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Onthulling monument “Twee bruggen”

De bedoeling van werkgroep ONS
(Oosterparkwijk Nooit Saai) was
om op za. 16 april van 13.30-14 uur
burgemeester Peter den Oudsten met
koffie en koek te ontvangen in het
Grand Café van het Treslinghuis,
om daarna met een gezelschap van
belangstellenden naar de Oostersluis
te lopen. Sjoukje van Kuiken, van
ONS, heette de mensen welkom en
vertelde van een gewijzigd draaiboek. De burgemeester was al naar
de sluis gegaan en zo trok het gezelschap achter Gruno’s Postharmonie
(drumband van 5 man sterk) aan naar
de Florakade. Stadsgids én ONS-lid
Jan Meijer bracht onderweg leuke
en vooral interessante wetenswaardigheden onder de aandacht. Bij de
Oostersluis nam ONS-lid Menno van
der Wis het woord. Hij memoreerde
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hoe in 1945, na de zegetocht van de
Canadezen op de Paterswoldseweg en
verder de stad in, de laatste stuiptrekkingen van de Duitsers plaatsgrepen daar bij de sluis in het Van
Starkenborghkanaal. Hoe de Canadese soldaat Roy Coffin (22) hier
het leven liet, toen hij de broers Pop,
Jacob Jan en zijn zoon Jan Dijkema
met zijn wapen dekking gaf, zodat
zij de 2 bruggen konden neerlaten
en zodoende de Canadezen richting
Delfzijl doorlaten. Naar Pop is een
weg op Oosterhogebrug vernoemd,
Coffin heeft nabij de sluis een monument (bij een geplante suikeresdoorn,
“mapletree”) gekregen.
Op 16 april jl. was het aan de burgemeester een nieuw monument te
onthullen: “De twee bruggen” ; naast
weer een “mapletree” een metalen
plaat in de grond gezet met daarop de
tekst van kunstenaar Peter de Kan,
die aan duidelijkheid niets te wensen
over laat nl. “We slaan een brug naar
het verleden: het is 16 april 1945. De
Canadezen zijn hier en kunnen niet
verder. Beide bruggen bij de sluis
staan open, en terwijl Popke, Jacob
Jan en Jan Dijkema met gevaar voor
eigen leven bezig zijn er één neer te

laten vallen er
aan weerszijden doden.
Roy Coffin,
die de Dijkema’s dekking
FOTO: WIL VELDKAMP
gaf is de naam
van één van
hen. Door naar Delfzijl. Een beslissende dag. Denk er aan en doe als
Roy, die een brug naar de toekomst
sloeg….
In zijn formele redevoering gedacht
Den Oudsten alle slachtoffers van de
oorlog: De Joodse, maar ook overige
Groningers, de meerdere nationaliteiten, die vielen aan de Paterswoldseweg, in de binnenstad en elders, maar
ook hier bij de Oostersluis.
In het gezelschap van 60 á 70 mensen
waren, op persoonlijke titel, ook 4
leden (op leeftijd) van het Corps Nationale (Reserve) en de Grande Dame
van de Oosterparkwijk Annie Tak.
De nazit van deze gedenkwaardige
dag vond niet plaats als bedoeld, in
het Treslinghuis, maar bij het Bevrijdingsmuseum van de Stichting
Canadian Allied Forces 1940-1945,
Ulgersmaweg 51. Binnen konden de
vervolg pagina 3
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Wijkkrant Oosterpark
deelnemers aan de wandeling een
kijkje nemen bij allerlei militaire
attributen uit de oorlog, voornamelijk
rijdend materieel van Canadese,
Amerikaanse, Duitse en Nederlandse

Beste vrienden van het Grand Café
Treslinghuis,
Voor onze zomerstop vinden wij het
leuk om een grote barbecue te organiseren vanuit het Grand Café.
Wanneer: 22 Juli aanstaande.
Waar: Terras en in het Grand Café
Treslinghuis
Kosten: €13,50 per persoon (incl. 1
consumptie, bier/fris/wijn), kinderen
€5,- (incl. onbeperkt ranja).
Wat: Compleet verzorgde maaltijd

Foto’s gezocht!

Werkgroep ONS (Oosterpark Nooit
Saai) wil samen met u een Oosterpark-verjaardagskalender maken.
Hiervoor zijn we op zoek naar foto’s
uit heden en verleden. Het moeten
foto’s zijn waarop je het seizoen goed
kunt zien. Ook willen we graag dat
je kunt zien waar de foto in de wijk
genomen is.

origine.
Op het plein voor het museum werd
nog een mapletree gepoot, naast
een gedenksteen, waarop staat geschreven: “Voor hen, die gevallen

inclusief verschillende soorten vlees
en groenten, salades, brood, kruidenboter en sauzen.
Voor wie: Iedereen die zin heeft om
gezellig te eten en samen met ons de
vakantie in te luiden. Reserveren kan
uiterlijk tot en met dinsdag 19 juli ,
dit in verband met inkoop. Loop even
binnen of neem contact op:
(050) 317 12 80 of
balietreslinghuis@werkpro.nl. Let op!
Deze avond kan niet van de reguliere
kaart gegeten worden.
Hopelijk tot vrijdag de 22ste Juli!

Mocht de foto in een album geplakt
zijn, dan kunnen wij een reproductie
maken.
Reacties: Frans Geubel,
tel. 050-3130891
f.geubel@hetnet.nl
Spreek bij bellen uw telefoon nummer
in, dan bel ik u terug.

zijn voor onze bevrijding”.
Het hele project aangaande het
monument “De twee bruggen” is
financieel mogelijk gemaakt door:
J.B.Scholtensfonds, Vereniging

Bedrijven Noord Oost, Stichting
Jhr.Rhijnvis Feith Fonds en het Annie
Tak Leefbaarheidsfonds.

ONDERGRONDS
Als hoofdredacteur probeer ik mijn
column zo luchtig mogelijk te houden.
Maar helaas zit er aan deze column
een luchtje.
Dagelijks loop ik door onze wijk en
kom daarbij langs veel ondergrondse
containers. Soms met grote verbazing
over het feit dat er rond de containers
zoveel vuilniszakken liggen die om

bepaalde redenen niet in de container
zijn beland terwijl je zou denken
dat dit toch een kleine moeite is. Ik
wil niet belerend overkomen maar
mensen, als de container vol zit of in
storing staat, neem de zak dan even
mee naar huis en bel desnoods even
met de milieudienst (het nummer staat

voorop het pasje), uit ervaring weet ik
dat de milieudienst altijd zijn best doet
om het nog dezelfde dag op te lossen.
Geen pasje bel dan ook even met de
dienst binnen een paar dagen word
er een nieuw pasje opgestuurd. Als
iedereen dit nu in het vervolg eens zou
doen dan blijft onze wijk schoon en
leefbaar.Ik wil mijn column toch nog
graag een positieve
draai geven. Naar
aanleiding van
onze oproep in de
vorige wijkkrant
of er behoefte
zou zijn aan een
dag waarop iedereen zijn grofvuil
gratis naar een
door de gemeente
aangewezen plek
kan brengen
(gratis) heeft de
redactie veel positieve reacties mogen ontvangen. Het zou dus zo maar
mogelijk kunnen zijn dat deze dag er
gaat komen.
De organisatie is trouwens nog op
zoek naar vrijwilligers of mensen met
een auto en aanhanger, die deze dag
willen helpen het grofvuil naar de containers te brengen voor mensen die dit
zelf niet kunnen doen.
Laat het even weten:
wijkkrantoosterpark@gmail.com
Jarno Hoogeboom (hoofdredacteur)

Rectificatie

In het artikel over de bezorgdienst
PBS Late Night en witgoedspecialist
Was & Go zijn enkele foutjes geslopen: De letters PBS staan voor Priroy
Bezorg Service, naar Pricilla en Roy.
De bedrijven zijn op Oliemuldersweg 95 en 95 a en niet op 97/97 a.
En, Was & Go is inmiddels in bedrijf.
Alan Haveman
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De Bewonersorganisatie Oosterpark
(BO) is er voor alle wijkbewoners.

Jaarverslag 2015
De bewonersorganisatie is afhankelijk
van gemeentelijke subsidie. Van
bewoners wordt geen contributie
gevraagd, omdat wij er voor alle
bewoners willen zijn (dus ook voor
degenen met een
kleinere beurs).
In 2015 hebben wij
ongeveer € 15.350
subsidie ontvangen.
Op een paar tientjes na is dat bedrag
als volgt besteed:
> wijkkrant: 63% (inclusief
verrekening advertentieopbrengsten)
> huur Treslinghuis: 17%
> divers drukwerk: 16% (zoals flyers)
> overige kosten: 4% (denk aan
bankkosten, internet etc.)
Met de gemeente hebben wij in 2015
over verschillende onderwerpen
gesproken, denk aan:
> veranderingen in de zorg en de
gevolgen voor o.a. de dagbesteding
> aanpak van de parkeerproblematiek
> aanpak van de Oosterhamrikzone
> aanpak van het Wielewaalplein
> aanpak van de Hortensialaan en de
Begoniastraat
> opzetten nieuwe adviesstructuur
> en nog veel meer

Oosterhamriktracé
Recent was in het Oosterparkheem
een bijeenkomst over de plannen die
de gemeente heeft met het Oosterhamriktracé. Wat is er aan de hand?
Momenteel rijden er alleen bussen en
taxi’s door de Oosterhamrikzone
(rode lijn op kaart). Zoals het er nu
uitziet, komt er in deze zone een
autoverbinding bij tussen het UMCG
en de oostelijke ringweg. Op zich niet
vreemd, want de gemeente heeft de
Vrydemalaan natuurlijk niet voor
niets aangelegd op de huidige manier.
Via de E. Thomassen à Thuessinklaan
en de Vinkenstraat is een directe
verbinding naar de ringweg mogelijk
(blauwe lijn op kaart).

Wij informeren u. Laat u ons ook
weten wat er bij u in de buurt speelt?

Het UMCG is voorstander van de
nieuwe weg omdat het de bereikbaarheid van het ziekenhuis verbeterd,
hetgeen nodig
is volgens het
UMCG omdat
patiënten en
bezoekers
steeds langer
onderweg zijn.
Onduidelijk is
of de gemeenteraad unaniem
achter de
nieuwe weg
staat. Wel
duidelijk is dat
de wethouder
vooral oog
heeft voor het
resultaat van
rekenmodellen.
Een kritische
noot lijkt op z’n
plaats: modellen zijn een
hulpmiddel. Er
komt uit wat je
erin stopt. Vergelijk het met
een sapcentrifuge. Pers je sinaasappels, dan krijg je
sinaasappelsap. Stop er ander fruit in
en je krijgt een ander smaakje.
Als bewonersorganisatie zijn wij niet
voor of tegen dit plan. Wel vinden wij
dat het plan vorm zou moeten krijgen
samen met de bewoners die mogelijk
nadelige effecten gaan ondervinden.
Niet zo moeilijk zou je denken, de
gemeente zegt burgerparticipatie
belangrijk te vinden. Feit is echter, dat
bewoners op dit moment nog niet
serieus mogen meepraten, terwijl de
gevolgen bij hun voor de deur groot
zullen zijn. Het gaat hierbij niet alleen
om aanwonenden van de nieuwe weg.
De ingreep heeft als
gevolg dat het op
andere wegen fors
drukker wordt, zoals
de Zaagmuldersweg.
Toelichting bewonerspeiling
Centraal staat de Oosterhamrikzone:
een nieuwe weg door de wijk betekent
nogal wat. De vraag is of de gemeente
genoeg geld heeft om de weg op een
mooie manier in te passen in de buurt.

Lukt dat niet, dan is het gevolg dat
omwonenden de rekening krijgen
gepresenteerd! Zij zullen dan moeten
accepteren dat hun woongenot er
blijvend op achteruit gaat. Om dat te
voorkomen, zou het UMCG als
belanghebbende van de nieuwe weg
wellicht ook een steentje kunnen
bijdragen om onze wijk veilig en
leefbaar te houden. Hoe ziet u dat?

Bewonerspeiling

Kleurplaat voor volwassenen

> Alle bestuursleden handelen in het
belang van de wijk en kijken objectief
mee bij veranderingen in de wijk.
> Wij vinden het belangrijk dat
bewoners in een vroeg stadium
worden betrokken bij plannen, zodat
ze echt invloed kunnen uitoefenen.
> Groepen bewoners die tegen een
probleem aanlopen, kunnen bij ons
terecht voor ondersteuning.
> Verder kunnen bewoners ons
benaderen als ze een actie op touw
willen zetten of een leuke activiteit in
de buurt willen organiseren.

Soms wil je er gekleurd opstaan! Weg
van het zwart/witte en zelf kleur
geven aan wat je ziet. Wij willen dat
voor jou gemakkelijker maken en zijn
op zoek gegaan naar een tekenaar.
IJsbrand Oost tekent de stripboeken in
de serie Max Miller. Het verhaal ‘De
orde van de Blauwe steen’ speelt zich
zelfs voor een flink deel in de stad
Groningen af. Ook staan zijn
tekeningen in het stripblad Eppo.
IJsbrand gaat de Oosterparkwijk op
een bijzondere manier in beeld
brengen. Het wordt een kleurplaat
voor volwassenen die natuurlijk net
zo goed door jongeren gekleurd kan
worden. Een collectorsitem voor de
een, voor de ander een manier om
even rustig te kunnen gaan zitten,
alleen of samen met anderen.

“Vindt u ook dat het UMCG moet
meebetalen aan het veilig en leefbaar
houden van onze wijk als er een
nieuwe weg naar de Ring komt”
Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Waar staat de BO voor?

Wilt u ons meehelpen?
Wij zijn geregeld op zoek naar extra
hulp. Woont u in de Oosterparkwijk
en hebt u interesse in één van de
volgende functies? Informeer dan
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
> Voelspriet: u signaleert wat er leeft
in de straat/buurt waar u woont (vergt
niet zo veel tijd).
> Werkgroeplid: u verdiept zich
samen met wijkgenoten in een
afgebakend onderwerp (duurt veelal
een paar weken).
> Bestuurslid: u komt op voor de
belangen van de wijkbewoners
(minimaal 1 dagdeel per week).
Contact met ons?

Recent hebben wij alle buurten
verkend en foto’s gemaakt van
opvallende dingen. We hebben gezien
hoe er geleefd wordt en we hoorden
verhalen van vroeger en nu. Deze
informatie hebben we gedeeld met
IJsbrand. Hij gaat er nu iets moois van
maken, maar goed werk heeft tijd
nodig. We verwachten dat de tekening
na de zomervakantie wordt
uitgebracht. Om in striptermen te
blijven…wordt vervolgd!

> Op Facebook staan wij onder onze
eigen naam: Bewonersorganisatie
Oosterpark (www.facebook.com/
oosterparkgroningen)
> Onze website is bereikbaar via:
www.oosterparkgroningen.nl
> Hebt u mail voor ons? Stuur het
naar bestuurbo@hotmail.com
> Een persoonlijk gesprek kan ook.
Meestal zijn wij op vrijdagochtend
tussen 9 en 10 uur in het Treslinghuis
aanwezig. Als we er niet zijn, kunt u
een bericht achterlaten bij de balie.

Wijkkrant Oosterpark

Onno en zijn neef Jan Dijkema

De koffie smaakt goed als ik deze morgen met Onno Dijkema en zijn neef Jan
(voluit Jacob Jan) Dijkema spreek.
Onno Dijkema’s broer, ook Jan genaamd, heeft op 16 april 1945, samen
met oom Pop Dijkema en vader Jacob
Jan Dijkema de Canadezen geholpen
de brug bij de Oostersluis over te
steken.

Oom Pop ging bij bij zijn broer die in
de Begoniastraat woonde kijken, nadat
hij in de stad op bezoek bij zijn zus was
geweest. Pop Dijkema woonde namelijk in Noorddijk en doordat de brug
omhoog stond en de Duitsers zich aan
de Noorddijkse kant van de Oostersluis
verschanst hadden kon hij niet naar
huis. Pop Dijkema had in de machine-

fabriek gewerkt waar onderdelen van
de sluis gemaakt werden en hij vertelde
aan Jacob Jan dat de brug ook handmatig bediend kon worden, neergelaten
kon worden vanuit de machinekamer,
die zich in een soort kelder bevond.
Onno’s broer Jan, ruim tien jaar ouder
dan Onno, wilde ook graag mee, en zo
geschiede. De beide broers plus Jan
kropen in de kelder, ze waren op dat
moment niet te zien door de Duitsers
en draaiden handmatig aan het grote
wiel de brug naar beneden.
“Je kon bijna niet zien dat de brug
bewoog, maar als je even 5 minuten
niet gekeken had, was de brug weer
wat gezakt”, vertelt Onno. “Het was
een zonnige dag die dag en iedereen uit
plan Oost, ging kijken”. “Uiteindelijk
na zo’n anderhalf uur was de brug
neergelaten. De Canadees die het leven
gelaten heeft door het hek open te
maken, had dat niet hoeven doen want
de Canadese tank knalde even later
dwars door het hek heen. Mijn oom
Pop heeft door uit de kelder te kruipen
en te gaan kijken nog een schotwond
in zijn arm opgelopen, en moest naar
het ziekenhuis. Mijn broer Jan had zijn
beide ooms gemaand niet uit de kelder
te gaan totdat de gevechten voorbij
waren.”
Na de oorlog heeft de gemeente Noorddijk de Hogeweg om genoemd tot de
Pop Dijkemaweg.
“Ook de 16e april ’s ochtends herinner
ik me nog goed. Jongens hadden een
DEKAWE auto gestolen en reden ermee door wat nu de Resedastraat heet,

De wereld rond in één middag
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toen was dat een
kaal stuk land. We
konden allemaal zien
dat de stad brandde,

er waren plunderingen van winkels en
huizen. Vanuit de Martinitoren waar
de Canadezen wacht hielden werd ook
gezien dat er een auto door de ‘Rese-

Ook dit jaar werd de oliemuldersweg voor een deel afgesloten om
zo de kinderen de kans te geven
eens een middag onbezorgd
buiten te laten spelen.De buitenspeeldag stond dit jaar in het
teken van de wereld.Met een heus
paspoort konden de kinderen
allerlei sport en spel dingen doen
die ze zo kennis laten maken met
andere culturen het was zoals elk
jaar een gezellige boel.

dastraat’ reed en werd er een granaat
op afgevuurd. Die granaat kwam toen
in de kop van de Begoniastraat terecht.
Van mijn buurmeisje werd de schedel
afgeslagen en zij kwam te
overlijden, ook een buurvrouw stierf omdat een
scherf in haar buik terecht
kwam, ook andere buren
raakten gewond.”
“Deze ochtend heeft eigenlijk nog meer indruk op me
gemaakt dan het neerlaten
van de brug ’s middags.”
“Alle documenten zijn
bewaard gebleven”, vertelt
Jacob Jan Dijkema. “De
brief waarin de Canadezen
ons bedankten, de Nederlandse vertaling ervan (met
vertaalfouten), oude foto’s
van de Oostersluis, de medaille, oude artikelen over
het gebeuren in het Dagblad. Ze zijn
allemaal in mijn beheer, aan mij gegeven door mijn oom Onno”. “Waarom
wachten”, vertelt Onno, ”uiteindelijk
komt het toch bij Jacob Jan terecht”.

Wijkkrant Oosterpark

times

Fantasy figuren snijden, 3 D tekenen en printen,
tassen ontwerpen en nog veel meer
Examens achter de rug, zomer voor de
deur. Wat wil je gaan doen: een eigen
tas ontwerpen, Game in elkaar zetten
of leren werken met de 3 D printer
en niet weten hoe? Stap in het brede
aanbod bij De Jonge Onderzoekers en
maak onder leiding van professionals
je eigen creaties.
Stap in of bedenk het thuis & maak
het hier.
In de maand juni en juli krijg je elke
woensdagmiddag tussen 13:00 uur en
17:00 uur, maar ook op zaterdag van
10:00 uur t/m 16:00 uur, de ruimte
om aan de slag te gaan op een van de
afdelingen.
Let op: De meeste projecten vergen
meer tijd dan een enkele woensdagmiddag of zaterdag!.
Instappen of bedenk het thuis & maak
het hier omvat:
Papier & Textiel: Tassen: schoudertassen, rugzakken ontwerpen en maken.
Het ontwerpen van een eigen tas
vergt tijd en aandacht. Je wordt o.a.
begeleid in het maken van patroontekenen, werken met de naaimachine,
vorm en kleur. Beste resultaat voor de
mooiste tas: vier middagen.

Datum

Maandag 18 juli

Woensdag 20 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

3 D printer project: 3 D printen Wil
je een “rare” paperclip maken of een
persoonlijke sleutelhanger en deze
later printen op een 3D printer? Dan
kun je bij ons terecht. Weet je nog niet
welk programma je kunt gebruiken
dan helpen we wij je op weg.
Leeftijd: vanaf 8 jaar.
3 D tekenen: Wil je zien hoe je in 3D
kunt tekenen en wat je hier allemaal
mee kunt doen? Kom dan naar de
workshop: Tekenen met 3D software
en verder!
Leeftijd: vanaf 11 jaar.
3D modellen of fantasy figuren snijden Heb je een 3D tekening gemaakt
en wil je dat in hard-schuim namaken
dan kun je bij ons zien en doen. De
gemaakte figuren mag je meenemen.

Hout: Bootjes maken: Zeilbootjes,
ballonbootjes, hovercrafts, moterbootjes of pufpafbootjes. Je kunt alle
mogelijke bootjes ontwerpen, bouwen
en natuurlijk uitproberen.
Computerafdeling: Spellen leren
maken met GameMaker
Lab: ‘Hoe ziet een beest er vanbinnen
uit?’ snijden in een rat of in ander niet

al te klein dier (ook vogels - alleen als
er iets beschikbaar is).
Kom je langs? Mail het ons even:
info@dejongeonderzoekers.nl
De Jonge Onderzoekers
Dirk Huizingastraat 13, Groningen
Kosten: € 5,50
Leeftijd: vanaf 8 jaar, tenzij anders
vermeld.
www.djog.nl

Robotica: Bouwen en programmeren
van bijvoorbeeld Wally of Boris de
hond met Lego Mindstorms. Ben je
beginner, gevorderd of verder gevorderd? Samen kijken waar je mee aan
de slag kunt gaan.
Metaal: Sieraden ontwerpen van
kunststof of metaal. Je leert o.a. etsen
en ciseleren.

Activiteit

Picknicken in de wijk
Verzamelen bij speeltuinvereniging SVO.

Plaats:
Leeftijd:
Tijd:
Picknicken in de wijk
Plaats:
Verzamelen bij speeltuinvereniging SVO om 12:00 op de
Leeftijd:
fiets.
Tijd:
Klimmen en klauteren
Plaats:
In de natuur
Leeftijd:
Tijd:
(bijna) alles mag op woensdag!
Plaats:
Keuze activiteit, je mag zelf bepalen wat we gaan doen, maar Leeftijd:
het moet wel mogelijk zijn.
Tijd:
Drouwenerzand
Plaats:
Naar pretpark Drouwenerzand!
Leeftijd:
Tijd:
Maak je eigen zomer outfit
Plaats:
Neem je eigen kleding mee.
Leeftijd:
Tijd:
Zwemmen in Kardinge
Plaats:
Op de fiets om 12:00 verzamelen bij SVO, om ongeveer
Leeftijd:
17:00 zijn we terug.
Tijd:

Verdere info

Verzamelen bij SVO
4 - 9 jaar
10:00 – 12:00
Verzamelen bij SVO
10 – 16 jaar
12:00 – 15:00
SVO
4– 9 jaar
10:00 – 13:00
SVO
10 - 16 jaar
13:00 – 16:00
vertrek vanaf SVO
4 – 12 jaar
09:15 – 18:15
SVO
4 – 9 jaar
10:00 – 13:00
Kardinge
10 – 16 jaar
12:00 – 16:00

Prijs:
Opgave: Ja, bij Yvonne Mulders

yvonne.mulders@wij.groningen.nl 06-55465632

Prijs:
Opgave: Ja, bij Rafael Brouwer

rafael.brouwer@wij.groningen.nl 06-21945030

Prijs:
Opgave: Ja, bij Yvonne Mulders

yvonne.mulders@wij.groningen.nl 06-55465632

Prijs: Met: Rafael & Giselle

rafael.brouwer@wij.groningen.nl 06-21945030

Prijs: €7,50
Opgave: SVO

Gisela Delgorge 050 2308831

Prijs: €2
Opgave: Ja, Bij Yvonne Mulders

yvonne.mulders@wij.groningen.nl 06-55465632

Prijs:Gratis
Opgave: Ja, bij Rafael Brouwer

rafael.brouwer@wij.groningen.nl 06-21945030

Wijkkrant Oosterpark
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Buddy Hermans: een artistieke duizendpoot
Buddy Hermans (69) heeft een lange
carrière achter de rug in het artistieke
milieu van de stad Groningen, waarbij
zijn talent op vele gebieden tot zijn
recht kwam. Eind jaren zestig voerde
hij met Kees van der Hoef een dichtersact op, waarbij Kees gedichten voordroeg en Buddy hem begeleidde op de
accordeon. Verder zong hij en speelde
hij mondharmonica bij de band The
Common Men. Hij schilderde en maakte zeefdrukken en – hier is hij waarschijnlijk nog het meeste bekend om
– hij vervaardigde een lange reeks van
documentaires over Groninger schilders, dichters en andere kunstenaars.
Tijdens het gesprek met Buddy komen
tal van namen langs: Siep van den
Berg, Henri de Wolf, Martin Tissing,
Henk van Os, Jo van Dijk, Wladimir de
Vries en Jan Steen, om maar enkelen te
noemen. Sinds kort zit hij (opnieuw) in
de kunstcommissie van galerie Forma
Aktua. Kortom: Buddy Hermans is een
artistieke duizendpoot.
“Mijn vrouw en ik wonen nu zo’n
veertig jaar met veel plezier in de Jan
Hissink Jansenstraat. Het is een mooie
straat, dichtbij het centrum, en we hebben leuke buren. Maar heel ingrijpend
is de grote brand geweest die tijdens
de jaarwisseling van 2004 op 2005
verschillende huizen in ons deel van
de straat heeft verwoest. De schade is
allang hersteld, maar we moesten een
tijdlang elders onderdak zien te vinden. Een half jaar hebben mijn vrouw
en ik gebivakkeerd in het huis van de
schrijver Gerrit Krol aan de Korreweg. Ik had toen net een film over
hem gemaakt, dus ik kende hem goed.
Gerrit woonde in die tijd zelf nog in
Oudemolen. Ik vertel dit, omdat bij die
brand mijn atelier is verwoest. Sinds die
gebeurtenis heb ik geen penseel meer
aangeraakt. Om de een of ander reden
ontbreekt me de inspiratie. Je moet een
innerlijke drive hebben om te kunnen
werken en die heb ik nu niet meer.
Tenminste niet voor het schilderen. Een
positief puntje: na die brand moest er
natuurlijk van alles geregeld worden.
Dat deden we samen met de buren.
Hierdoor is de onderlinge band een stuk
sterker geworden.”
Hoe ben je gekomen tot het maken van
documentaires?
“Ik ben begonnen als amateur. Met een
super 8 camera filmde ik allerlei familiefeestjes, best leuk, maar na een tijdje
had ik er geen zin meer in. Ik wilde andere dingen doen en heb toen een korte
speelfilm gemaakt, ‘De Ontvoering’,
waarmee ik op het Groninger filmfestival de eerste prijs heb gekregen. Dat
was in 1980. In die tijd kwam ik in
contact met Henri de Wolf, die behalve
kunstenaar, jazzmusicus, performer en
nog een heleboel andere dingen, ook
oprichter was van galerie Forma Aktua.
Er waren al jaren plannen om in het
Groninger Museum een tentoonstelling
te organiseren rond Jan van der Zee, een

van de bekendste schilders uit de kunstenaarsvereniging De Ploeg. Maar het
kwam er aldoor maar niet van. Henri
heeft er toen voor gezorgd dat er een
tentoonstelling kwam bij Forma Aktua.
En hij vroeg mij een film over Van der
Zee te maken die bij de opening zou
worden vertoond. Dat heb ik gedaan.
Het was mijn eerste semiprofessionele
opdracht. Via Jan van der Zee heb ik
Marten Klompien leren kennen, over
wie ik daarna een film heb gemaakt. Zo
kwam van het een het ander.”
Je hebt me de folder gegeven van de
stichting Beeldlijn. Wat is dat voor een
stichting? .
“Peter Verwey, inkoper bij de openbare
bibliotheek, stelde midden jaren tachtig
voor films te gaan maken in stichtingsverband. Op zijn initiatief hebben we
in 1988 met cameraman Jan de Ruiter
de stichting Beeldlijn opgericht. Later
kwam Lejo Siepe er ook bij, de huidige
producent. Inmiddels zijn er binnen
deze stichting door verschillende filmmakers een groot aantal documentaire
films gemaakt over kunst en cultuur in
Noord Nederland.”
Hoe ga je te werk bij het maken van
films?
“Sommige cineasten hebben, voor ze
gaan draaien, hun film op papier al
helemaal klaar. Ze zien het eindresultaat
tot in detail voor zich. Ik ga anders te
werk. Ik verzamel eerst een heleboel
materiaal waarmee ik aan de slag ga. Ik
ben een zoeker. Met uitproberen, vallen
en opstaan, vind ik uiteindelijk de
goede vorm. Ik ben iemand die zelf
alles moet ontdekken. Tijdens een
interview film ik de kunstenaar. Hij is
aan het woord, de camera draait. Maar
ik wissel in de documentaire de beelden
van nu af met opnames van vroeger,
met oude foto’s en fragmenten uit oude
televisie-uitzendingen, die een illustratie zijn van wat de kunstenaar op dat
moment zegt. Wanneer hij bijvoorbeeld
iets vertelt over het Groningen van de
jaren zestig, laat ik zwart-wit beelden
uit die tijd zien. Uit die lappendeken
van beelden ontstaat het verhaal. Ik
werk één dag in de week op de afdeling Beeld en Geluid van de Groninger
Archieven. Hierdoor ben ik goed op de
hoogte van wat voor filmmateriaal er
zoal aanwezig is.
Maar het belangrijkste: ik houd van
mensen. En vooral van mensen aan
wie een steekje los zit en die buiten
de gebaande banen treden. Dergelijke
mensen vind je nu eenmaal vooral in
het kunstenaarsmilieu. Ik ben nieuwsgierig naar wat hen drijft om te doen
wat ze doen. Wist je trouwens dat ik
Herman Finkers heb meegemaakt in
zijn begintijd?”
Vertel!
“Ik maakte een film van over schrijvers
die optraden in het literaire café ABC.
Dat moet midden of eind jaren zeventig
zijn geweest. Het was nog voor ik een

prijs won op het Groninger filmfestival.
Herman Finkers die toen in Groningen
psychologie studeerde, kwam binnen
met een pollepel en een vergiet op zijn
hoofd. Hij zag mij filmen en vroeg
gelijk of ik een film over hem wilde
maken. Die film zou ‘Vinger in de bibs’
moeten heten. Nou, dat vond ik wel
een goed idee. Ik heb een week bij hem
in Almelo gelogeerd, in zijn ouderlijk
huis. Ik herinner me één scene uit die
film nog heel goed. Een dialoogje met
een psychiater. ‘Mijn auto is kapot.’
zegt de patiënt. ‘ Zou ik de uwe mogen
lenen?’ ‘Je krijgt mijn fiat’ antwoordt
de psychiater. ’Er is echter één probleem. De auto slaat altijd af.’ ’Jammer’, zegt de patiënt ‘want ik moet
rechtdoor.’ Dergelijke woordgrappen
zijn typisch voor Herman Finkers. Later
kwam hij, wanneer hij in Groningen
optrad, tevoren bij ons douchen en
bracht mijn vrouw hem daarna achterop
de fiets naar de schouwburg. Ik heb
wel eens een kaartje van hem gehad
uit Lourdes, met de tekst. ‘Ik heb een
weesgegroetje voor je gebeden.’”
De slotvraag. Wat is je volgende project?
“Ik wil een film maken over Albert
Waalkens, de herenboer uit Finsterwolde die in de jaren zestig in een
koeienstal een galerie is begonnen.

Onder het motto: ‘koeien d’r uut, kunst
erin.’ Waalkens is een heel interessante
persoon. Hij is uitermate belangrijk
geweest voor de ontwikkeling van de
avant-garde kunst in het noorden. Hij
heeft ook landelijke bekendheid gekregen. Gerard Reve en Willem Frederik
Hermans hebben tentoonstellingen bij
hem geopend. Om een documentaire
te kunnen maken, moet ik een klik
hebben met het onderwerp en met de
persoon. Die heb ik zeker met Albert
Waalkens. Ik verheug me erop me
verder in hem te verdiepen.”
Erik Weersing

Tips van uw wijkapotheek:

vakantietijd

en fruit kunt u het beste afspoelen met
water uit de fles.
De vakantietijd is in aantocht. We
kijken er met z’n allen naar uit om een
periode uit de sleur van alle dag te zijn
en heerlijk te kunnen ontspannen. Dat
kan natuurlijk thuis, maar veel mensen
zullen op vakantie gaan.
Wanneer u erop uit trekt is het belangrijk om goed voorbereid op pad te
gaan. Het is verstandig om medicijnen
mee te nemen voor klachten waar u op
uw vakantieadres last van kunt krijgen.
Hierbij valt te denken aan: pijnstillers,
anti-allergie tabletten, muggenmelk,
tabletten tegen wagen- of zeeziekte,
tekentang en zonnecrème met een
goede beschermingsfactor. Als u gaat
vliegen bestaat er de kans op een
vervelende druk op de oren tijdens het
landen en dalen. Dit is te verhelpen
met een neusspray, maar er bestaan
tegenwoordig ook oordoppen die drukregulerend en geluidsdempend werken.
Diarree is een klacht die vooral voorkomt in de zuidelijke landen. Lang
niet altijd is het kraanwater op uw
vakantieadres geschikt voor consumptie. Wanneer dit niet het geval is kunt
u beter uw drankjes bestellen zonder
ijsblokjes en ook de snack of schepijs
karretjes langs de weg mijden. Groente

Gebruikt u al medicijnen dan is het
mogelijk om bij uw apotheek een gratis geneesmiddelenpaspoort te halen.
Met dit paspoort voorkomt u problemen bij de douane. Het paspoort toont
aan voor wie de medicatie is en dat
het voorgeschreven is door een arts,
dus medisch noodzakelijk. Gebruikt u
geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (denk aan zware pijnstillers
en geneesmiddelen tegen ADHD) dan
heeft u ook een Schengenverklaring
nodig. Een Schengenverklaring is een
document waarin staat dat u de opiumwetmiddelen voor eigen gebruik
meeneemt op reis. Zo’n verklaring
is ook te verkrijgen bij uw apotheek,
maar kunt u ook downloaden op
internet. Het formulier moet volledig
ingevuld worden. Vervolgens ondertekend worden door uw huisarts en
opgestuurd worden naar het CAK. Het
is belangrijk om dit ruim voor vertrek
naar het buitenland te regelen; houdt u
rekening met een verwerkingstijd van
4 weken.
Het team van apotheek Oosterpark
wenst u in elk geval een fijne vakantie
toe en adviseert u graag bij het samenstellen van uw reisapotheek.
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De Blauwe Boerderij, een levendig centrum in een mooi stukje stad

Interview met Ineke Bakker
Ik ken Ineke Bakker al een tijdje en
was dan ook niet verrast dat zij, nu al
weer zo’n twee jaar geleden de Blauwe Boerderij tot bloei heeft gebracht.
Voorheen leidde de boerderij op het
Lindenhof een wat zieltogend bestaan
als kinderopvang centrum, crèche. Nu
is het een centrum voor creativiteit en
bewustwording en daar wil ik meer
van weten.
De Blauwe Boerderij, vertelt Ineke, is
een plek waar mensen elkaar ontmoeten en creativiteit in al haar vormen tot
uiting komt, het is vreugdevol iets te
creëren, van iets voor jezelf doen, tot
voor anderen iets maken , van portret

schilderen, Japans penseel schilderen
tot intuïtief schilderen. En een centrum van bewustwording, bewust van
je lijf en houding, bij de Praktijk voor
Alexandertechniek van Mirjam Dirks
of yoga te volgen.
Ook begint Ineke met een winkeltje
in de Blauwe Boerderij. Het is de bedoeling dat hier regionale kunst wordt
verkocht. Dit winkeltje wordt in het
najaar geopend.
‘Ik doe mee met allerlei events’ zegt
Ineke, ‘zoals bijvoorbeeld “de geluksroute”, op 9 en 10 april. Dit was een
route door de stad waaraan iedereen
mee kon doen, iedereen kon het initiatief nemen.
Het wordt in allerlei plaatsen gegeven
op verschillende tijden, vaak in het
weekend. Dit jaar was het voor het
eerst in Groningen, ik had er van
gehoord via de website www.geluksroute.nl en heb toen het initiatief
genomen om met de Blauwe Boerderij
mee te doen. Je kon bij mij allerlei
vormen van geluk uit proberen, bij
Ingeborg Ross kon je kennismaken
met de “geuren van geluk”, bij Elisabeth Penninga kon je een workshop
‘ademen en aanraking’ volgen. Bij
Gerti van de Ven kon je sjabloontekenen en werken met stempels. Bij mij
kon je intuïtief schilderen en mandala
schilderen, Japans penseel schilderen
kon je bij Sylvia Bokkering, dit is

schilderen op rijstpapier met inkt.
De geluk in jezelf lezing door Elles
Runia was druk bezocht, er waren
21 mensen. Zo was er nog veel meer
te doen, onder andere soul collages
maken. Bijzonder was het tekenen
van de levensbloem op het speelplein,
met Elles Runia en met mijzelf’. ‘Ook
werd er druk gewerkt aan de danmala’s, in een cirkel leggen van natuurlijke materialen, een ritueel met stenen, kiezels, blaadjes, bloemen’.
Het hele jaar door kun je meedoen
met allerlei activiteiten in de Blauwe
Boerderij, of er een ruimte huren, kijk
hiervoor op de website:
www.blauweboerderij.nl .
En of het runnen van de Blauwe

Watertappunt Cruijff Court
Het watertappunt naast het trapveldje
in het Pioenpark is op vrijdagmiddag
10 juni jl. om 15.15 uur officieel in
gebruik gesteld. De stang met knalgele kraan werd door een groepje
kinderen van een blauwe strik ontdaan, er werden vele bidons gevuld
en daarmee was de opening van dit
watertappunt formeel een feit. Deze
tap is de derde in een reeks van 4, die
het Gemeentelijk Waterbedrijf plaatst
in het kader van het project “Groningen Fit”. Een programma dat alle
Groningers in staat stelt te allen tijde
op straat over schoon, helder water
te beschikken. Zo staan er al tap-

kranen in Selwerd, Corpus den Hoorn
en komt er binnen kort een vierde op
Kardinge.
Het in gebruik stellen van het aftappunt ging gepaard met een aantal
sport- en spelaktiviteiten die de organisatie: 3 studenten van de Minor
Sport, Gezondheid en Leefstijl
(HBO) i.s.m. Groningen Fit, Gemeentelijk Waterschap, de Gemeente en
Bslim hadden geprogrammeerd: Een
pannavoetbaltoernooi (individueel in
een opblaasbare kooi; een flesvoetbalwedstrijd (met water gevulde flessen
omschieten, wie op het eind de volste
fles heeft, is winnaar) en een quiz met

vragen over het menselijk lichaam en
gezond leven.
De 4 bikkels die de quiz wonnen
kregen een FC Groningen- poloshirt,
-handdoek of –sjaal.
Ook stond er een stand van Buitengewoon Bootcamp, full body trainingsmethode, oorspronkelijk uit
het Amerikaanse leger, combineert
sporten en werk op work-outs in de
vrije natuur.
Stevige, niet te luide achtergrondmuziek uit de speakers begeleidde
de ongeveer 100 aanwezigen (veel
kinderen met begeleiders), die konden
terugkijken op een sfeervolle middag
gericht op bewegen en gezond leven.
Het evenement werd financieel
mogelijk gemaakt door de Postcode

Boerderij en haar baan van 20 uur niet
genoeg is, komt er in het najaar ook
nog een boek van Ineke Bakker uit.
Ineke verklapt: ‘Nuria’, gaat het heten.
Ik heb een cursus ‘Schrijven vanuit je
hart’ gevolgd bij Wim Beunderman, en
toen ik begon te schrijven, kon ik niet
meer ophouden totdat het boek er was.
Ik wist ook niet welke kant het zou
uitgaan met het verhaal, heel spannend. Het schrijven ervan maakte me
erg gelukkig.’
Jacqueline Pieters

Op www.blauweboerderij.nl vind je
meer informatie en een actueel overzicht in de agenda

door Alan Haveman

Loterij, Johan Cruijff Foundation,
Waterbedrijf en Gemeente Groningen.
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In gesprek met Roeland van der Schaaf:
de wijkwethouder van de Oosterparkwijk
Sinds eind 2014 kent Groningen vijf
wijkwethouders, verdeeld over de vijf
districten waarin de stad is opgedeeld.
Roeland van der Schaaf heeft als
wijkwethouder ‘Oude Wijken’ onder
andere het Oosterpark onder zijn hoede. De redactie is benieuwd hoe het
werken in de wijk hem na anderhalf
jaar bevalt en heeft contact gezocht.
Een afspraak is snel gemaakt. Het
gesprek vindt plaats in de kamer van
Van der Schaaf in het Stadhuis. Door
het raam komen de geluiden van de
meikermis naar binnen en de geur van
gebakken wafels, wat voor een lichtvoetige sfeer zorgt.

aanspreekpunt voor de buurt, wat
deel te maken had met de randverbetekent dat je benaderbaar moet zijn
schijnselen rond het voetbalstadion
voor de mensen die er wonen en je er
aan de Zaagmuldersweg. Voor veel
regelmatig je gezicht laat zien. De
bewoners zijn stadion en de Oosterwijkwethouder staat naast de bewoparkwijk onverbrekelijk met elkaar
ners. Ik bemoei me met zaken die
verbonden, voetbal was de identiteit
betrekking hebben op de totale ontvan de wijk, maar er zaten ook nadewikkeling van de wijk, zaken die een
len aan. Wanneer iedere twee weken
integraal karakter hebben. Daarbij valt op zondag een reeks ME-busjes moet
op dat integraal denken voor de bewo- uitrukken, doet dat de wijk geen goed.
ners helemaal geen probleem is. Zij
En niet te vergeten – door het vertrek
zijn het al gewend zo te denken. De
van het stadion is er veel ruimte vrijverkokering zit meer bij de overheid.
gekomen voor woningbouw.”
En daar proberen we, onder andere
door meer gebiedsgericht te werken,
Wat hoop je te bereiken?
iets aan te doen. Verder stimuleer ik
“Er is nu in de Oosterparkwijk veel
initiatieven uit de buurt, soms met
meer diversiteit dan vroeger. Dat vind
geld, soms door het geven van een
ik een mooie ontwikkeling. Maar er
duwtje in de goede richting. Het gaat
zou veel meer verbinding tussen de
hierbij om initiatieven die een verbeverschillende geledingen moeten onttering voor de buurt betekenen.
staan. Een deel van de kinderen gaat
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ondernemers bij elkaar te brengen,
verbindingen te leggen met het sociale
team en het Wij-team en door gebruik
te maken van de openbare ruimte.”
Het Nieuw Lokaal Akkoord is gestopt. Is er hierdoor minder geld voor
wijkvernieuwing beschikbaar?
“Het antwoord is ‘ja’. Maar daarbij
moet ik wel een paar kanttekeningen
plaatsen. Tijdens de NLA-periode
is er heel veel aan wijkvernieuwing
gedaan, waardoor er nu op dit terrein
misschien wat minder actie nodig is.
En verder kan er altijd nog een beroep
worden gedaan op het wijkbudget.
In het coalitieakkoord is afgesproken
is dat er ieder jaar voor de hele stad
vijf miljoen euro voor gebiedsgericht
werken ter beschikking wordt gesteld.
Voor 2016 is het bedrag zelfs vastgesteld op zes miljoen euro. Hier kan
dus gebruik van worden gemaakt.
Maar ik benadruk dat de initiatieven
ook uit de wijk zelf kunnen komen.
Dus: wanneer mensen ideeën hebben
die de leefbaarheid bevorderen – geef
het door aan het gebiedsteam. Daar
wordt het voorstel dan besproken en
wordt er gekeken of het plan haalbaar
is. Zo ja, dan gaan we samen aan de
slag om het te realiseren.”
		

Mark C Hoogenboom
Erik Weersing

Het gebiedsteam is te bereiken via
stadsdeelcoördinator Chris Niemeijer
(chris.niemeijer@groningen.nl) of via
de wijkwethouder zelf (roeland.van.
der.schaaf@groningen.nl)
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MENTAL CORE
Pak je kans om lichamelijk én
mentaal fit te worden!

Als het je fijn lijkt om lekker te
bewegen in de buitenlucht en
tegelijkertijd lichamelijk en mentaal
fit te worden, dan is Mental Core
echt iets voor jou! Het kan zijn dat je
zou willen werken aan meer
zelfvertrouwen. Of misschien wil je
graag wat afvallen. Een ander wil
simpelweg graag lichamelijk fit en
sterk worden. Heb je één van deze
wensen of meer tegelijkertijd, dan
kun je aansluiten bij Mental Core;
een programma begeleid door twee
zeer enthousiaste en kundige
medewerkers van WIJ
Oosterparkwijk. Het programma is
bedoeld voor zowel mannen als
vrouwen en er wordt in klein
groepsverband getraind. Iedereen is
welkom. Er zijn geen kosten aan het
programma verbonden. Voor meer
informatie en/of om je op te geven,
kun je je wenden tot Robin of
Ronald via een van de volgende
mailadressen:
Robin.kleian@wij.groningen.nl of
ronald.meier@wij.groningen.nl

Hulp gevraagd bij Tuindag
Speeltuin Ons Belang
Speeltuin Ons Belang vormt een
oase van rust in de Oosterparkwijk.
Verscholen achter een
onderdoorgang aan de
Zaagmuldersweg ligt een mooi
verenigingsgebouw. Het hele jaar
rond worden hier diverse activiteiten
aangeboden. Het gebouw wordt
omringd door een groot, mooi,
groen en vooral sfeervol speelterrein
voor de kinderen uit de directe
omgeving.
Het bestuur van Ons Belang regelt
hier de dagelijkse gang van zaken.
Bij sommige activiteiten worden zij
ondersteund en een beetje extra
inzet van de buurtbewoners wordt
altijd erg op prijs gesteld. Het is nu
tijd voor u om in actie te komen!!

Het buitenterrein wordt door de
hovenier van de stedelijke koepel
van Speeltuinen periodiek
onderhouden. In de praktijk betekent
dit dat er wekelijks tijdens het
groeiseizoen wordt gemaaid en dat
er incidenteel een extra tuinklus
wordt gedaan zoals het snoeien en
knippen van de hagen. Op de lange
termijn is dit basisonderhoud niet
voldoende om de tuin er echt goed
uit te laten zien en bruikbaar te
houden. Daarom is een éénmalige
extra inzet heel erg nodig.
Het bestuur van Ons Belang
organiseert hiertoe een Tuindag op
29 juni a.s. van 11.00 tot 15.00
uur. Het bestuur roept
buurtbewoners op haar hierbij te
helpen! Samen de handen uit de
mouwen steken en genieten van
heerlijk aan de slag in de tuin
midden in de Oosterparkwijk.
Uiteraard zorgt het bestuur voor
koffie, thee en een lekkere lunch.
De hovenier van de
Speeltuincentrale coördineert de
tuindag en regelt het noodzakelijke
gereedschap. Doet u mee? Meldt u
zich dan bij de frontoffice van WIJ in
het Treslinghuis of vraag naar de
frontoffice als u belt.

Wat u hiervoor moet doen is simpel:
kom langs bij WIJ Oosterparkwijk in
het Treslinghuis (Klaprooslaan 120).
Meld u daar in de ontvangstruimte
en geef aan dat u hulp nodig hebt bij
het repareren van uw computer of
laptop. Bellen kan ook met WIJ team
medewerker Ingrid Kelder op 06 55
46 56 39. Nadat we uw gegevens
hebben genoteerd wordt er contact
met u opgenomen voor een
afspraak.
Let wel: computers en laptops
worden in het Treslinghuis gemaakt.
Het moet dus mogelijk zijn dat deze
daar naartoe wordt gebracht.
Huisbezoeken zijn niet mogelijk. Aan
reparatie of herstel van uw computer
of laptop zijn geen kosten
verbonden.

Henna dag
In de ‘maand van liefde en genot’ is
er een feest georganiseerd in de
traditie van de Henna dag.

Computerreparatie
Oosterparkwijk

Een nieuwe kopen is duur en
misschien kan hij nog prima
gerepareerd worden. Maar door
wie? En wat gaat dat kosten?

Bij WIJ Oosterparkwijk hebben we
computerexpert en wijkbewoner
Rene, die goed is met hardware en
software van computers en graag
voor wijkbewoners wil proberen hun
beschadigde computer op te
knappen.

Tijdens het feest haalden mensen
herinneringen op aan hun eigen
bruiloft en hebben ze gesproken
over oude tradities op dat gebied en
vooruitgekeken naar hoe het voor
hun kinderen zal zijn die hier in
Nederland opgroeien.
Het was een feest met praten,
heerlijk eten en drinken en vooral
ook uitbundig dansen! Daarna heeft
iedereen weer samen opgeruimd.
Mooi om zo een thema in te vullen
met inbreng uit de wijk. Als u een
keer een idee heeft om samen met
anderen een activiteit te
organiseren, dan bent u ook van
harte welkom bij WIJ! Laat het ons
weten!

Zwemuitje dinsdag 5 juli

Graag tot dan!

Uw computer of uw laptop is kapot,
is ineens heel traag of heeft een
virus te pakken, wat nu?

gastvrouwen, decoratie enzovoort).
De ruimte was prachtig versierd met
hartvormige ballonnen en rook die
ochtend heerlijk naar Turkse koffie
en thee en koekjes. Ieder die kwam,
had iets lekkers meegenomen en
vrienden meegebracht. Want familie
en vrienden horen natuurlijk bij het
feest.

In de maand april, al jaren een
maand die bij ons in het teken van
‘liefde en genot’ staat, hebben een
flink aantal ouders uit de
Oosterparkwijk samen met de WIJ
jeugdwerkers een activiteit
georganiseerd. Eén van de moeders
stelde voor om een traditionele
Hennadag te organiseren in onze
WIJhuiskamer in het Treslinghuis.
Een Hennadag is in islamitische
culturen wat de meeste
Nederlanders kennen als een
vrijgezellendag. Op die dag nodigt
de toekomstige bruid haar
vriendinnen uit voor een gezellige
dag. Uiteindelijk wordt er henna
aangebracht op de handen van de
bruid. Henna wordt gezien als
krachtbron, geluk, bescherming en
voorspoed.
De ouders hebben een groot deel
van het feest zelf georganiseerd: ze
hebben samen afgesproken hoe ze
het feest wilden vieren en hebben
de taken verdeeld (denk aan wie
zorgt voor eten, muziek, dansen,

Op dinsdag 5 juli organiseert Wij
Oosterpark in samenwerking met
Multicultureel Vrouwencentrum
Jasmijn een leuke activiteit als
afsluiter voor de zomer! We gaan
namelijk een uur lang heerlijk
zwemmen in het zwembad ‘De
Parrel’ in Paddepoel. Dit zal van
10:00 tot 11:00 zijn, met andere
vrouwen. Er is ruimte om lekker
baantjes te zwemmen of gewoon
lekker te ontspannen in het
zwembad. Ook is er de mogelijkheid
om gebruik te maken van het
bubbelbad! Het is gratis en er
kunnen 20 vrouwen mee.

Opgave: Wij-Oosterparkwijk
Rosbina Tarigan
Tel: 0631781337
rosbina.tarigan@wij.groningen. nl
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Nacho cheese
ovenschotel

Ingrediënten voor 2 personen
1 zak nacho cheese tortilla chips
300 gr. rundergehakt
1 zakje taco kruiden
1 (punt) paprika
1 ui
2 teentjes knoflook
cheddar cheese
geraspte kaas

Bereidingswijze
Snij de groenten in kleine stukjes.
Bak het gehakt gaar. voeg de
groentes toe en het zakje taco
kruiden.
doe de nachochips onderin de
ovenschaal. Bedek ze met plakjes
cheddarkaas. Leg daarover heen
het gehakt mengsel. Strooi er
daarna geraspte kaas overheen.

Tai Chi

Verwarm de oven voor. Zet het
gerecht10 min. in de oven op 220
graden. Het gerecht is klaar als de
kaas gesmolten is op de bovenkant.
Serveertips
Lekker met guacemole-dip of een
salade.
Bron: smulweb

Van het Oosterparkheem naar de Heemtuin in Muntendam
Zaterdag 4 juni was het dan eindelijk
zover. Een dag op pad met de bus.
Het begon met het oplossen en insturen
van de puzzel in de OV krant. De
hoofdprijs was een dagdeel bus met
chauffeur. Geweldig om te winnen en in
te zetten voor de oudere inwoners van
de Oosterparkwijk. Wat te doen op een
zaterdag? Een lunch in de Heemtuin
in Muntendam met een mooie tocht
ernaartoe en rustig weer terug was het
plan. Er moest het een en ander geregeld worden, maar in samenwerking
met Gijs van Stichting Saame die te
vinden was in het Oosterparkheem en
Janny van vereniging De Zonnebloem
werden ouderen en vrijwilligers gevonden. Fotografen Inge Okken en Frans
Geubel gingen graag mee om foto’s te
maken. Nathalie van de Heemtuin in
Muntendam vond het leuk om ons te
ontvangen en Court van het OV Bureau
hielp met het uitzoeken van een goed
toegankelijke bus en de zeer geschikte
chauffeur Peter.
Op het weer hadden we natuurlijk geen
invloed, maar de goden waren ons goed
gezind. Iedereen was meer dan op tijd

aanwezig en met koffie en cake werd
een goed begin gemaakt. De Arriva
Qliner Volvo 8900 stond aan het busperron op de Zaagmuldersweg en met
soms wat hulp zocht iedereen een goed
plekje. Court zwaaide ons uit. Peter
vertelde en stuurde de bus via de Grote
Markt naar de Hereweg en een fraaie
rondrit door Noord- Drenthe en Zuid
Groningen was begonnen. De Gouden
Leeuw, Sprookjeshof, en bijzondere
verhalen over het verleden maakten dat
het op de reacties na steeds stiller werd
in de bus. Peter wist veel en boeiend
te vertellen. De weg langs het Kieldiep
zorgde voor oplettende blikken en soms
wat gezonde spanning. De bus was
bijna wegbreed en 13.20 meter lang,
dus tegenliggers konden weinig anders
dan een inrit van een huis kiezen zodat
wij door konden rijden. Peter moest
niet alleen nog beter op de weg letten,
maar ook op zijn woorden omdat er een
aantal mensen ‘aan boord’ waren die
hem uit eigen ervaring konden vertellen hoe het er vroeger op het water
aan toe ging. Jaarmarkt in Muntendam, dus omleiding. We baarden wat
opzien rijdend door de
woonwijk met die grote
blauwe bus. Nadat een
aardige politieagente de
‘wit met blauwe en rode
strepen’ auto aan de kant
gezet had konden we
achteruit het terrein van
de Heemtuin opdraaien.
Een terras met plaatsen
in de schaduw en de
zon waar we heerlijk uit
konden rusten en iets

konden eten
en drinken.
Voor wie
er zin in
had waren
er kleine
of grotere
wandelingen
te maken in
een mooie
omgeving.
Na de lunch
zijn we weer
in de bus gestapt en via de oude weg
door Hoogezand naar Stad gereden.
Vanaf de Berlagebrug zagen we de
Oosterparkwijk liggen en waren we
bijna thuis.
Voor wie het wil weten, we hebben niet
gezongen in de bus, de achterbankers hebben niet zitten klieren en we
zijn niet onder de banken gekropen bij
aankomst.
De chauffeur vond dat we ons netjes
hadden gedragen en had lovende woorden.
Hij kon niet meer mee naar binnen bij
het Oosterparkheem. Daar was tijd en
ruimte voor thee en koffie met heerlijke
cupcakes die Bina van Ik Trakteer had
gebakken.
Het was goed om nog even bij elkaar te
zitten en rustig na te praten over deze
mooie dag die mede mogelijk gemaakt
is door een bijdrage van het Annie Tak
fonds en natuurlijk de bus met chauffeur van het OV Bureau. Iedereen
hartelijk bedankt voor het samenwerken
en samenzijn waar we nog een tijd over
kunnen vertellen, aan kunnen denken en
van nagenieten.

www.oosterparkgroningen.nl

Frans Geubel

Jan Jansen (58) legt uit, dat Tai Chi
een Chinese oefenmethode is, met
als hoofddoel meer ontspannen in het
leven te staan. Van oorsprong werd
in de zesde eeuw de meditatietraditie
gecombineerd met weerbaarheidsoefeningen, nodig voor een individu
als hij aangevallen wordt. Tai Chi
is een samengaan van geestelijke
en lichamelijke concentratie. Bij de
oefeningen speelt de wervelkolom
een essentiële rol. Na een afgebroken studie geschiedenis is Jan Tai
Chi-lessen gaan volgen bij Annelies
Rasker in de Folkingestraat (1977).
In 1985 heeft hij verder gestudeerd
bij Djie Han Thung en bij Wang Yan
heeft hij in 2015 zijn certificaat leraar
gehaald (Amsterdam en Groningen).
Hij geeft al 15 jaar Tai Chi in de Borgmanschool (Vinkenstraat, ma. avond)
en de vm. Aletta Jacobsschool (Van
Oldenbarneveldlaan 6, wo. ochtend).
Iedereen kan aan de cursus meedoen.
Neem makkelijk zittende kleding mee.
Kosten van de cursus van 4 maand:
€ 100,-.

Alan Haveman
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