer oppakken,
heerlijk. Ook de stamboom van de familie Boter is erbij
gebaat, je kunt van achter je scherm in archieven zoeken
en alles snel en makkelijk verwerken. Zij en haar broer
hebben het spoor van de familie inmiddels terug gevonden
tot in Enkhuizen, rond 1600. Toen is waarschijnlijk een
Boter in Den Haag in militaire dienst gegaan en heeft daar
een vrouw ontmoet. Daarna zijn de Boters in deze regio
blijven hangen. Je komt al zoekende allerlei onverwachte
dingen tegen. Het archief van de gemeente Oegstgeest
bezit een lijst van Leidse en Oegstgeester militairen, die
met Napoleon meetrokken naar Rusland en daarvan na
1814 niet zijn terug gekomen - waaronder degene die
mogelijk de stamvader van deze familie Boter is, de betover-over-overgrootvader van Hetty.
Maar ze zit niet alleen maar dag en nacht achter haar
computer. Als het zo uitkomt, zorgt ze voor poezen in de
buurt en wisselt ze tijdschriften uit met buurvrouwen. Van
haar moeder heeft ze het abonnement op ‘t blad Vorsten
overgenomen, die bladen gaan nog steeds de buurt rond.
Alleen het laatste exemplaar met de troonswisseling wil ze
wel zelf houden, dat is echt mooi. Gek als je je realiseert
dat je nu al 3 troonswisselingen hebt meegemaakt:
Wilhelmina/Juliana, Juliana/Beatrix en nu Beatrix/Willem
Alexander, wat word je dan oud hè... Interessant ook om
te zien dat er echt een andere generatie is aangetreden: de
dirigent van het Concertgebouw Orkest kreeg op 30 april
natuurlijk ook een handje, maar 't was voor dj Armin van
Buuren dat de nieuwe koning met het hele gezin zijn boot
af kwam.
De tijden veranderen, maar sommige dingen blijven. Het
is hier leuk wonen, maar wel èrg gehorig. Dit zijn oude
huizen en niet geïsoleerd. Als je alleen woont, en je hebt
rondom gezinnen, dan merk je dat natuurlijk heel goed. Ze
houdt zelf erg veel van klassieke muziek maar je moet
altijd wel opletten of je buren thuis zijn als je wat

uitbundige muziek wilt draaien - als ze weg zijn kan ‘t wel
wat harder.
En dan het groenbeleid van de gemeente. Dat ze zo
zorgeloos met de bomen omgaan. De Grunerielaan is het
meest gedupeerd, dat waren zulke mooie bomen, in de
lente als ze bloeiden, was dat echt een feest, om daar dan
een streep door te zetten – hopelijk zijn ze nog tot
bezinning te brengen. Hier in de Van Wassenaerlaan zijn
ze ook raar bezig geweest: de boom die kort geleden voor
dit huis is geplant, komt nu al met zijn kruin in die van de
boom in de buurtuin. Natuurlijk is daarover al een brief
naar de gemeente gegaan. Nòg iets dat niet verandert:
Hetty blijft alert, vriendelijk maar vastberaden. Dat
kunnen wij goed gebruiken.

GEZOCHT
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.

Oegstgeest, 23 mei 2013



In Memoriam

Herinnering
Niet vergeten de BUURTBIJDRAGE
OVER TE MAKEN:
INGbanknummer 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”

Carla van den Broek
Toen ik in 1972 hier kwam wonen was
CARLA van den BROEK al de bewoner van
nummer 22 in de VAN
WASSENAERLAAN. Later verhuisde ze
naar de overkant op nummer 17, waar ze blij
was met de grotere tuin op de zonkant! Daar
heeft ze jarenlang met plezier gewoond en
had het vooral gezellig met haar buurvrouw
mevrouw Smit, die net als zij analiste in het
Academisch ziekenhuis was. Na verloop van
tijd ging Carla lichamelijk, maar vooral ook
geestelijk achteruit, tot ze - al weer 6 jaar
geleden - in “Mariënhaven” / Warmond
moest worden opgenomen. Daar is ze op 2
april jl. op 88jarige leeftijd overleden.
Charlot Devilee uit de Grunerielaan heeft
lange tijd naar haar "omgekeken". Dat was
méér dan vrijwilligerswerk …………

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
augustus 2013. Tekst voor dat nummer kunt u tot 25
augustus 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

H.B.

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

Zaterdag 7 september: buurtbarbecue vanaf 18.00
uur voorafgegaan door een buurtborrel om 17.00 uur
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


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
• 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

