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                           GRUNERIEBUURT            
 

UITNODIGING  
voor onze  
"Winterborrel" 
op zaterdag  25 februari 2017 
van 16.00 uur tot 18.00 uur 
Beste buurtgenoten, 
Goede jaarwisseling gehad?  We hopen van wel!  

Voor 2017 wensen we jullie in ieder geval het allerbeste 

toe. 
 

Het is inmiddels al bijna een traditie: de winterborrel!! 

Dit jaar zijn we weer welkom bij Rita Hijmans  in “Huis 

De Grunerie”. 
 

Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, terug te 

blikken, ervaringen en ideeën uit te wisselen en plannen 

te maken. 
 

Tijdens de borrel worden ook de laatste schilderstukken 

van wijlen de heer Kloos ten toon gesteld. Voor een paar 

euro neemt u een door u gekozen stuk mee naar huis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
"huis de Grunerie", Van Cuycklaan 16 (in het zijstraatje),   
 
 

 

We ontvangen je met een drankje en een hapje. 
 

Enkele weken na deze bijeenkomst zullen we een 

buurtavond houden om de geventileerde ideeën en 

plannen "handen en voeten" te geven. Belangstellenden 

voor die avond kunnen zich tijdens de borrel alvast 

opgeven. 
 

We heten je van harte welkom  

       Joost de Leijer, Frank Bok, 

Dirk Jan de Ruijter en 

Peter van de Wetering 
Nb: Het is prettig te weten  hoeveel gasten we ongeveer kunnen 

verwachten: als je wilt komen, kun je een mailtje sturen naar: 

info@gruneriebuurt.nl , of een briefje in de bus op 

Grunerielaan 17.  

En wanneer je alvast ideeën voor het komend jaar hebt: schrijf 

ze erbij! 

Nb: Natuurlijk zullen we veel volwassenen ontmoeten; met 

enkele kleinere kinderen houden we ook rekening! 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
Wij zullen aanwezig zijn bij de winterborrel in huis “De 

Grunerie” op 25 februari 2017. 

Met ……..   personen     

Naam:  

…………………………………………………………… 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

Uit de buurt 
(met bijdragen van onze contactpersonen)  

 

 Op 14 december is de formele overdracht geregeld van 

de buurtactiviteiten van Ben Verhoeve naar o.a. Joost 

de Leijer (financiën), Peter van de Wetering (bulletin 

en buurtsite/buurtmail) en Dirk Jan de Ruijter 

(aansturing). Verder zal René van de Voort de redactie 

van het Gruneriebulletin komen versterken. 

 Op het ogenblik zijn we nog druk doende de gegevens 

die beschikbaar kwamen uit de Buurtenquête te 

verwerken. Bijvoorbeeld het aanpassen/aanvullen van 

de emailadressen. 

In de toekomst zal de buurtmail worden verzonden 

vanaf het adres: info@gruneriebuurt.nl . Misschien is 

het slim om even te controleren of die mail niet als 

“Spam” wordt gezien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op de foto: Ben Verhoeve - Peter vd Wetering - Dirk Jan de Ruijter 
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 NIEUW BANKNUMMER VOOR 

BUURTBIJDRAGEN:  

In verband met de overdracht van de buurtkas aan 

Joost de Leijer kunt u vanaf heden uw buurtbijdrage 

overmaken op rekening NL61 INGB 0003 1130 10 ten 

name van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeldt aub de 

aanduiding "buurtbijdrage + uw adres".   

 Buurtbijdragen zijn altijd vrijwillig en worden besteed 

aan buurtactiviteiten. Wilt u ook dit jaar weer wat 

overmaken? Vorig jaar werd gemiddeld € 18,41 per 

bijdrage ontvangen. We zijn blij met iedere bijdrage!  

 Helaas was er weinig animo voor het Sinterklaasfeest 

op 26 november j.l. , zodat Sint deze keer verstek 

moest laten gaan. Gelukkig had hij wel gezorgd voor 

een attentie voor kinderen die zich wel hadden gemeld. 

   
 

Financieel Jaarverslag 2016 
 

Hieronder vindt u de inkomsten en uitgaven van de buurtactiviteiten 

over 2016. 
 

Inkomsten 
  Saldo 01-01-2016            € 2450,45 

  Buurtdonaties           "  975,50 

  Bijdrage opbrengst boek             "    39,90 

  Gemeentesubsidie            "   250,00 

  Schilderstukken                           "   210,00 

  Biertap           "    43,00 

          € 3968,85 

Uitgaven 
  Bulletins          €    213,40 

  GrunerieBuur         "        9,00  

  Paasactie        “    130,00 

  Straatspeeldag·               "     00,00 

  Winterborrel                                "     97,90 

  Lenteborrel         "   181,45 

  BBQborrel                          "    157,67 

  Straatbbq          "   323,01 

  Lampionnenactie         "     00,00 

  Donatie AZG         "   105,00 

  Kosten website               "     39,00 

  Sinterklaas(feest)              "    444,54      -€  1700,97 

  Batig saldo per 01-01-2017                €  2267,88 
   

 

    

Toelichting bij het financiële 

jaarverslag: 

- Voor het eerst in jaren was 

er geen Straatspeeldag!  

- Van de opbrengst van de 

schilderstukken ging 50% 

naar Artsen Zonder Grenzen.  

- Hoewel er geen 

Sinterklaasfeest werd gevierd 

(te geringe animo) waren er wel inkopen gedaan en was Sint naar de 

"kapper" geweest!   

Van 53 (!) adressen in de buurt (van de 198) werd een algemene 

bijdrage (per bank) ontvangen voor buurtactiviteiten (gemiddeld     

 € 18,41 per donatie!!) Alle gevers hartelijk dank! 

  
 

We zoeken nog een adres voor een 

koffie-inloopochtend begin 2017. Wie 

meldt zich? U stelt de datum vast die u het beste uitkomt. 

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 (06-13038123) 

 
 

 

 

 

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 1 t/m 43 
(onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde). 
 

Volgende bulletins verschijnen in:  

 April 2017 kopij uiterlijk 4 april 

 Juni 

 Augustus 

 november 
 
 

Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:  
Grunerielaan 17, 2343 AK  Oegstgeest 
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl 
 

Redactie: Peter vd Wetering,  515 47 53 
                René van der Voort.  568 05 43 
 

Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  515 71 85 
 

IBAN voor buurtbijdragen: NL61 0003 1130 10 tnv Joost de Leijer 
 

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 

 Dirk Jan de Ruijter,   Van Cuycklaan 5,   531 66 38 

 Christiane Weibel,    Willibrordlaan 2,   515 08 00 

 Hetty Boter,    Van Wassenaerlaan 28,   515 59 54 
 

Website van de buurt: www.gruneriebuurt.nl 
Email: info@gruneriebuurt.nl 
Voorlopig Programma van activiteiten in 2017: 

(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie) 

 Winterborrel: zaterdag 25 februari. 

 Paasactiviteiten: (Voorstel zondag 16 april). 

 Buitenspeeldag: woensdag 14 juni. 

 Zomerborrel/Buurtbarbecue: voorstel zaterdag 26 

augustus. 

 Sint Maarten: zaterdag 11 november. 

 Sint in de buurt: zaterdag 25 november. 

 

 

OegstgeestAlert 
In het kader van alertheid in onze wijk is het slim om u 

aan te melden bij de whats app groep voor de 

Gruneriebuurt. Via www.oegstgeestalert.nl kunt u lezen 

hoe een en ander werkt en kunt u zich direct aanmelden. 

DOEN!!  

Vanuit de politie is er een communicatiemiddel over 

woninginbraken en andere criminaliteit. Dit gaat via het 

burgernet. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. Ga dan 

naar www.burgernet.nl  
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Interview met Craig McMahon, Wanda 

Chen, Oma mrs. Gao, Melody;         

                                    Grunerielaan 41 

Leuk, het eerste wat je ziet als je binnen komt is een 

grote kast vol met speelgoed, die is van een piepklein 

snoezig poppetje dat zonder schroom goedendag komt 

zeggen, dat is Melody. Wanda maakt lekker grote bekers 

hete thee klaar en Oma, Wanda's moeder, komt ook even 

kijken, zij woont hier ook maar spreekt alleen Chinees. 

Craig is Engels. 

Craig is na zijn studie informatica naar Beijing 

vertrokken. Daar heeft hij zes jaar gewoond. Het eerste 

jaar werkte hij voor een groot software bedrijf, Wanda 

was zijn scherpzinnige collega die de software testte. Ze 

zijn in China getrouwd, met ook een plechtigheid in 

Engeland. Later heeft Craig samen met een partner een 

eigen bedrijfje opgezet, waar ze apps maakten voor de 

smartphone om Chinees te leren lezen, schrijven, 

verstaan.  

 

Beijing is een geweldige stad als je jong bent: een snel 

groeiende stad, veel leven, veel werk, veel 

mogelijkheden. Maar toen Melody er eenmaal was, keken 

ze met andere ogen naar Beijing: al die luchtvervuiling, 

Beijing ligt in een kom, met bergen rondom, de smog kan 

er niet weg. En stel dat Melody ziek wordt, dan moet je 

naar het ziekenhuis en duurt het uren voordat je geholpen 

wordt en dat niet alleen, ze staan je altijd meteen al op te 

wachten met een infuus met antibiotica, het 

wondermiddel tegen alle kwalen. En dan de scholen, die 

zijn in China totaal anders dan in Europa, lange dagen, 

heel veel huiswerk, eindeloos blokken - vandaar dat 

iedereen een bril draagt, zegt Wanda, die er ook een op 

heeft. 
 

Dus besloten ze naar Europa te verhuizen, en wel naar 

Amsterdam, omdat dat voor een computerdeskundige een 

prima stad is, vol met grote en kleine bedrijven die apps 

en websites ontwikkelen, waaronder grote namen als 

booking.com en tomtom. Craig werkt nu voor 

Marktplaats, een Nederlands bedrijf, maar de 

werkomgeving is Engels. Hij ontwerpt apps die wel weer 

in het Nederlands zijn. Het geeft hem een trots gevoel te 

bedenken dat hier de meeste mensen met een iPhone wel 

een app van hem daarop hebben zitten. Sinds kort maken 

ze zelf ook gebruik van Marktplaats en ze hebben de 

geneugten van de kringloopwinkel ontdekt.  

 

Na een jaar wonen in een huurhuis in Amsterdam zijn ze 

in de wijde omtrek gaan zoeken naar een prettig koophuis 

op forenzen-afstand. Dat was bepaald niet makkelijk. 

Tenslotte is de keus gevallen op Oegstgeest, rustig, met 

veel scholen, dichtbij de zee, de bloembollen en de 

Klinkenberger plas met zijn strandje. In de Gruneriebuurt 

voelen ze zich thuis, het is een vriendelijk buurtje, ook al 

is het niet zo veilig als ze aanvankelijk dachten dat het 

was: Craigs fiets was al vrij gauw gestolen omdat hij hem 

niet op slot had gezet.  

 

Ze zijn blij met de buurtactiviteiten en zijn van plan er 

zoveel mogelijk aan mee te doen. Met google translate 

kunnen ze het bulletin grotendeels ontcijferen. 

 

Door Melody komen ze langzaamaan in contact met 

buren, zij heeft meegedaan aan het eierzoeken met Pasen 

en heeft ook al een paar vriendinnetjes met wie ze kan 

spelen. Wel jammer dat ze in Amsterdam geen gebruik 

hebben gemaakt van de gratis taalcursussen die daar aan 

buitenlanders worden aangeboden, die hebben we hier in 

Oegstgeest niet. Oegstgeest subsidieert wel de 

kleuterspeelzaal voor Melody, zodat ze goed voorbereid 

naar de basisschool kan gaan. De bedoeling is dat ze 

straks naar een gewone Nederlandse, niet een 

internationale, school gaat. Wanda spreekt Chinees en 

Engels maar geen Nederlands, zij en haar moeder spreken 

Chinees met Melody en Craig Engels. Nederlands leert ze 

op de peuterspeelzaal. 

 

Wanda werkt nu niet, ze verwacht haar tweede en wil 

zich voorlopig aan het gezin wijden. Maar ze heeft wel 

een paar idealen, ze zou met haar moeder een restaurantje 

kunnen openen maar het meest droomt ze van een kleine 

praktijk samen met haar vader voor traditionele Chinese 

geneeskunde, acupunctuur en dergelijke. Van haar vader, 

die vanaf zijn vroege jeugd in de leer is geweest bij een 

traditionele heelmeester en nu zelf in zijn stad een bekend 

heelmeester is, heeft ze al veel geleerd, maar om hier een 

praktijk te openen moet ze wel de hier vereiste diploma's 

hebben. Haar vader komt volgende week en blijft dan 

drie maanden. Haar ouders bellen elkaar elke dag, fijn dat 

dat kan met de huidige techniek.  

 

Wat hen wel zorgen baart is de Brexit: Craig is Brits 

EU burger en de visa van Wanda en haar moeder zijn 

gebaseerd op het feit dat ze familie van Craig zijn, maar 

hoe het nu verder zal gaan weet nog niemand. Ze hebben 

dit huis gekocht met de bedoeling hier te blijven, laten we 

hopen dat dat ook zal gebeuren.  

                                                Tekst: Marleen Audretsch 

                                             Oegstgeest, 12 januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               

               

                         Wanda, Melody en Craig 
 


