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Informatiebulletin van en voor de Gruneriebuurt
De Grunerie is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt.
Het bulletin wordt ± 5 maal per jaar aan huis verspreid op
de volgende adressen: Kamphuizenlaan, Willibrordlaan,
Van Cuycklaan, Grunerielaan, Utenwaerdelaan,
Van Wassenaerlaan, Dorpsstraat 1 t/m 43 (onevenzijde)
en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).

W I L L I B RO RDLAAN 4
Mijn naam is Leendert Paape, 62 jaar
en ik woon sinds februari op Willibrordlaan 4. Hiervoor woonde ik in een
appartement in de wijk Poelgeest,
maar nu ik geen actieve rol meer
heb in het arbeidsproces besloot ik
dat het weer tijd was voor een tuin.
En zo kwam ik hier terecht en ik kan
zeggen dat ik niet alleen geniet van
mijn tuin, waarbij ik het gras heb
vervangen door een bloemenzee. Ook
het warme welkom en de buurt in het
algemeen bevallen mij uitstekend!
Normaal gesproken had ik nu graag

K A MPH U IZ EN LAAN 10
Van Beatrix, Lazlo en Bojana
ontvingen we het volgende bericht:
Dear Gruneriebuurt,
Thank you so much for the warm
welcome and the beautiful flowers!

Geboren

Grunerielaan 44:
Op 30 mei werd Einav
geboren: dochter van
Jonathan Joubert en
Beatrice Winkel en zusje
van Ira. Einav is inmiddels
al 3 maanden oud, maar
alsnog van harte
gefeliciteerd.

Alle nieuwe buurtgenoten natuurlijk
van harte welkom
in onze buurt!

een open huis gehouden maar gezien
de huidige omstandigheden zal dat
nog even duren, maar die houden
jullie nog tegoed.
Groetjes,
Leendert

Het volgende bulletin
verschijnt in december
2020. Kopij graag vóór
30 november. Tekst
voor een bulletin kunt
u inleveren bij de
redactie:
Grunerielaan 17,
2343 AK Oegstgeest
of per e-mail:
info@gruneriebuurt.nl

KAM PH UIZENL A AN 4
Sinds kort wonen Femke Brockhus,
Jan Slot, en dochtertje Zovia van
3 jaar op Kamphuizenlaan 4.
Zij zijn afkomstig uit Leiden.

GRUNER IELAAN 2
“Sinds een paar maanden wonen wij
op de Grunerielaan 2. Wij zijn, Marien
en Inge den Boer en Philiene (9 jaar)
en Isa (6 jaar). We zijn al bekend in
Oegstgeest. Hiervoor hebben we 10
jaar op de Korenbloemlaan gewoond.
We zouden het erg leuk vinden meer
betrokken te raken met de buurt.”

We are the new owners of
Kamphuizenlaan 10 and it is the
greatest pleasure for us to live here.
After almost four years spent in
Leiden, the city proved to be too busy
for us and we missed the nature
(and quite, peaceful life of course :-)).

Van
Wassenaerlaan 28

Op 11 juni j.l. vierde
Hetty Boter haar 90ste
verjaardag. Zij is al jarenlang de contactpersoon
voor de buurt en bezorgt
steevast het
Gruneriebulletin in de
straat. Op die dag bleek
haar voordeur feestelijk
versierd en ontving ze van
vele straatgenoten een
felicitatiekaartje.
Hetty, ook wij feliciteren je
alsnog, wat fijn dat je al zo
lang contactpersoon bent.

Overleden

Buurtbijdragen

Uw bijdrage voor 2020 al overgemaakt?
U kunt dat doen door een bedrag over
te maken op rekening:

NL61 INGB 0003 1130 10
ten name van J. de Leijer te Oegstgeest

Vermeld a.u.b. buurtbijdrage + uw adres

Our family:
Beatrix Bohony (mom)
Laszlo Zold (dad)
Bojana Zold (daughter - 16 yrs)
Dana (dog - German vizsla)
We have a family run business
(Marbushka) where we design and
produce board games and toys
inspired by our daughter.

Op 20 juni is Jolette
van der Pas overleden,
na een acht jaar lange strijd
tegen kanker. Zij woonde
aan de Dorpsstraat 25.
Zaterdag 27 juni is zij
begraven. In de
Dorpsstraat stonden zo’n
honderd mensen op straat,
allemaal op anderhalve
meter van elkaar en met
goedkeuring van politie en
gemeente.
Zo’n 100 in uniform
gestoken KLM-collega’s
vormden een erehaag voor
haar, bij het Groene Kerkje,
waar zij naar haar laatste
rustplaats werd gebracht.

Jolette kwam daar aan
vanuit het rouwcentrum,
begeleid door bereden
en in rouwdracht gestoken paarden van manage
Moedig Voorwaarts.
Een van de paarden liep
symbolisch zonder ruiter.
Jolette is vijftig jaar
geworden en laat een man
en dochter achter.
Wij condoleren haar man,
haar dochter en andere
nabestaanden.
We wensen hen veel
sterkte toe.

Mededelingen

Geen Buurtborrel en
Barbecue dit jaar.
Deze stonden gepland op
zaterdag 5 september.
Een enthousiaste groep
buurtgenoten was bezig was
met de voorbereidingen van
een Corona-Proof gebeuren.
Maar gehoord de mededelingen vanuit de regering
op 16 augustus leek het hen
in deze situatie onverantwoord om de Borrel en BBQ
door te laten gaan.
Jammer, maar verstandig.
Zo heeft het Corona virus
nog steeds een grote invloed
op het wel en wee in onze
buurt. Grote acties, zoals in
het begin, zijn er niet meer
geweest, iedereen heeft zich
op zijn/haar manier aangepast en voor veel ouderen
worden inmiddels de boodschappen verzorgd.
Of er nog een veilig alternatief komt voor deze BBQ
is nog niet bekend, zoals
ook het bezoek van Sint
Nicolaas aan de buurt en
de Winterborrel in het Huis
“de Grunerie” nog lang niet
zeker zijn.

Geslaagd

Op diverse plekken in onze
buurt hingen in mei en
juni boekentassen aan
vlaggenstokken. De
bezitters van die
tassen maakten
zo duidelijk
geslaagd te
zijn voor hun
schooldiploma. Wij
feliciteren
iedereen met
hun resultaat.
We kunnen niet
alle namen noemen, maar Sasha en
Tom, ook jullie van harte……!

Verslag

Buurtfietstocht vrijdag 14
augustus.
Hoewel (wegens verwacht
slecht weer) de tocht aanvankelijk niet door zou gaan
en zou worden gereduceerd
tot een lekker kopje
koffie bij Renée
Wap en Gijs
Overbeek,
bleek het
weer
perfect en
stapten
om 11.30
uur 8
buurtgenoten op
de fiets voor
een door Gijs
Overbeek bedachte
fietstocht door duinen en
langs landgoederen in
Wassenaar en Den Haag.
Opnieuw bleek hoeveel
natuurschoon er in onze
directe omgeving te vinden
is; het was prachtig.
Na een tocht van plm.
45 kilometer met onderweg
natuurlijk een stop voor de
lunch, arriveerden we aan
het eind van de middag
weer op van Cuycklaan 10.
Met lekkere hapjes en een
drankje konden we daar
prima nog even napraten
in de tuin.

In memoriam

In Memoriam Niloufar
Zahedi Torenvlied.
Op 11 mei jl. overleed, na
een zwaar en langdurig ziekteproces, Niloufar Zahedi
Torenvlied, Nilouis de partner van Dimitry Torenvlied.
Samen woonden ze in hun
prachtig verbouwde woning
aan de Grunerielaan 20.
Nilou was werkzaam op het
hoofdkantoor van de KLM

in Amstelveen als Schedule
Distribution Analyst. Nilou
had een blauw hart zoals
men bij de KLM de medewerkers noemt die het
bedrijf in hun hart hebben
gesloten. Als KLM-er is het
gebruikelijk een Bucket List
van bestemmingen te
hebben, zo
ook Nilou.
Op zoek
naar
de
mooiste/
interessantste
plekken
op de
wereld. Met
dit virus heeft
ze Dimitry besmet.
Dat Nilou in de Grunerielaan
woonde was niet toevallig,
het was jarenlang haar
grote wens in deze straat te
wonen. De straat waar tot
2008 Ina Mooi woonde op
huisnummer 10. Voor Nilou
was Ina als een grootmoeder, nadat ze in 1985 samen
met haar moeder en broer
naar Nederland verhuisde
vanuit Iran. Als 9 jarig meisje
kwam ze aan in Oegstgeest.
Voor haar een vreemd land,
met een vreemde taal.
Ina Mooi was toen al gepensioneerd als onderwijzeres
en trok zich het lot van
ontheemden aan. Nilou kon
bij haar terecht om zich de
Nederlandse taal eigen te
maken. Dat was het begin
van een heel sterke band,
die ruw verbroken werd
toen Ina in 2008 op tragische
wijze verongelukte. Ina Mooi
was “DE Nederlandse oma”
voor Nilou en haar broer.
Kerst, Pasen, verjaardagen
alles werd gezamenlijk
gevierd. Het overlijden van
Ina was een drama, niet

alleen voor Nilou, maar
ook voor vele buurtgenoten: Ina woonde vanaf
het allereerste begin in 1950
in de Grunerielaan. Jarenlang was ze, op haar fiets tot
op hoge leeftijd, een bijzondere, warme, belangstellende verschijning. Ze deed veel
goed voor velen.
Dolgraag zou Nilou in het
huis van Ina gaan wonen,
maar dat bleek in 2008
helaas nog niet mogelijk.
In 2013 toen een ander
huis in dezelfde straat, op
huisnummer 20, beschikbaar kwam, werd haar wens
realiteit. Dat huis verkeerde
in slechte staat en moest
grondig gerenoveerd
worden. De tuin was volledig
dichtgegroeid, kozijnen
verrot, balklagen aangetast
enz. Na grondig snoeien, de
aanleg van een pad kregen
buren weer zonlicht in hun
tuin en toegang tot de straat.
Partner Dimitry voerde
de verbouwing/vergroting
grotendeels eigenhandig uit,
naar ideeën van Nilou. Door
diverse externe factoren
waaronder de ziekte van
Nilou werd de verbouwing
een langdurig proces.
Nilou heeft uiteindelijk het
prachtige eindresultaat nog
een maand mee mogen
maken. Nilou werd op 18
mei begraven bij het Groene
Kerkje, vlakbij het graf van
Ina Mooi. Op weg naar haar
laatste rustplaats is een stop
gemaakt bij de laatste rustplaats van Ina Mooi. Namens
Nilou is bij haar een laatste
bloemengroet gebracht.
*Meer over Ina Mooi kunt u
lezen in “De Geschiedenis
van de Gruneriebuurt” dat
ook is te downloaden vanaf
www.gruneriebuurt.nI
(kies het “Jubileum boekje)
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Activiteiten Agenda
Sint Maarten: woensdag 11 november.
Ontvangst Sinterklaas: zondag 22 november.
Gezamenlijk Oud en Nieuw (apart voor kinderen):
donderdag 31 december
Winterborrel: januari 2021.
Natuurlijk alles onder het voorbehoud van een succesvolle organisatie
en van het vrijgeven van de beperkingen i.v.m. het coronavirus.

