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Het Annie Tak belevingsveld is geopend
Een strook grond aan de Oliemuldersweg, tussen Toentje en de tennisbaan,
lag er al een aantal jaren ongebruikt
bij. Dit was enkele buurtbewoners een doorn in het oog. Zonde om
hier niets mee te doen. Ze staken de
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koppen bij elkaar en kwamen met
een voorstel: een plek creëren waar
mensen uit de wijk elkaar op een
informele manier konden treffen, een
zogenaamd belevingsveld. Er vond
overleg plaats met de gemeente en
met het WIJ-team.
Het gebiedsteam gaf
haar toestemming en
de groep ging aan de
slag. En ziedaar: op
9 juni is het belevingsveld officieel
geopend door Annie
Tak, ‘de moeder
van het Oosterpark’,
naar wie de nieuwe
attractie is genoemd.
De laatste gelden
uit het, inmiddels
opgeheven, Annie
Takfonds zijn aan
het veld besteed. De rest is door het
gebiedsteam gefinancierd.
Spelen
Het belevingsveld omvat drie onderdelen. Om te beginnen een voetbalveldje met twee goals. Verder een
speelvoorziening - met schommels,
een glijbaan en een hoge bult zand
- en tot slot een robuuste, ronde tafel
waaromheen een aantal bankjes staat
gegroepeerd. Een ontmoetingsplek
voor jong en oud.
“Met opzet is er aan de tafel een aantal plekken open gehouden”, legde
Annie Tak uit. “Zo kunnen ook
mensen in een rolstoel of ouders die
een kinderwagen bij zich hebben

zonder probleem aanschuiven.”
Annie heeft
altijd op
gehamerd op
het belang
van goede
speelvoorzieningen.
“Kinderen
moeten fijn
kunnen
spelen. Voor
de oorlog lag
deze plek aan
de rand van
de stad. Groningen hield hier op. Ook
toen was dit al een geliefd speelter-

rein. Ideaal voor kinderen uit de
buurt. Vroeger liep hier een sloot die
allang is verdwenen. Mensen
zeiden in die tijd
niet “we wonen
aan de Oliemuldersweg”, maar
“we wonen aan
de sloot.”
Lekkernijen
Bij een kraampje
aan de rand van
het terrein was
koffie, thee en
limonade te krijgen, plus allerlei

door Erik Weersing

lekkernijen, zoals muffins van banaan
en chocola en worteltaart met kokos
en walnoot, ter plaatse vervaardigd
in Dani’s houtkachel op wielen. De
hapjes vonden gretig aftrek, want
ze waren niet alleen gezond, maar
ook nog eens erg lekker. Ondertussen trapten kinderen fanatiek op
een blenderbike. Met hun energie
vermaalden ze allerlei soorten fruit
tot verse smoothies die er ook goed
in gingen. En er viel meer te beleven. Zo werd er op het tennisveld
een demonstratie van Koreaanse
gevechtssport gegeven.
Tekst
Maar het ging natuurlijk om de officiële opening. De ceremonie bestond uit twee onderdelen. Met een
stevige ruk aan een doek onthulde
Annie een tekst op de ontmoetingstafel. En met behulp van een paar
kinderen haalde ze van het gaas van
het tennisveld een tweede doek weg,
waardoor het bordje met de naam van
het belevingsveld zichtbaar werd.
Op de tafel kan iedereen nu een
uitspraak van Annie lezen:
“Erger je niet, verwonder je slechts.
Mijn verwondering wordt steeds
groter, maar ik erger me ook aan de
gang van zaken.”
Met deze instelling heeft Annie Tak
tientallen jaren gestreden voor verbetering van de Oosterparkwijk.

wijkkrantoosterpark@gmail.com
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Winnaars Prijsvraag Wijkkrant

Ladiesday Treslinghuis
!

Op 1 juli a.s. organiseert SamEvents4U een Ladiesday in het Treslinghuis
(Klaprooslaan 120) in Groningen. Op
deze Ladiesday staan verschillende
leuke standhouders met producten
en diensten zoals make-up, sieraden,
massage en accessoires.
Het is ook mogelijk om, tegen een
kleine bijdrage, een massage te krijgen of opgemaakt te worden. Daarnaast is er deze middag een verloting
met leuke prijzen. Even lekker bijkomen met een hapje en een drankje kan
ook, hiervoor kunt u terecht bij de bar
in het Treslinghuis.
Iedereen is van harte welkom tussen
13 en 19 uur. De entree is 3 euro per
persoon. De entree kan contant
betaald worden bij de ingang van de

zaal. Er is geen kaartverkoop vooraf.
Wij hebben zin in om er samen een
gezellige middag van te maken. Tot
dan.
Voor meer informatie en/of contact:
Organisatie Ladiesday Treslinghuis
SamEvents4U
Marieke Bergsma
www.samevents4u.nl
ladiesnighttreslinghuis@gmail.com
06-40340983 / 06-23349090
PS: Er zijn nog een paar plaatsen
voor standhouders. Heeft u interesse?
Neem dan even contact op met mij.
Mijn gegevens staan hierboven.

Buurthulp
Oosterpark
Freddi Kuipers van de Stichting
Senioren Werkplaats Groningen heeft
een mooi plan: een serieus ingerichte
buurthulp in de Oosterparkwijk. Met
als doel dat de senioren en mensen die
hulp nodig hebben langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. Eigenlijk
zo lang thuis kunnen wonen als ze dat
zelf graag zouden willen.
Naarmate je ouder wordt verlies je
steeds een beetje van jouw zelfredzaamheid. Dat is jammer natuurlijk,
maar daar is prima wat aan te doen.
Zo ziet Freddi Kuipers het tenminste.
Want hij wil uitzoeken welke hulp elk
van de wijkbewoners nodig heeft. Dat
zal nog een pittig uitzoekwerk zijn,
want het is nogal persoonlijk wat je
nodig hebt als hulpvragen. Plus, het
verandert naarmate je weer een jaartje
ouder wordt. Maar in elk geval wordt
eenieder die behoefte heeft aan hulp
hierbij opgeroepen om Freddi te laten
weten waar jij dan behoefte aan hebt.
Kan een klusje in huis zijn, kan de
tuin zijn, kunnen boodschappen zijn

en mag zeker ook een goed gesprek
met een kopje koffie zijn. Laat maar
horen.
Daarnaast is Freddi op zoek voor
zijn initiatief Buurthulp Oosterpark
naar Oosterparkers die buurtsuppoost
willen worden. Die zich dan duidelijk
bekend maken als buurthulpverlener,
met een bord in de tuin om dat goed
zichtbaar te maken. Om te beginnen
wordt gedacht aan tussen de zes en de
tien Oosterparksuppoosten, die dan
liefst verdeeld over de wijk vanuit
huis aan de slag gaan. Wat Freddi nu
zoekt zijn mensen die in de Oosterpark wonen, vitaal zijn (of dat weer
willen worden) en van een uitkering
rond moet komen. Want dan ben je
een prima kandidaat voor Oosterparksuppoost.
Zin in? Geef je op bij Freddi Kuipers:
info@sswg.nl of bel 0611470487.
Zodra er een groep van een stuk of
tien belangstellenden is, gaat Freddi
los met zijn plan.
Mark C Hoogenboom

In de vorige wijkkrant werd een uitgebreid enquête opgenomen. Daarmee
onderzoeken we wat de lezers vinden
van de Wijkkrant Oosterpark en wat
ze er graag in willen lezen. De eerste
samenvatting levert een positief is
het resultaat op. Kevin Wagenaar
studeert af op dit onderzoek en is nu
druk bezig met het verwerken van de
resultaten en het opstellen van een
uitgebreid advies. We maken al wel
direct gebruik van suggesties. In de
volgende wijkkrant gaan we verder in
op de voorgestelde veranderingen.
We bedanken iedereen die de moeite
nam om ons van informatie te voorzien
door de enquête in
te vullen. We kunnen nu goed inschatten waar de krant
al prima voldoet en
waar eraan verbetert
kan worden. Dank
jullie wel daarvoor.

Jumbo boodschappentas, aangeboden
door de Jumbo en Leendert wint de
groente- en fruittas gevuld door Fré
van Donderen. Beiden krijgen van de
Jumbo een bloemetje mee.
Lydia woont sinds afgelopen januari
in de Oosterparkwijk en daarvoor in
Paddepoel. Ze leest de wijkkrant met
plezier en doet altijd mee aan prijsvragen. Leen woont al 20 jaar in de wijk
en is met pensioen inmiddels. Hij gaat
met de groente en het fruit een feestje
geven voor een paar vrienden.

Er zijn twee prijswinnaars geloot.
Lydia Imperator en
Leendert Molijn
winnen elk een
prijs. Gefeliciteerd!
Lydia wint de
foto winnaar, vlnr Leen, Gerard (Jumbo), Lydia

Rondje Bloemenbuurt
Het kan inmiddels niemand ontgaan
zijn, dat er druk gerenoveerd en
gebouwd wordt in het Oosterpark.
Vooral de Bloemenbuurt staat flink
in de steigers (voornamelijk woningen van Nijestee)
Nieuwe daken inclusief zonnepanelen, nieuwe beglazing en voordeuren en hier en daar het nodige
verfwerk en wat wordt het prachtig.
Als je alleen al kijkt naar het eerste
stuk van de Klaprooslaan ...wat een
verbetering is dat.

Nieuw in een oud jasje.
Al dat lelijke grijze hout is vervangen door groen en de uitbouw is nu
niet meer rond maar vierkant.
Zelf woon ik in de Kamperfoeliestraat en ik weet dat onze straat ook
op het programma staat. Kan overigens niet wachten tot het zo ver is.
Maar wat ik mij afvraag en wat ik
her en der ook hoor is waarom de
woningbouw niet eerst en hele straat
aanpakt, maar dat de steigers van
hot naar her gaan.
Er lijkt totaal geen structuur in te
zitten, tenminste zo komt het op een
boel mensen over.
Dan kan het soms handig zijn om
contacten te hebben bij nijestee.
Dus heb ik die vraag daar maar eens
neergelegd. Hun antwoord daarop
was dat ze op dit moment alleen
woonblokken aanpakken waarin
zich alleen maar huurwoningen
bevinden. De woonblokken waarin
zich ook koopwoningen in bevinden
worden op een later moment aangepakt.
Namens de redactie Jarno
Hoogeboom(hoofdredacteur)
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Wij informeren u. Laat u ons ook
weten wat er bij u in de buurt speelt?

De Bewonersorganisatie Oosterpark
(BO) is er voor alle wijkbewoners.

Een smeerboel in de wijk?
Een van de dingen waar we ons mee
bezighouden is het schoonhouden van
de wijk. Niet dat we nu zelf met een
veger en blik door de wijk heen gaan,
maar we praten wel regelmatig met de
Gemeente over hoe het gesteld is met
de vervuiling.
We weten dat de mannen en vrouwen
van de Milieudienst hun stinkende
best doen om de wijk schoon te
houden. Toch hebben wij het idee dat
er steeds meer vuilniszakken naast de
ondergrondse containers staan, er
meer vuil op straat rond zwerft en
sommige vuilnisbakken regelmatig
barstensvol zitten.

De BO praat mee, niet omdat we voor
of tegen zijn, maar omdat we alles op
alles zetten om te zorgen de bewoners,
bij een eventuele aanleg nog wat te
vertellen hebben over hoe die weg
eruit komt te zien.
Het is de Gemeente die de plannen
ontwikkelt en wij geven op geen
enkele wijze goedkeuring over de
aanleg van dit tracé. Welk tracé het
uiteindelijk wordt is aan de
Gemeenteraad. Zij zijn gekozen om
die beslissing te nemen.
Er worden nu drie mogelijke routes
onderzocht:
De eerste route gaat geheel over de
Oosterhamrikkade. De andere twee
over de Oosterhamrikkade, de
Vinkenstraat, Wielewaalplein en de
E. Thomassen à Thuessinklaan.
Aanleg van dit tracé heeft veel effect
op onze wijk. Het autoverkeer in deze
straten zal tussen de 10 en 50 maal zo
groot worden, de kans op sluipverkeer
zal toenemen en wat bij een route
door de Vinkenstraat het effect op de
woningen zal zijn is nog niet te
zeggen.

Nu begint het natuurlijk bij onszelf;
een leeg patatzakje kan je ook in een
vuilnisbak gooien en thuis bij het
afval stoppen. Elk papiertje wat niet
op straat komt is er eentje.
Maar misschien moeten er meer
bakken komen of de ondergrondse
containers vaker geleegd worden. Of
het valt allemaal reuze mee en zitten
wij er gewoon naast.
Mocht je een volgende keer door de
wijk wandelen en toch tegen een
vervuilde plek aan lopen neem dan
een foto en stuur die naar ons op. Hoe
meer foto´s we krijgen, hoe groter de
kans is dat er iets aan gedaan wordt.
Opsturen kan via:
https://oosterparkgroningen.nl/afval

Oosterhamrikkadetracé

Sinds meer dan een jaar zitten wij met
de Gemeente aan tafel om te praten
over de aanleg van het
Oosterhamriktracé.

Voor deze gesprekken trekken we op
met de bewoners van de
Professorenbuurt, de
bewonersorganisatie van de gehele
Korrwegwijk en de
vertegenwoordiger van de
woonschepen in het kanaal.
De gesprekken gaan moeizaam, we
twijfelen regelmatig of we er mee
door moeten gaan. De enige reden dat
we nog aan tafel zitten is dat we het
idee hebben dat er nog iets te bereiken
is op het gebied van inspraak voor de
bewoners aan de gekozen route.
In juli is er een informatieavond over
de plannen van de Gemeente. We
raden iedereen uit de wijk, en zeker de
mensen in de straten aan de route, aan
om langs te komen.
Wil je voor die tijd al meer weten, dan
kan je langs gaan bij het informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade of
verder lezen op:
https://aanpakoosterhamrikzone.nl/
Om meer te weten over onze visie kan
men langs komen tijdens ons
spreekuur op vrijdagmorgen van
9.00 – 10.00 uur in het Treslinghuis.

Nieuwbouw Oosterhamrikkade

Algemene informatie

De Gemeente heeft het stuk
Oosterhamrikkade tussen de
Zaagmuldersweg en Oliemuldersweg
aangewezen voor nieuwbouw voor
studenten, alleenstaanden en
starterswoningen.

Deze kolom staat in
het teken van
informatie over ons.

Verschillende projectontwikkelaars
mogen daar hoogbouw gaan
neerzetten. Het bestemmingsplan
wordt tot nu toe bij al deze
bouwplannen met goedkeuring van de
Gemeenteraad overtreden.

> 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.

Wij keuren dit af. Een bestemmingsplan is het moment waarop
omwonenden samen met de Gemeente
overleggen en vastleggen wat er in
hun omgeving gebouwd kan en mag
worden. Een eenmalige afwijking zou
mogelijk kunnen zijn, maar het lijkt er
op dat de Gemeente in het hele gebied
hoger bouwen toestaat dan
afgesproken was.
Daarbij worden er gebouwen neer
gezet die op geen enkele wijze iets
met de wijk of elkaar te maken
hebben. Volgens het bestemmingsplan
zou dit gebied de nieuwe toegangspoort naar de Oosterparkwijk moeten
worden; wij zien een rommelige
stapel gebouwen ontstaan die op geen
enkele manier recht doen aan onze
mooie wijk.
We hebben een brief gestuurd naar
alle politieke partijen in de Stad met
het verzoek om met ons om de tafel te
gaan, om tenminste zorg te dragen dat
de bouw qua stijl nog enigszins met
de wijk en elkaar een relatie aangaan.
Verder vragen we ze om de wethouder
te verzoeken de verdere ontwikkeling
stil te leggen, tot bepaald is hoe de
route van het Oosterhamriktracé gaat
lopen. Mocht deze door de
Vinkenstraat gaan, dan heeft dit
mogelijk consequenties voor de
woningen aan de kant van de
Oosterhamrikkade.
Indien we geen succes hebben dan
gaan we bekijken of, en hoe we ons
verder tegen de huidige plannen
kunnen verzetten.
Op de site van de gemeente vind je de
bestemmingsplannen voor alle wijken
in de stad.
https://gemeente.groningen.nl/geldendebestemmingsplannen

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?
> Via Facebook:
Bewonersorganisatie
Oosterpark
(www.facebook.com/
oosterparkgroningen)
> Via onze website:
www.oosterparkgroningen.nl
> Per e-mail:
bestuurbo@hotmail.com
> Face-to-face:
Vaak zijn wij vrijdags van 9 - 10 uur
in het Treslinghuis (Klaprooslaan 120)
aanwezig. Zijn we er niet, laat dan een
bericht achter bij de balie.

Wijkkrant Oosterpark
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Het Treslinghuis gaat eruit met een knal!
Al meer dan honderd jaar is het
Treslinghuis een markant gebouw in
de Oosterparkwijk. In 2018 wordt dit
pand gesloopt. De wijk verliest hiermee
een centrale plek waar mensen elkaar
ontmoeten. Wijkbewoner Jacqueline
Pieters vindt dat de sloop niet zonder
slag of stoot voorbij mag gaan! Met de
organisatie van een theatervoorstelling
over het Treslinghuis wil zij samen met
wijkbewoners de laatste eer bewijzen
aan dit wijkgebouw. In gesprek met een
bevlogen vrouw die zich inzet voor de
Oosterparkwijk!
Door Marieke Werkman

Nooit Saai. De nadruk bij de organisatie
van activiteiten ligt op de wijk en het
behoud van kunst en cultuur!’
Het Treslinghuis, een begrip in
de Oosterparkwijk en Groningen gaat in 2018 tegen de vlakte.
Wat dacht je toen je dit hoorde?
‘Ik dacht dat gaan we wel even tegenhouden! Het is jammer dat het verdwijnt voor alle partijen die er werken
en voor wijkbewoners die er graag
komen. Het Treslinghuis heeft een
belangrijke spilfunctie in deze wijk. Het
is de huiskamer van de Oosterparkwijk.
Iedereen kan er zo eventjes binnenlopen.’
Wat heb je gedaan om
dit tegen te houden?
‘Mijn protest heb ik laten blijken door
een brief te sturen naar de gemeente.
Zelfs de wethouder heb ik hierover
aangeschreven. Als iets mij niet aanstaat
dan spring ik op de barricade. Dit heeft
vast te maken met mijn achtergrond. Ik
kom uit een rood nest en daar was veel
actiebereidheid.’

Wat doe je voor deze wijk?
‘Al twintig jaar woon ik in de Oosterparkwijk, in ‘het Blauwe dorp’. Vanaf
2004 ben ik actief als wijkbewoner:
eerst voor het behoud van de randwoningen hier in de Oosterparkwijk.
Daarna werkte ik als vrijwilliger en
organiseerde ik tentoonstellingen in het
Treslinghuis. Sinds 2009 ben ik actief
bij ONS, dit staat voor Oosterpark

Welke functie heeft het
Treslinghuis gehad?
‘Het Treslinghuis bestaat sinds 1914.
Het Rode Kruis en de gemeente aasden
allebei op het pand. Uiteindelijk heeft
de gemeente ervoor gezorgd dat er voor
de armen een verzorgingshuis kwam.
Als je ernaartoe wilde dan moest je met
de pont over het water. Voor de overtocht betaalde je 3 cent. In die tijd een
groot bedrag. Het ‘verzorgingshoes’ had
een slechte naam. In 1959 hebben ze
de naam veranderd in het Treslinghuis.
Die naam komt van een advocaat die zo
heette.’

Doe jij mee aan deze theatervoorstelling? Wij zijn op zoek naar
spelers en muzikanten!
Heb je er altijd al van gedroomd om op het toneel te staan? Of bespeel je een
muziekinstrument? Dan is de jouw kans om mee te doen aan de theatervoorstelling over het Treslinghuis!
Kom op 5 september naar een vrijblijvende informatieavond. Je kunt dan je
vragen stellen en kijken of je hieraan mee wilt doen. Schroom niet en kom
gewoon langs voor een kopje koffie of thee.
Wanneer: Dinsdag 5 september
Waar:
In Speeltuin Vereniging Oosterparkwijk, Resedastraat 2a
(schuin tegenover Groenteboer van Donderen)
Hoe laat? Van 19.30 tot circa 21.30 uur
Voor meer informatie kunt u bellen met Astrid Warntjes: 06 14506296
Of neem een kijkje op: www.stichtingmetafora.nl
Welke functie heeft het Treslinghuis volgens jou vandaag de dag?
‘Het is een wijkcentrum waar veel
mensen gebruik van maken. Het WIJteam zit erin en organiseert activiteiten,
er zitten fysiotherapeuten, de politie
houdt er spreekuur, er zijn koffieochtenden die goed bezocht worden,
het Grand Café is er, waar mensen een
hapje kunnen eten. Alles wat opgebouwd is, gaat nu verloren.
De bestemming van deze locatie is veranderd. Er wordt een school gebouwd
met daarop bovenwoningen. De Simon
van Hasseltschool gaat verhuizen naar
Vinkhuizen. Het WIJ-team gaat verhuizen naar de Simon van Hasseltschool.
De andere organisaties zullen noodgedwongen ergens anders een plekje
moeten zoeken.’
Hoe ontstond het idee om een
theatervoorstelling te maken over het
Treslinghuis?
‘Ik was benieuwd naar de geschiedenis
van het Treslinghuis en heb hierover sa-

Vrouwenkoor “The Evergreens” in het Oosterparkheem
Doorgaans repeteert het koor
’s woensdagsavonds in het Oosterparkheem, Merelstraat 100. Woensdagavond 31 mei jongstleden lag dat
anders: Voor zo’n 40, voornamelijk
bewoners van het zorgcentrum, gaf
het gezelschap een informele presentatie/demonstratie van kunnen. Eigen
initiatief, zelf georganiseerd; van het
centrum was alleen een ober voor koffie, thee, hapjes en overige drankjes
aanwezig.
Het koor “The Evergreens” komt
voort uit meisjeskoor “Rabenhaupt”,
dat in 1956 door onderwijzer Kes
Bosma, in 2012 overleden, met leerlingen van de gelijknamige school
werd opgericht. In 1984 kreeg het dan
uit 28 leden bestaande koor de huidige naam met als koorleider, dirigent
en pianist Arnold Jonker. Hij ook
opende de voorstelling met het gedicht
“Langs de vloedlijn” van bewoner
Johan Kromhout van der Meer. Na dit
poëtische begin ging het programma
met een keur aan echte evergreens van
start:

1) “Onder moeder’s paraplu” (“Weet
je nog wel, die avond in de regen?” The Ramblers, Johnny Hoes, Willeke
Alberti, Cindy-).
2) “Memory” (Barbra Streisand).
3) “Gabrièla’s song” (Uit een Zweeds
klassiek toneelstuk met een dramatische verhaallijn).
4) “Pastorale” (Ramses Shaffy &
Liesbeth List).
5) “Tears in heaven” (Eric Clapton,
geschreven naar aanleiding van de
dodelijke val uit het raam van zijn
zoontje).
6) “Going home”(Woyzak).
7) “Swanee river’’ (Negro-spiritual
met gospel-achtige “swing”).
8) “Come again” (Klassiek 17-de
eeuws lied).
9) “Avond” ( Boudewijn de Groot).
10) Gronings volkslied (“Ain
pronkjewail…”).
11) “The rhythm of life” (Sammy
Davis jr.).
Het repertoire van The Evergreens kan
gekenschetst worden als een bonte
melange van tijdloze zangstukken uit

de klassieke muziek, musicals en pop.
Het slot van het optreden ging bijna
ongemerkt over in de discipline van
woensdagavondrepetities. Alsof de
uitvoering van de 11 liederen eerder
die avond een soort onbedoelde toegift
was.
Hoe dan ook, beide avonddelen waren

men met andere werkgroepleden bij de
Groninger Archieven informatie opgezocht. Samen met Werkgroep Oosterpark Nooit Saai, stichting Metafora en
het Treslinghuis hebben we besloten om
afscheid te nemen door middel van een
spannende interactieve detective door
het Treslinghuis. Met wijkbewoners
terugblikken en vooruit kijken op wat is
geweest!’
Wat hoop je hiermee te bereiken?
‘Dat mensen een leuke avond hebben!
Dat we met z’n allen iets moois neerzetten!’ In ieder geval is Jacqueline Pieters van plan om dit samen met wijkbewoners en regisseur Astrid Warntjes tot
een groot succes te maken. Het scenario
wordt momenteel door Astrid Warntjes
geschreven. Vanaf september tot en met
december wordt er gerepeteerd.
‘We zijn op zoek naar wijkbewoners
die hieraan mee willen doen. Kom op 5
september naar de informatieavond in
de Speeltuin Vereniging Oosterpark om
half acht!’
door Alan Haveman

zeer onderhoudend en de liederen
hoogst oorstrelend, knap en vakkundig
meerstemmig ten gehore gebracht.
En de pianist/dirigent van dienst
Arnold Jonker stak niet onder stoelen
of banken, dat hij over een bijzondere mengvorm van sarcastische en
ironische humor beschikt.
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Optreden EELSK in het Treslinghuis
Aanleiding voor deze presentatie van
het Eerste Echte Levensliederen en
Smartlappen Koor op zaterdag 22 april
jongstleden was de 50-ste verjaardag
van koning Willem Alexander, 27
april. EELSK werd in 1994 opgericht,
nadat een oproep door middel van een
advertentie in het huis-aan-huisblad
Loeks een 100-tal belangstellenden
naar Het Tehuis in de Lutkenieuwstraat had gebracht.
Vandaag de dag bestaat het, gemengde, koor uit 50 leden. Presentator van
de avond Maarten Smit trapte om 20
uur af met een welkomstwoord aan
de 100 aanwezigen en een uitleg over
het tweeledige karakter van de avond.
De feestcommissie van EELSK had
de koorleiding op het idee gebracht
een vertolking van Nederlandstalige
liederen te brengen van de laatste 50
jaar, en die te koppelen aan foto’s van
hoogte-, en dieptepunten uit Willem
Alexander’s leven. Foto’s, die tegelijkertijd op een scherm op het podium
geprojecteerd werden, van hem als
baby, via puber/adolescent naar nu.
Aan Maarten verder de taak de opmerkelijke fotomomenten aan elkaar te
praten. Iets, dat hij op een kostelijk
droge, humoristische wijze deed.
De titels van de gezongen liederen
verschenen ook op het beeldscherm.

Onder leiding van dirigent Merel
Heerink en begeleid door pianist Rop
Haverkort kreeg het publiek achtereenvolgens te horen:
1) “Kleine jongen” (André Hazes).
2) “Broekje van Jantje” (Zangeres
Zonder Naam).
3) “Mijn opa” (Hettie Blok & Leen
Jongewaard, “Ja zuster, nee zuster”).
4) “Het zal je kind maar wezen”
(Adèle Bloemendaal, “Het schaap met
5 poten”).
5) “Nergens goed voor” (De Dijk).
6) “Dat ding van Sipkema” (...?).
7) “Spring maar achterop”(Eddy
Christiani).
8) “Ben ik te min”(Armand).
9) Solo-optreden van Selim Boukhris.
10) “Het afgezaagde zinnetje: Ik hou
van jou” (Willy en Willeke Alberti).
11) Willem-medley: “Film van ome
Willem”, “Deze vuist op deze vuist”,
(Edwin Rutten); “Stille Willem”
(Henk Spaan); “De kat van ome Willem” (Wim Sonneveld); “Hup daar is
Willem met de waterpomptang” (Ed &
Willem Bever)
12) “Zeur niet” (Conny Stuart).
13) Solo-stuk van pianist Rop Haverkort: Mozart’s “Sieben variationen
über Willem van Nassau”.
14) “Dromen zijn bedrog” (Marco
Borsato).

Toentje omgeploegd
Het was niet bepaald een alledaags
tafereeltje, die vrijdagochtend in
april, op het terrein van Toentje aan
de Struisvogelstraat. Een man in een
blauwe overall liep achter een groot
werkpaard dat met een ploeg de grond
bewerkte. In een rustig tempo trokken
ze de ene voor na de andere.
Margien Doze en Jos Meijers van
Toentje legden uit waarom voor deze
ouderwetse techniek gekozen is.
“Een tractor is slecht voor de bodemstructuur. Door het gewicht van de
machine wordt de grond veel te veel
ingeklonken. Een ploeg gaat precies
diep genoeg en houdt de aarde lekker

15) “Ze gelooft in mij” (Hazes).
16) “Middellandse zee”(Anita Berry).
17) “Aan de Amsterdamse grachten”
(Wim Sonneveld).
18) “Geeske en Anneke (...?).
19) “Met mijn vlaggetje, hoedje en
mijn toeter”(Corrie Vonk).
20) “Avond”(Boudewijn de Groot).
Ergens midden in dit vocale en visuele
(foto’s…) geweld was er ook nog een
hilarisch overkomende quiz over de
kosten van het Koninklijk Huis.

Mevrouw Rie zat met haar antwoorden het dichtst bij de concrete feiten
en won een doos met een legpuzzel,
een afbeelding van een jonge Willem
Alexander met Màxima.
De opbrengst van de avond: zo’n 100
keer ¤ 10,- entreegeld ging naar de
penningmeester van het koor. Hij is er
vast niet “eelsk” van geworden
Alan Haveman

Buurtzorg, wat was dat ook alweer?

luchtig. Eite Oosterveld heeft aangeboden om met zijn paard Kormos de
klus te klaren. Samen maken ze het
terrein op de goede manier klaar voor
het nieuwe seizoen.”
Zoals bekend, is Toentje een biologische moestuin waar groente en fruit
wordt geteeld voor de voedselbank.
Dit gebeurt op een zorgvuldige
manier. En dat leverde ook een mooi
plaatje op, van een boer die die midden in de stad voortploegde, onverstoorbaar, of hij ver weg, ergens op
het platteland, aan het werk was.
Erik Weersing

U heeft ongetwijfeld al via familie,
vrienden of bekenden gehoord van
Buurtzorg. Maar wat was er ook
alweer zo bijzonder aan Buurtzorg?
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie
die werkt met kleine, zelfsturende
teams van wijkverpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden. Door de
teams bewust klein en wijkgericht te
houden kunnen wij snel inspelen op
een veranderende zorgvraag. Daarnaast krijgt u een aantal vaste gezichten over de vloer.
Inmiddels zit Buurtzorg Oosterhamrik
alweer bijna een jaar in deze wijk.
Door weer en wind, bij regen en zonneschijn werken de verpleegkundigen
van Buurtzorg met veel enthousiasme
in deze mooie wijk. Ons kantoor zit in
het Franciscuscentrum.

We merken in de afgelopen maanden
dat steeds meer mensen ons weten te
vinden. Dit kan zijn voor kortdurende
zorg, bijvoorbeeld de verzorging
van een wond na een operatie in het
ziekenhuis, of juist langdurende zorg,
bijvoorbeeld hulp bij het wassen of
douchen. Ook leveren wij terminale
zorg, dus zorg in de laatste levensfase.
Kortom, we zijn van alle markten
thuis!
Mocht u meer informatie willen over
Buurtzorg of wilt u zich aanmelden?
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-13069280 of via de mail op
groningenoosterhamrik@buurtzorgnederland.com. We hebben op dit
moment ruimte voor nieuwe cliënten!
We horen graag van u.

Wijkkrant Oosterpark

pagina 7 - juni

De muurschildering in de Simon van Hasseltschool
Na de zomer verhuist de Simon van
Hasseltschool van de Heesterpoort
naar een nieuw onderkomen in
Vinkhuizen. Leerlingen en docenten
zullen hun oude school, het grote,
karakteristieke pand, dat tussen 1926
en 1928 werd gebouwd naar een ontwerp van architect Siebe Jan Bouma,
ongetwijfeld gaan missen. Een extra
bezienswaardigheid is de reusachtige
muurschildering die ploegschilder Jan
van der Zee (1898-1988) in 1950 in
het trapportaal heeft aangebracht. Het
leek de schoolleiding een goed idee
mevrouw Dicky Bijlstra-van der Zee,
de inmiddels 91-jarige dochter van Jan
van der Zee, uit te nodigen het kunstwerk van haar vader nog een keer te
komen bekijken, op een moment dat
het gebouw nog als school in gebruik

was. De voorstelling, met scènes uit
het boek ‘Kees de jongen’ van schrijver en onderwijzer Theo Thijssen,
hoort bij de school en bij het leven op
de school.
De modellen
Mevrouw Bijlstra bleek een nog altijd
kwieke dame te zijn die de trappen
van het schoolgebouw zonder moeite
beklom. Aan teamleider Jan Kuik die
haar tijdens het bezoek begeleidde,
vertelde ze dat de jongen die model
stond voor Kees, centraal op de voorstelling, een zoon was van een onderwijzer uit Zuidwolde die met haar
ouders bevriend was.
“En de moeder die je rechtsboven ziet,
bij het sterfbed van de vader van Kees,
dat was mijn eigen moeder. Zij heeft

ervoor geposeerd.”
Ook het meisje in het groene jurkje
- in het boek Rosa Overbeek, het
vriendinnetje van Kees - is gebaseerd
op een bestaand iemand: een leerlinge
die in die tijd op de Simon van Hasseltschool zat (die toen nog de Theo
Thijssenschool heette).
Voor de camera van OOG TV vertelde
mevrouw Bijlstra dat haar vader later
meer opdrachten voor muurschilderingen heeft gekregen, maar dat deze zijn
eerste was. “En nooit eerder had hij op
een dergelijk groot formaat gewerkt.”
De replica
Jan Kuik legde uit dat de school het
liefst de muurschildering naar het
nieuwe gebouw had meegenomen.
“Dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar
we hebben een oplossing gevonden. Van verschillende scènes op de
voorstelling zijn foto’s gemaakt. Deze
foto’s zijn op papier uitgeprint en
worden nu door leerlingen nagetekend
en ingekleurd. Onder leiding van de
juf handvaardigheid. Uit al die losse
onderdelen maken we een replica die
straks in de kantine van de nieuwe
school komt te hangen. Zo nemen
we de muurschildering toch met ons
mee.”
Mevrouw Bijlstra toonde zich zeer
geïnteresseerd in het project. In het
tekenlokaal bekeek ze de tekeningen
en gaf ze commentaar.
“In werkelijkheid had mijn moeder
donkerder haar dan de kleur die jij
hier hebt gebruikt, maar dat maakt niet
uit. Je hebt het mooi gedaan.”

Het eigen werk
Mevrouw Bijlstra heeft het talent van
haar vader geërfd. Net als hij schildert
en tekent ze. Haar werk is regelmatig
op tentoonstellingen te zien. En nog
altijd is ze actief.
“Ik woon in het zuiden van de stad.
Dichtbij de natuur. Als het mooi weer
is, trek ik er op mijn fiets op uit. Het
schetsboekje gaat dan altijd mee. En
in het appartement dat ik nu bewoon,
heb ik één kamer als atelier ingericht.”
Ze werkt in een heel andere stijl dan
haar vader. Dat haar naam toch bijna
altijd in één adem met die van hem
wordt genoemd, deert haar niet.
“Daar ben ik na al die jaren wel
gewend aan geraakt.”

Erik Weersing

Mevrouw Bijlstra bekijkt de tekeningen in het tekenlokaal

Het groene stadshart van de Oosterparkwijk
Sinds december 2015 is aan de
Florakade, op de meest zuidelijke
punt, vlakbij het Damsterdiep, het
Groene Stadshart gevestigd. Het is
een naam die de inhoud dekt. Het
Groene Stadshart is een winkel waar
alles te krijgen is wat met planten,
tuin- en tuinbenodigdheden, kortom

alles wat met groen te maken heeft.
Eigenaar Remco geeft een rondleiding. Enthousiast wijst hij op de
bakken met helleborus, planten met
paarsachtige bloemen, die buiten bij
de ingang staan.
“Helleborus is een sterke winterplant die heel goed tegen de vorst

kan.”, legt hij uit. “Het hele jaar
door kan ik de bakken buiten uitstallen. Dat is natuurlijk een vrolijk
gezicht, bloeiende planten in de
winter. Jammer dat ik ze, als ik aan
het eind van de middag ga sluiten,
allemaal weer naar binnen moet
halen. Ze gedijen het best in de
buitenlucht.”
Heel bijzonder zijn de weckpotten waarin allerlei plantjes kunnen
worden opgekweekt, waaronder de
pannenkoekplant.
“Ik krijg wel eens oudere dames
in de winkel die helemaal lyrisch
worden bij het zien van de pannenkoekplant. Die herinneren ze zich
van vroeger. Het is een plant die
een paar jaar geleden een comeback
heeft gemaakt. Hij is heel gemakkelijk te stekken. De basilicumplant
is ook een groot succes. Maar heideplantjes, die verkoop ik niet veel, ik
weet niet waarom. Het is altijd weer
een verrassing wat aanslaat en wat
niet.”
Grappig zijn de bloemengieters in
de vorm van eenden en kikvorsen,

terwijl de tuinier die zich verder wil
verdiepen in alles wat er groeit en
bloeit, de keuze heeft uit boeken als
‘de nieuwe moestuin’ en ‘groente
kweken op de vierkante meter.’
Verlichting
Het Groene Stadshart bevindt zich
op een strategisch punt. Fietsers
die van Lewenborg, Ruischerbrug,
Ruischerwaard en Oosterhoogebrug
naar de stad rijden, komen er praktisch langs. De winkel trekt dan ook
veel klanten uit deze wijken. Ook
‘s avonds is de zaak goed te zien.
Remco heeft voor de etalages zogenaamde cottonball lights hangen die
prachtig oplichten in het donker.
Het Groene Stadshart
Florakade 52
9713 ZC Groningen
www.hetgroenestadshart.nl

Erik Weersing
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Herdenking verzetsstrijders
Het is waarschijnlijk de bekendste
aanslag die het Groningse verzet
tijdens de tweede wereldoorlog heeft
gepleegd. Op oudejaarsdag 1943 werd
Anne Jannes Elzinga, berucht om de
jacht die hij maakte op joden, onderduikers en mensen uit de illegaliteit,
door Reint Dijkema neergeschoten
bij de Basculebrug, de tegenwoordige Eendrachtsbrug. Elsinga stierf
ter plaatse. Deze liquidatie was niet
te vermijden – steeds meer mensen
liepen gevaar door Elzinga’s fanatieke speurwerk te worden opgepakt,
met alle gevolgen vandien, maar de
consequenties waren verschrikkelijk.
Nog dezelfde avond en nacht hebben
de Duitsers en hun Nederlandse handlangers als represaille zes Groningse
mannen doodgeschoten die bekend
stonden om hun anti-Duitse gezind-

heid. Een van hen was de communistische verzetsstrijder Johannes Swint
die woonde aan de Klaprooslaan 25
B. Hij en zijn vrouw Mettje lagen al
op bed toen er in de nieuwjaarsnacht
rond half een bij hen werd aangebeld. Er stonden drie mannen voor
de deur. Ze bevalen Swint met hen
mee te gaan. Niet wetend wat hem te
wachten stond, liep hij met hen van de
Klaprooslaan, via de Zaagmuldersweg
naar het Linnaeusplein. Daar richtte
een van de drie mannen een pistool
op hem en werd hij neergeknald. De
officiële lezing: op de vlucht doodgeschoten.
Het bleef niet bij de moord op de zes
mannen. In de eerste dagen van januari 1944 zijn nog eens 36 Groningers
opgepakt en overgebracht naar kamp
Vught.
Toespraken
Direct na de oorlog heeft Willem Valk
een plaquette ontworpen die herinnert aan de verzetsactiviteiten van
Johannes Swint. Het is een eenvoudig
natuurstenen reliëf waarop Swint en
profil is afgebeeld, met eronder enkel
zijn achternaam. Sinds een aantal
jaren hangt dit monument in de gang
van het gebouw van de speeltuinvere- niging Oosterparkwijk aan de
Resedastraat. Een passende locatie.
Johannes Swint heeft zich jarenlang
voor de speeltuinvereniging ingezet.
Op 4 mei werd in het speeltuingebouw, tijdens een eenvoudige
plechtigheid, stil gestaan bij het lot
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van Johannes Swint en dat van de
andere mannen en vrouwen die bij het
verzet tegen de Duitsers zijn omgekomen.
Pieter Rijsten (van de Geert Sterringa Stichting) memoreerde in zijn
toespraak dat Johannes Swint al in de
jaren dertig voor het gevaar van het
fascisme heeft gewaarschuwd. Iedere
zaterdagmiddag en –avond stond hij
met partijgenoten in een kraam voor
de Korenbeurs waar hij pamfletten
uitdeelde. Ook zette hij zich in voor
politieke vluchtelingen. Na de Duitse
inval was hij betrokken bij de verspreiding van ‘Het Noorderlicht’, de
eerste verzetskrant van Noord Nederland. Hij zamelde geld en levensmiddelen in voor onderduikers en voor
familieleden van gearresteerde en vermoorde verzetsmensen. Ook leverde
hij materiaal aan voor de vervalsing
van persoonsbewijzen.
Ria Stal, kleindochter van Johannes
Swint, benadrukte dat het haar bij
deze bijeenkomst niet alleen om ging
haar grootvader en andere verzetsstrijders te herdenken. Ze wilde ook
aandacht vragen voor alle andere
slachtoffers van oorlog en geweld,
zoals de vluchtelingen die op dit moment in zee verdrinken. Ze illustreerde
haar betoog met het voorlezen van een
gedicht.
Ria heeft haar grootvader nooit gekend, maar haar moeder, dochter van
de verzetsstrijder, heeft haar altijd
voorgehouden dat hij zeer rechtvaardig was en streng in zijn principes,

“Johannes Swint. foto ontleend aan het
genoemde boek van Ruud Weijdeveld”

zo vertelde ze me na afloop van de
herdenking.
Kranslegging
Voor en na de toespraken werden bij
de plaquette kransen gelegd door nabestaanden van Johannes Swint, door
Sjikke Mulder en Michiel Bal (van de
stichting 4 mei herdenking Groningen) en door Pieter Rijsten en
Ruud Weijdeveld. De laatste is de
auteur van het tweedelige standaardwerk ‘Het communistische verzet
in Groningen – 1940-1945’ (gepubliceerd in 2014), waarin veel plaats is
ingeruimd voor verzetsstrijders uit de
Oosterparkwijk. Onder wie Johannes
Swint.

Herdenking bij de Oostersluis
Op 16 april werd op verschillende
plaatsen in Groningen herdacht
dat de stad 72 jaar geleden door
de Canadezen werd bevrijd. Zo
reden tot halfweg de middag verschillende antieke bussen heen en
weer tussen het Bevrijdingsbos,
het Bevrijdingsmuseum en het
monument ‘Twee Bruggen’ bij de
Oostersluis. Op deze locaties kregen de inzittenden informatie over
wat zich gedurende de tweede

wereldoorlog had afgespeeld. In
totaal hebben ruim tweehonderd
mensen aan deze rondrit deelgenomen.
Om twaalf uur werd tijdens een
korte plechtigheid bij ‘Twee Bruggen’ stilgestaan bij de tragische
dood van de Canadese militair
Roy Coffin, die op 16 april 1945
bij de Oostersluis het leven liet.
Het was Pop, Jacob Jan en Jan
Dijkema kort daarvoor gelukt de
eerste brug te laten zakken, waardoor de Canadezen vanuit de stad
konden doortrekken naar Oosterhoogebrug en verder. Tijdens het
vuurgevecht met de Duitsers dat
hierbij ontstond, is Roy Coffin
gesneuveld.
Een jaar geleden is op initiatief
van de werkgroep Oosterpark
Nooit Saai (ONS) een gedenkteken opgericht dat de herinnering aan deze gebeurtenis levend
houdt.
Sjoukje van Kuiken en Menno van
der Wis legden op 16 april namens
ONS een krans bij het monument

en John van der Woude deed hetzelfde namens de stichting Het Bevrijdingsbos. John
wees er tijdens een korte
toespraak op hoe belangrijk samenwerking is ten behoeve van
onze vrijheid. In dat opzicht hebben de brug en het monument een
belangrijke symboolfunctie.

Voorafgaand aan de kranslegging
brachten militairen van het eerste
peloton van het 10 Natres bataljon
bij het monument een eerbetoon
aan de omgekomen Canadese
soldaat.
Erik Weersing
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Het nieuwe wonen, zorgen en ondersteunen
In de toekomst is alles natuurlijk
anders. Net zoals hoe we vroeger
leefden niet meer de manier van nu is.
Om uit te vinden waar het heen kan
gaan deden zes groepjes studenten
van de RUG voor hun vak “Revitalisatie in de Wijk” onderzoek. Naar hoe
het in de Oosterparkwijk het er in de
toekomst het beste uit kan zien. Wat
anders wordt en vooral wat ook behouden mag blijven. Daarnaast kwamen er vijf voorstellen vanuit “Who
Cares”aan bod. Dat kwam allemaal
aan bod op de eerste informatieavond
in de Oosterparkwijk op dinsdag 16
mei 2017.
Studenten en plannen
De studenten deden dit onderzoek in
het kader van de landelijke ontwerpprijsvraag “Who Cares” (Wie Zorgt)
dat gaat over wie er voor de kwetsbaren in de wijk van de toekomst
zorgt. “De prijsvraag gaat in principe
om met z’n allen super goed fijn en
zo zelfstandig mogelijk in de wijk
blijven wonen.”, zegt Hannah Liem,
die mede de informatieavond organiseerde. Maar omdat het over zorg
gaat, lijkt het alleen op de ouderen
gericht te zijn. Dat is niet zo. Kijk
op www.prijsvraagwhocares.nl voor
meer informatie.
Op 16 mei vond de aftrap plaats van
de 2e ronde van deze prijsvraag. In
“Bie de Buuf” aan de Paradijsvogelstraat 10. Het zat goed vol met
studenten, met indieners van de vijf
plannen die door de 1e ronde waren
gekomen en met medewerkers van
de gemeente. Er waren ongeveer vijf
wijkbewoners aanwezig. Dat kon
nauwelijks minder.
Het was een vrolijke boel, zeker toen
Bram Douwes de presentaties aan
elkaar ging praten. Dat gaat gewiekst
en elke vragensteller krijgt een persoonlijke reactie (als je een domme
opmerking maakt mag je je wel even
schrap zetten want dan krijg je Bram
over je heen).
Presentaties
Wethouder Roeland van der Schaaf
opende en sloot af. Dit onderwerp, de
wijk van de toekomst, is duidelijk zijn

onderwerp. Want hij weet er uit de
losse pols veel van te vertellen én aan
te geven waarom het zo belangrijk
is dat een wijk – of een stad – zich
blijft ontwikkelen om zich zo klaar te
maken voor haar toekomst.
Studentenonderzoek
De studenten gebruikten het SSKKmodel om alles wetenschappelijk verantwoord te onderzoeken en dat geeft
wel een breed maar niet zo’n duidelijk beeld voor een wijkbewoner. Ze
onderzochten Sociale verbondenheid,
Voorzieningen en publieke gebouwen, Openbare Ruimte, Mobiliteit,
Woningvoorraad en Maatschappelijke
participatie en werkgelegenheid.

bijna allemaal van elders uit Nederland. Allemaal wilden ze graag in
contact komen met de wijkbewoners,
want dat was op een enkeling na geen
van de indieners nog gelukt. Liefst
de ouderen en kwetsbaren, want daar
is de extra aandacht voor hun zorg
juist voor bedoeld. Maar goed, alle
voorstellen waren dus bedacht door
knappe koppen, creatieve geesten en
ook architecten die verzonnen hadden

•

See Me, Feel Me, Touch Me, Heal
My – Tommy, Alex Sievers, Beyond Now. Het project heet “Tommy” (die van de “Who” Cares) en
wil ervoor zorgen dat mensen veel
zelf blijven doen. Zelf zien, zelf
voelen, zelf aanraken en daarmee
zelf beter worden of blijven. Het
wordt een groot multi-use complex in de Noordoosthoek van
de wijk, waardoor er een nieuwe

Grappig idee was het Oudzendbureau,
dat jongeren in een soort uitzendbureau naar ouderen stuurt voor en
praatje of een activiteit. Leuk was de
Triple A voorziening van de Oosterparkwijk, die gaat over leeftijdsvriendelijkheid: wie heeft in de wijk
in een straal van 300 meter rond de
woning een Arts, een Apotheek én een
Aldi (of andere supermarkt)? Want
dat is tot op hoge leeftijd te bewandelen. Dat is nu maar een heel klein deel
van de wijk.
Wat een “oudere” eigenlijk is, daar
was al snel onduidelijkheid over. Kan
55+ zijn of gepensioneerd. Maar het
gaat eigenlijk helemaal niet om de
leeftijd, het gaat om de kwetsbaarheid. Want die bepaald de zorg die
iemand nodig heeft. Je kunt tot 80
best op de fiets, als dat jou gegeven is.
Of met de auto, maar dan is parkeren
in de Oosterparkwijk wel een lastig
punt. Ook het wandelen over een
stoep die vol staat met fietsen vergt
lenigheid die niet iedereen tot op hoge
leeftijd nog heeft.
Over de leeftijdsvriendelijke woningvoorraad viel direct wat op: oude
huizen zijn maar moeilijk goed aan
te passen aan kwetsbaarder wordende
bewoners. Dat kan veel beter met
nieuwe woningen.
Plannen in de 2e ronde
De indieners van voorstellen komen

wat goed zou zijn voor de wijk.
De plannen die in de 2e ronde
verder gaan zijn:
• Michi Noeki - verbinden en verblijven, Irene Edzes, Vollmer en
partners. Komt uit Japan en zijn
kleine winkeltjes waar je van alles
kunt krijgen, even kunt zitten,
kletsen, kopje koffie doen.
• Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden, Annet Ritsema,
Specht Architecten. Gaat over
voorzieningen die de wijk wel wil
hebben. Denk aan een brievenbus
met wifi-bank ernaast, zwembad
in de Gorechtvijver en wat doen
voor de groep eenzame studenten.
Nabuurschap ook.
• Care2Share – Oosterparkwijk,
Wieteke Nijkrake, NOHNIK
architecture and landscapes.
Geven om te delen is het motto,
waardoor mensen langer, gezonder en gelukkiger kunnen
blijven wonen. Maak bijvoorbeeld
fietsstraten waar de auto te gast
is. Of herbestem gebouwen, denk
aan een ambachtshuis in het straks
leeg komende Siebe Jan Bouma
schoolgebouw.
• Verbonden, Harald Mooij architectenbureau. Een combinatie van
architect en arts bedachten een
meerjarenplan om in de wijk de
patiënt (zorgbehoevende) centraal te stellen. Langzaam verkeer
voorrang geven op gemotoriseerd
verkeer, tweedelijnszorg (na de
1e lijn van de huisarts) ín de wijk
gaan leveren, parkeren uit de
wijk en daarmee autovrije zones
realiseren.

hartkamer aan de wijk wordt toegevoegd. Er zijn ook zelfrijdende
auto’s nodig in dit concept.
Er valt veel te zeggen en te vinden
van al het onderzoek en alle voorstellen. Dat moet dan gedaan worden
door wijkbewoners die hun mening
graag geven. En door ouderen omdat
het daarom lijkt te gaan, maar vooral
door kwetsbaren. Want daar is al dat
nadenken over zorg krijgt en wie zorg
biedt voor bedoeld.

verbonden
Meer bijeenkomsten
Er komen nog meer bijeenkomsten,
om de wijkbewoners hun mening te
vragen over de vijf voorstellen. Die
van 14 juni is net geweest maar op
die van 12 juli kun jij meepraten in
het netwerkcafé. De indieners van
de voorstellen gaat in gesprek met
wijkbewoners, zodat ze hun voorstel
kunnen verbeteren. Op 13 september
worden de eindresultaten getoond,
waarna een landelijke jury rond november het beste voorstel gaat kiezen.
Wil je meepraten, kom dan naar de
eerstvolgende bijeenkomst.
Mark C. Hoogeboom
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NIEUW MATERIAAL
SPELCONTAINER
De spelcontainer is al jaren een
begrip in de stad Groningen. De
spelcontainer in de Oosterparkwijk is
elke woensdag bij ’t JOP en elke
donderdag bij SVO geopend van
15:00 tot 17:00. Kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar kunnen
komen spelen en kunnen gebruik
maken van het leuke en nieuwe
sport-, spel- en beweeg-materiaal.
Kinderen beneden de zes jaar zijn
welkom met begeleiding. Nieuwe
skelters, graafmachines, steppen,
fietsjes, ballen, doeltjes enzovoorts
zijn aanwezig om kinderen op een
leuke en plezierige manier te laten
bewegen. Voor ouders met jonge
kinderen is dit een leuke plek om
samen met uw kinderen te spelen.
Yvonne Zwiers, ook wel ‘de oma van
de spelcontainer’ genoemd, staat
elke keer weer met veel
enthousiasme klaar om kinderen
een plezierige tijd te laten hebben.

Komt u ook langs met uw kind om
het nieuwe materiaal te gebruiken?
De spelcontainer is ook in de
zomervakantie geopend, kijk voor
meer informatie op de flyer
jeugdactiviteiten van WIJ
Oosterparkwijk. Of op de pagina
hiernaast.

Wijkkrant Oosterpark

Tussendoor waren er verschillende

voedselbank (boodschappen
ophalen voor mensen die het zelf
niet kunnen.
* Grof vuil wegbrengen (geen puin)
* Kleine klussen
* Kleine verhuizingen
U kunt hen bereiken via het nummer
06 823 493 59

optredens. Ook werd er een
prachtige modeshow gelopen door
kinderen en ouders gekleed in
kleding van de Zeecontainer. Het
team van WIJ Oosterparkwijk kijkt
terug op een super geslaagde avond
en dankt iedereen die meewerkte en
langskwam voor de gezelligheid.
Graag tot een volgende keer!

MUZIEK VOOR PEUTERS
MET MOUSME

GELDWIJS
Bij GeldWIJs kunt u elke
dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00
als inwoner van de Oosterparkwijk
geheel kosteloos terecht voor
neutraal en onafhankelijk advies
over al uw geldvragen. GeldWIJs
wijst u de weg, geeft advies, denkt
mee en zet samen met u alle zaken
op een rij. Alle vragen zijn welkom,
van klein tot groot. Uiteraard doen
wij ons best om op al uw vragen
antwoord te geven.
Locatie: in de huiskamer van het
Treslinghuis aan de Klaprooslaan..
Loop gerust eens binnen, de koffie
en thee staan klaar!
GeldWIJs is een onafhankelijk
initiatief van WIJ Oosterparkwijk en
een samenwerking tussen
vrijwilligers en medewerkers van
WIJ Oosterparkwijk.

DE HULPEXPRESS

ZIN OM SAMEN MUZIEK TE
MAKEN?
Mijn naam is Ciska. Ik ben 28 jaar
en mijn passie is muziek. Ik speel
trompet en wil me graag muzikaal
inzetten binnen de wijk. Ik zou het
gaaf vinden als er meer mensen zijn
die dat leuk lijkt. Dus: heb je zin om
samen muziek te maken? Laat het
me dan weten via Nathalie van het
WIJ team! Muziek is mijn antwoord
op alles!

Welke rol vervul je in het WIJteam
Oosterparkwijk?
Via een participatiebaan ben ik
terecht gekomen bij het WIJ-team in
de Oosterparkwijk. Hier ben ik
werkzaam als medewerker Entree.
Dit betekent dat je het eerste
aanspreekpunt bent voor de
bewoners die bij het WIJ-team
binnenkomen. Zijn het vragen die
we bij de Entree kunnen oppakken,
dan helpen we de mensen meteen.
Anders zorgen we ervoor dat de
mensen aangemeld worden bij het
WIJ-team, zodat een specialist zich
over het vraagstuk kan buigen en de
bewoner de juiste hulp of
ondersteuning krijgt. Ook kunnen de
bewoners natuurlijk gewoon even bij
ons langs lopen voor een kopje
koffie of een praatje.
Wat vind je het leukste aan je werk?
Het is erg afwisselend doordat je
verschillende mensen en daardoor
ook allerlei verschillende vragen en
soms problemen tegenkomt. Het
leukst vind ik het, als iemand met
een tevreden gevoel weer vertrekt.
Wat is de leukste ervaring die je in je
werk hier hebt gehad?

VROUWENVERWENDAG
Zo’n 150 moeders, dochters, oma’s,
nichtjes en tantes waren aanwezig
op 12 mei bij de verwenavond
georganiseerd door Wij
Oosterparkwijk. Er waren vele
kraampjes aanwezig waar je terecht
kon. Zo kon je je voeten laten
masseren tijdens een pedicure
behandeling of je nagels en handen
laten masseren tijdens een
manicure. Tevens was er een
workshop visagie, een workshop
zumba dans en kon je een henna
tatoo laten zetten. Tijdens de
hightea werd er Marokkaanse
muntthee geschonken. Ook zijn er
gezonde hapjes uitgedeeld en
werden er gezellige foto’s gemaakt.

Op elke eerste woensdag van de
maand wordt er beneden in het
Treslinghuis muziek voor peuters
gegeven. Mousme helpt u en uw
peuter genieten van muziek. U bent
van harte welkom om mee te doen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het begint om 10 uur.

INGELIJST DIANA HEMMES

Een poosje geleden kwam een
bewoner die we al een aantal keer
hadden geholpen ineens met een
pak koekjes langs. Als waardering
voor ons werk. Dat vond ik zo lief!
De HulpExpress is al enige tijd actief
in Beijum en zij gaan nu ook starten
in de Oosterparkwijk. De
HulpExpress heeft als doel iedereen
te helpen die hulp nodig heeft, zij
doen dit door middel van een 45 km
autootje met grote laadruimte. Er
zijn geen kosten aan hun hulp
verbonden, maar een donatie is
altijd welkom. De hulpvragen die zij
kunnen beantwoorden zijn o.a.:
* Tuin afval wegbrengen
* Boodschappen ophalen bij de

Wat vind je zelf leuk om te doen in
de Oosterparkwijk?
Ik vind het leuk dat er veel
georganiseerd wordt binnen de
Oosterparkwijk door verschillende
partijen en op meerdere plekken.
Voor iedereen is er wel iets doen,
van jong tot oud.
Aan wie wil je deze pen graag
doorgeven?
Aan Suki van Enk.

Wijkkrant Oosterpark
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Zomeractiviteiten voor jeugd
Na een aantal mooie zonnige dagen in mei
kregen wij het zomergevoel alweer
helemaal te pakken! Dat bracht ons
helemaal in de stemming om druk bezig te
gaan met het opzetten van het
zomerprogramma voor de jeugd in de
Oosterparkwijk. Het belooft weer een mooie
zomer te worden en stilzitten of vervelen zit
er bij ons niet bij!
Ga jij sporten op het Cruyff Court? Wil jij
het hoogste klimparcours in Grolloo
beklimmen? Of ga jij liever zwemmen bij de
Papiermolen? Ook kun je met een
rondleiding mee in de mosterdfabriek. En
natuurlijk staan we ook weer te springen
om naar JumpXL te gaan. Kortom: er valt
weer genoeg te beleven!!
Hiernaast staat het volledige programma.
De flyer met meer info is onderweg en zal
zeer binnenkort ook verschijnen.
Inschrijven kan nu al op de maandag,
woensdag en vrijdag in de huiskamer (in
het Treslinghuis aan de Klaprooslaan 120)
bij Rafael Brouwer tussen 15:00 en 16:00.
Let op VOL=VOL en na de eventuele
betaling is de inschrijving pas definitief. Met
stadjerspas is alles gratis, geef aan dat je
een stadjerspas hebt bij de opgave.
Meer info of opgeven? Mail of bel naar WIJ
Oosterparkwijk
E-mail: wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Telefoonnummer: 050 367 89 60

Datum
Maandag 24 juli
Dinsdag 25 juli
Woensdag 26 juli
Donderdag 27 juli
Vrijdag 28 juli
Maandag 31 juli
Dinsdag 1 augustus
Woensdag 2 augustus
Donderdag 3 augustus
Vrijdag 4 augustus
Maandag 7 augustus
Dinsdag 8 augustus
Woensdag 9 augustus
Donderdag 10 augustus
Vrijdag 11 augustus
Maandag 14 augustus
Dinsdag 15 augustus
Woensdag 16 augustus
Donderdag 17 augustus
Vrijdag 18 augustus
Maandag 21 augustus
Dinsdag 22 augustus
Woensdag 23 augustus
Donderdag 24 augustus
Vrijdag 25 augustus
Maandag 28 augustus
Dinsdag 29 augustus
Woensdag 30 augustus
Donderdag 31 augustus
Vrijdag 1 september

Activiteit
Sport en Spel Cruyff Court
Proefjes maken
Spelcontainer
Natuur
Activiteiten Jonge Onderzoekers
Spelletjesdag
Kinderbingo
Kanoën in Groningen Grachten
Sport en Spel Cruyff Court
Waterpret
Klimmen, klauteren
JumpXL
Spelcontainer
Doezoo Insectenwereld
Sport en Spel Cruyff Court
Koken
Koken
Verassing activiteit
Spelcontainer
Zwemmen papiermolen
Sport en Spel Cruyff Court
Film kijken
Film kijken
Kleien
Mosterdfabriek
Spelcontainer
Picknicken SVO/Stadspark
Sport en Spel Cruyff Court
Speurtocht
Speurtocht
Luchtkussen
Spelcontainer
Klimpark Grolloo
Sport en Spel Cruyff Court
Schilderbordjes maken
Schilderbordjes maken
Knutselactiviteit SVO
Jonge Onderzoekers
Spelcontainer
Zomer afsluiting

Overige Informatie
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00 €1
Dirk Huizingastraat 13
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 -16:00 €1
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
8 t/m 14 jaar 09:45 – 14:00
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00 €0,50
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00 €0,50
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00 €1
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00 €0,50
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
8 t/m 14 jaar 10:00 – 16:00 €1
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
8 t/m 14 jaar 13:00 – 16:00
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
9 t/m 14 jaar 11:00 – 15:00 €3
Vanaf 8 jaar 15:00 – 17:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 8 jaar 10:00 – 12:00
9 t/m 14 jaar 14:00 – 16:00 €1
4 t/m 18 jaar 14:00 – 16:00
4 t/m 18 jaar 10:00 – 22:00
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Nijhuis Noord maakt de Oosterparkwijk duurzaam
U ziet al geruime tijd Nijhuis Bouw op
diverse plekken in de Oosterparkwijk
aan het werk. Wie zijn wij en waar
zijn we allemaal mee bezig.
Wie is Nijhuis Bouw
Of het nu gaat om (sociale) woningbouw, het ontwikkelen van een
nieuwe woonwijk, het herindelen
van bestaande wijken of groot onderhoud. Bouwen is mensenwerk. Dat
geldt voor Nijhuis al ruim 100 jaar.
Variërend van de bouw van sociale
huur- en koopwoningen tot bedrijven, appartementen en villa’s in de
vrije sector. De cultuur van ons (van
oorsprong) familiebedrijf zorgt ervoor
dat wij dit op een open en betrokken
manier doen. Vertrouwd en tegelijkertijd vernieuwend. Dit doen wij graag
in samenwerking met corporaties,
gemeenten en andere partijen. Zo ook
in de Oosterparkwijk voor Nijestee.
Samen met een aantal vaste co-makers
voeren wij hier energetische maatregelen en planmatig onderhoud uit.

Planning
In februari 2016 zijn wij gestart met
het 1e complex aan de Zaagmuldersweg en Irislaan.
Begin 2017 zijn wij met de tweede
fase gestart aan de Klaprooslaan.
Inmiddels is ook de derde fase aan de
Heesterpoort gestart.
Wij verwachten aan het einde van dit
jaar ca. 285 woningen gerealiseerd te
hebben.
Wat voeren wij uit
Aan de binnenzijde van de woningen
brengen wij mechanische ventilatie
gecombineerd met ventilatieroosters
aan. Tevens wordt de installatie op
enkele punten aangepast. Om alle kanalen en leidingen weg te werken worden er nog wat koven en/of plafonds
geplaatst.
De werkzaamheden in een woningen
duren ongeveer acht werkdagen.
Het buitenwerk kan een langere doorlooptijd hebben.
De daken worden aan de buitenzijde voorzien van isolatie en nieuwe

dakpannen. De dakkapellen worden
voorzien van nieuwe geïsoleerde
wanden en van nieuwe gevelbekleding Tevens worden hiervan de daken
geïsoleerd. Ook alle gevels van de
woningen worden voorzien van
spouwisolatie en waar nodig opnieuw
gevoegd.
Alle draaiende delen en voordeuren
worden vervangen en zo nodig wordt
de woning op een aantal gevels voorzien van HR++ beglazing.
Aansluitend worden de woningen
opnieuw geschilderd.
Uiteindelijk krijgen de bewoners nog
de mogelijkheid om te kiezen voor
zonnepanelen.
Wat brengt het de bewoners
Als wij alle bovengenoemde maatregelen in de woning hebben uitgevoerd
moet het de bewoners meer wooncomfort opleveren. Als er dan ook nog
gekozen wordt voor de zonnepanelen
dan moet dit uiteindelijk ook nog wat
opleveren in de portemonnee en we
dragen bij aan een beter milieu!

Bent u ook bang om te vallen?
Laten we dan samen die kans op vallen verminderen!
Bij ons kunt u nu ook
terecht voor een valpreventie training van
Otago. Dit programma
is bedoeld voor de
leeftijdscategorie van
65 jaar en ouder. Het is een bewezen
effectief oefenprogramma voor
mensen die “valgevaarlijk” zijn of
bang zijn om te vallen. Het is bewezen
dat het de aantal valincidenten bij
mensen die kwetsbaar en op leeftijd
zijn, doet verminderen. Niet alleen
zullen de valincidenten verminderen,
maar ook de angst om te vallen zal

“Vermijd lange rijen en gebruik
je smartphone als
ticket’’
Openluchtbad De Papiermolen introduceert een nieuwe vorm om een
dagkaart te kopen. Vanaf vandaag is
dit mogelijk via de website van De
Papiermolen.
Het grote voordeel van online een
dagkaart bestellen, is het vermijden
van lange wachtrijen. Op zonnige
dagen kan het erg druk worden in
het openluchtbad, met lange rijen
voor de kassa’s tot gevolg. Bestel
je via het internet jouw kaartje, dan
loop je de lange rij fluitend voorbij.
Ga hiervoor naar
www.de-papiermolen.nl.
Toegangsbewijs
Het toegangsbewijs, dat je via je
smartphone kunt laten zien of kunt
uitprinten, zorgt dat het tourniquet
opent waarna je het water in kan
plonzen. Het bestelde ticket is twee
dagen geldig en alleen beschikbaar
voor volwassen zwemmers.

worden verminderd. U zult meer vertrouwen krijgen in uw eigen lichaam,
waardoor u steviger op de benen komt
te staan.

gepaard kunnen gaan. Het Otago
oefenprogramma heeft bewezen dat
het 30-46% minder valincidenten
oplevert bij 80 plussers.

COLOFON

De angst om te vallen kan voor inactiviteit zorgen, omdat het bijvoorbeeld
veiliger voelt om op de stoel te blijven
zitten. Hierdoor treedt er sociale, mentale en lichamelijk achteruitgang op,
waardoor de kans op vallen nog meer
toeneemt.

Laat het ons weten of u geïnteresseerd
bent, dan zullen we u vertellen hoe we
samen het vallen en de angst voor vallen onder handen gaan nemen.

Redactie:
Marjan Bijl
Alan Haveman
Jarno Hoogeboom
Erik Weersing
Mark C. Hoogenboom
Jacqueline Pieters

Ruim de helft van de 80 plussers komt
minimaal 1 keer per jaar te vallen,
met de nodige blessures die daar mee

Team Personal fit van Weering
Rosanne & Edwin
050 313 0220
info@praktijkvanweering.nl

Debuutroman Nuria van Ineke Bakker leest als een trein
Eind april vond in de Blauwe
Boerderij de boekpresentatie van de
debuutroman van Ineke Bakker plaats.
Dit deed Bakker door het eerste exemplaar van het boek te overhandigen
aan de heer Beunderman, bij wie zij
een schrijfworkshop had gevolgd. Na

Dagkaart De Papiermolen
online te bestellen

de overhandiging las Ineke Bakker
de proloog van het boek voor, deze
had zij tijdens de schrijfworkshop van
Beunderman geschreven en vormde de
aanzet tot het boek.
Ineke Bakker vertelde me dat zij de
eerste versie van het boek in drie
maanden geschreven had, in een soort
flow.
En zo leest het ook, ik las het in een
dag uit, zo spannend vond ik het. Het
gaat over de zoektocht van een vrouw
naar haar eigen verleden en haar rol
daarin en hoe zij tot evenwicht komt.
Het is -bij gebrek aan een Nederlands
woord- een echte pageturner. Lezen
dus.

Wijkkrant Oosterpark
(verschijnt 6 keer per jaar)

Eindredactie:
Marjan Bijl
Hoofdredactie:
Jarno Hoogeboom
Opmaak:
Lon Goedewaagen
Bezorging wijkkrant:
Bij klachten over
bezorging wijkkrant
050-3171280

Ineke Bakker
Nuria, ISBN 978 949 173 7244
Uitgeverij Nobelman
Prijs: ¤19,90
Jacqueline Pieters

www.oosterparkgroningen.nl

Advertentieverkoop:
Noordpers b.v.
Uithuizen
kranterij@noordpers.nl
Bert Schipper
tel. 0598-391110
mob. 06-20791102
Redactie-adres:
Treslinghuis
Klaprooslaan 120
Tel: 050-3171280
wijkkrantoosterpark@gmail.com
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