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In gesprek met Marcel Mandos: over het NNO, de repertoirekeuze en David Bowie

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) 
is een van de tien grote symfo-
nieorkesten die ons land rijk is. 
Marcel Mandos, inwoner van de 
Oosterparkwijk, is er nu zestien 
jaar actief als artistieke program-
meur. Onder zijn regie heeft er een 
opmerkelijke wijziging in de reper-
toirekeuze plaats gevonden. Het 
orkest werkt nu volgens het Engelse 
model, wat betekent dat ongeveer 
25% van het programma nu niet 
klassiek meer is. Een voorlopig 
hoogtepunt van deze nieuwe koers 
is de uitvoering van What’on David 
Bowie’s playlist, een paar weken 
geleden, tijdens Eurosonic Noorder-
slag, op de Grote Markt. “David 
Bowie laat NNO schitteren”, kopte de 
Groninger Gezinsbode op 20 januari 
op de voorpagina. 

Een paar dagen later blikt Marcel 
terug op het evenement. Hij heeft 
echter nog heel veel meer te vertel-
len. Enthousiast weidt hij uit over het 
hoge niveau van het NNO, de eisen 
die dit aan de orkestleden stelt en zijn 
liefde voor muziek. Maar eerst geeft 
hij een toelichting bij zijn functie.

“Als artistieke programmeur ben ik 
verantwoordelijk voor het meerja-
rige, artistieke beleid van het orkest. 
Ik houd me bezig met de keuze van 
dirigenten en solisten, met de artis-
tieke visie en maak uiteindelijk het 
programma dat er gespeeld wordt. 
Het NNO wil de hele samenleving in 
Noord Nederland bedienen. Dit houdt 
in dat er grenzen worden verlegd. We 
willen meer mensen dan voorheen, 
door middel van een ander repertoire, 
kennis laten maken met de kracht van 
een symfonieorkest. We brengen werk 
dat anders niet uitgevoerd zou worden. 
Maar we gaan niet voor gemakkeli-
jke successen. Zeker niet. Het niveau 
moet zo hoog mogelijk zijn. De Raad 
voor Cultuur, een landelijk adviesor-
gaan van de regering, dat grote musea, 
toneel-, dans- en mu-ziekgezelschap-
pen beoordeelt, noemt ons creatief en 
vernieuwend,  maar benadrukt ook het 
hoge niveau van het NNO. Dat is erg 
belangrijk voor ons.”

Dit betekent dat er hoge eisen aan de 
leden van het orkest worden gesteld?

“Zeker. Het NNO telt 75 musici, die 
tien verschillende nationaliteiten 
hebben. Wanneer er een vacature is, 
reageren musici uit heel Europa. Door 
de bank genomen, roepen we zo’n 25 
mensen op. Tevoren krijgen de kan-
didaten een muziekstuk toegestuurd. 
Ze spelen het ons voor - achter een 
scherm. We zien hen niet. We luis-
teren alleen maar. Van die 25 sollici-
tanten gaan er één of twee door naar 
de volgende ronde. Maar het komt 
regelmatig voor dat we niet tevreden 
zijn en er uiteindelijk niemand wordt 
aangenomen. Dan volgt er een nieuwe 
procedure, met een nieuwe vacature 
en een nieuwe selectie. Dit is nodig 
om het niveau te kunnen handhaven.”

Betekent dit hoge niveau ook dat de 
orkestleden onder een hoge druk 
leven?

“Onderschat dat niet. Het orkest werkt 
volgens een wekelijks ritme. Iedere 
week zijn er vier à vijf repetities en 
vinden er twee à drie concerten plaats. 
Op maandag beginnen we helemaal 
opnieuw, met een nieuw programma 
en een nieuwe solist. We spelen ver-

schillende stijlen. Dat kan variëren van 
Mahler – de volle romantiek – tot een 
historisch verantwoorde uitvoering 
van Bach of Beethoven tot het muz-
iekstuk rond David Bowie. En iedere 
keer moet het goed klinken. Dat vergt 
heel veel van een musicus. Een eerste 
fagottist of eerste hoor-nist kan zich 
niet permitteren een zwakke avond te 
hebben. Je moet het leven van een lid 
van een orkest niet romantiseren. Hij is 
altijd weg, hij is altijd aan de studie, hij 
moet altijd presteren en hij moet dit tot 
zijn 67ste volhouden, tot het moment 
dat hij met pensioen gaat. Gedurende 
zijn hele leven moet hij daar heel veel 
voor inleveren.”

Hoe stel je het programma samen?

“Ik zoek stukken uit die zich van 
anderen onderscheiden, die origineel 
zijn en gezamenlijk, over een heel 
seizoen, een coherent geheel vor-
men. En ze moeten publieksgericht 
zijn. Ook worden er in opdracht 
composities geschreven. Ik heb een 
grote repertoirekennis. Dat moet ook 
wel in deze functie. Vrienden van me 

noemen me wel een 
wandelende juke-
box.”

Heb je favoriete 
componisten?

“Ik weet niet of er 
een God bestaat. 
Maar àls God 
bestaat, dan heeft 
Bach hem gekend. 
Hij heeft goddelijke 
muziek geschreven. 
En Wagner vind 
ik geniaal. Hij laat 
alles samenvloeien. 
Het gaat nu te ver 
om het uit te leg-
gen, maar door het 
toonsysteem wat 
los te laten, door er-
mee te gaan spelen, 
is Wagner wegberei-
der geweest van 
de tweede Weense 
school, met com-
ponisten als Arnold 

Schönberg en Alban Berg.”

En David Bowie?

“Als jongen luisterde ik thuis altijd 
naar klassieke muziek en mijn broer 
naar popmuziek. Destijds haatte ik 
popmuziek. Nu ben ik mijn broer 
dankbaar dat hij me ermee heeft leren 
kennis maken. Zoals je weet, is er nu 
een grote Bowie-tentoonstelling in het 
Groninger museum. Daar heb ik voor 
het NNO een programma bij gemaakt. 
David Bowie had bepaalde voorkeu-
ren in de klassieke muziek. De zoek-
tocht daarnaar was uitermate boeiend. 

zie verder op pagina 3
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Wij horen steeds vaker dat burgers geen 
zin hebben om hun mening over een ge-
meentelijk plan te geven. De reden laat 
zich raden: men vindt dat er niets met 
de inspraak wordt gedaan. Graag laten 
wij een tegengeluid horen: inspreken 
kan wel degelijk effect hebben.

Verkeerssituatie Wielewaalplein
Veel wijkbewoners vinden de huidige 
inrichting van het plein een drama. 
Fietsers van rechts krijgen zelden voor-
rang, automobilisten rijden harder dan 
30 km/h en voetgangers weten niet 
waar ze veilig kunnen oversteken. Eind 
vorig jaar hebben enkele bewoners met 
verkeersdeskundigen van de gemeente 
gepraat met als resultaat dat binnenkort 
maatregelen worden getroffen die de 
veiligheid ten goede zullen komen.

Experiment aanpak parkeerproble-
matiek
Vorig jaar hebt u meegepraat over het 
voornemen om betaald parkeren in 
te voeren in de rest van de wijk. Op 
de inspraakavond bleek niet iedereen 
enthousiast. Sterker nog, enkele be-
woners hebben het voor elkaar gekre-
gen dat er een extra avond is georgani-
seerd waar men kon discussiëren over 
mogelijke alternatieven. Wethouder 
De Rook heeft toegezegd serieus naar 
alternatieven te zullen kijken, maar ze 
moeten wel betaalbaar, realistisch en 
effectief zijn. De kans is daarmee dus 
best groot dat binnenkort in (een deel 
van) onze wijk een experiment zal 
starten om kijken of parkeeroverlast 
ook op een andere manier aangepakt 
kan worden.

Herinrichting Pioenpark
De gemeente heeft geld beschikbaar 
om het laatste deel van het Pioenpark 
(tussen Kraan- en Paradijsvogelstraat) 
te verfraaien. Aanleiding hiervoor is 
dat Toentje de huidige locatie aan de 
Paradijsvogelstraat moet verlaten in 
verband met geplande nieuwbouw. 
Toentje wil graag samen met direct 
omwonenden en gebruikers van het 
park een plan ontwikkelen waardoor 
dit deel van het Pioenpark nog beter 
wordt gebruikt. Vrijdag 22 janu-
ari konden bewoners voor het eerst 
meedenken. Hebt u deze bijeenk-
omst gemist, maar wel ideeën over 
een andere invulling van het park 
aldaar? Neem contact met ons op en 
wij zorgen ervoor dat uw input wordt 
meegenomen.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw liep 
ik samen met een vriendin, die over 
was uit Maastricht door het Ooster-
park. Tot onze grote verbazing zagen 
we dat de narcissen al behoorlijk 
ver boven de grond stonden. Niet zo 
vreemd (voor de tijd van het jaar)  

Winter doorJarno hoogeboom(hoofdredacteur)

Reacties naar aanleiding van dit 
artikel kunt u mailen naar 
bestuurbo@hotmail.com of afgeven 
bij de balie van het Treslinghuis 
t.a.v. de Bewonersorganisatie 
Oosterpark (BO). 
Langskomen mag ook; wij zijn bijna 
elke vrijdagochtend rond 9.30 uur in 
het Treslinghuis.

Bowie was een liefhebber van de 
muziek van Strawinsky, John Adams 
en Philip Glass. En wat bijna niemand 
weet – Heathen, zijn 22 ste album, 
is geïnspireerd door de Vier letzte 
Lieder van Richard Strauss. Op basis 
van Bowie’s muziek heeft Anthony 
Fiumara, onze huiscomponist, vorig 
jaar het stuk What’on David Bowie’s 

playlist geschreven, dat op de dag 
van de opening van de tentoonstel-
ling is uitgevoerd in de grote zaal van 
de Oosterpoort. Tijdens Eurosonic 
Noorderslag is het op de Grote Markt 
voor een groot publiek herhaald.” 

Welke plannen zijn er voor de 
toekomst?
“Het NNO kijkt uit naar 2018. Dan is 
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vijver ligt. Zo snel als het ijzel er was 
zo snel waren de straten weer begaan-
baar. Al was dat maar van korte duur, 
want inmiddels ligt er al weer een 
berg troep op straat en weer zijn de 
straten onbegaanbaar.Wat ik mij dan 
ook afvraag is waarom de gemeente 
de binnenstraten van onze wijk niet 
strooit. Persoonlijk heb ik niks met dit 
weer gewoonweg omdat ik hier niet 
voor gebouwd ben. Van mij mag het 
dan ook warmwater gaan regenen. En 
dan ben ik zelfs nog bereid om er mid-
den in te gaan staan. En inmiddels ben 
ik ook wel benieuwd hoe het met de 
narcissen in het Oosterpark is gesteld, 
vrees dat daar inmiddels niet veel 
meer van over is. 

Meepraten levert wel wat op!

Leeuwarden culturele hoofdstad van 
Europa. Er staat ons dan een hele reeks 
aan activiteiten te wachten. Zo zal de 
Mattheus Passion worden opgevoerd 
in het Fries. Er komt een groot com-
munity-project, met koorzang. En heel 
bijzonder – er gaat een grote opera rond 
Mata Hari in première, waarvoor een 
geweldige regisseur is aangetrokken. 
Maar zijn naam verklap ik je nu nog 

niet.” 
Je hebt een heleboel verteld. Wat zou je 
tot slot willen zeggen?

“Ik ben enorm trots op het Noord Ne-
derlands Orkest. En ik hoop dat Gro-
ningen dat ook is.”

door Erik Weersing

het was toen natuurlijk uitzonderlijk 
warm.  Niet wetende dat het 2 week 
later 1 groot drama werd. Ook in het 
Oosterpark ineens ijzel. Er kon geen 
mens meer fatsoenlijk over straat zo 
glad was het, en min of meer zat iede-
reen aan huis gebonden. De kinderen 
hadden ijsvrij van school. Die zagen 
de lol er dan ook wel van in.  In al 
de jaren dat ik in de Oosterparkpark 
woon (en dat zijn er al heel wat) 
heb ik nog nooit meegemaakt dat er 
kinderen aan het schaatsen waren op 
straat, een erg leuk gezicht. Ik zelf heb 
vroeger leren schaatsen van mijn oom 
op de Gorechtvijver alleen kan daar al 
jaren niet meer op geschaatst worden 
omdat er gewoonweg geen ijs op de 
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In het jubileumnummer van de wijk-
krant konden kinderen meedingen 
naar de hoofdprijs van een kleurwed-
strijd.
Hier hebben we veel reacties op 
ontvangen. Een onafhankelijke jury 
heeft vorige week een keuze gemaakt 
uit alle inzendingen. De jury heeft 
besloten dat Lorenzo Foekens ( 8 jaar 
oud) de winnaar is geworden. 
Gefeliciteerd Lorenzo!

Lorenzo kreeg uit handen van de 
hoofdredacteur een speelgoedbon van 
10 euro uitgereikt.
Wil jij ook kans maken op zo’n speel-
goedbon, hou dan onze wijkkrant goed 
in de gaten want ergens dit jaar duikt 
er vast wel weer een kleurwedstrijd 
op.
De redactie

Winnaar van de kleurwedstrijd

Vrijdagmiddag 17 juli was ik als 
toeschouwer te gast bij een ‘Wijste 
van de wijk bijeenkomst’. Vijftien 
senioren vertelden in de recreatie-
ruimte van Oosterparkheem over 
onderwerpen van vroeger. En ik zag 
vijftien bejaarden in anderhalf uur 
een stukje jonger worden.

De eerste constatering is dat het 
geanimeerd was. Zo geanimeerd dat 
gespreksleider Gijs druk bezig moest 
om het gesprek centraal te houden 
en te zorgen dat ieders verhaal voor 
iedereen te horen was. 
Verhalen over een andere tijd. 
Nagenoeg alle aanwezigen waren op 
hun veertiende of vijftiende jaar al 
aan het werk. En dan ook nog geen 
misselijke werkdagen. Om op de 
been te blijven was het eten, ondanks 
de armoede, vooral ‘stevig’.
Bijvoorbeeld het inmiddels in de ver-
getelheid geraakte gerecht ‘stopverf’. 
Het ontleent zijn naam aan de kleur 

en aan zijn extreme voedzaamheid, 
en iedereen wist de receptuur nog. 
Voor de liefhebbers: stamppot van 
bruine bonen met aardappelen. Er 
passeerden meer gerechten de revue, 
bijvoorbeeld ‘maus’ en ‘siepeltasje’, 
die iedereen kende maar die in de 
schappen van de hedendaagse super-
markt niet meer te vinden zijn.
Op vakantie naar het buitenland 
kennen de meesten wel, maar niet uit 
die tijd. Dat is van later, van na de 
oorlog. Want die hebben alle aanwe-
zigen meegemaakt. Rennen om bin-
nen te zijn voor de avondklok. Kolen 
stelen bij de ‘Drachtster tram’. Als 
jong meisje naar het stadhuis omdat 
vader een oproep had gehad, en ge-
lukkig dat een aardige ambtenaar het 
papiertje voor hen zoek maakte.
Daarna de Canades bevrijders. Met, 
ook een bijzondere persoonlijke er-
varing, de eerste keer in je leven dat 
je een neger zag.
Chinezen waren vroeger per definitie 

pinda-Chinezen, want dat verkochten 
ze allemaal. Een gebeurtenis waar 
ik ont-zet-tend graag bij had willen 
zijn: straatzangers moesten allemaal 
proefzingen voor het politiebueau 
om een vergunning te krijgen. Van 
de betere artiesten wist men nog de 
namen op te lepelen. Sporten bij 
‘Vlugheid en Kracht’. En stoppen 
met roken kan te maken hebben met 
viswedstrijden: genoeg adem hebben 
om vóór je concurrenten op het beste 
visstekje te zijn.

Andere zaken zijn minder tijdgebon-
den. ‘Scheiden is het ergste dat een 
kind kan overkomen,’ alsdus een aan-
wezige die het zelf had meegemaakt. 
En als er nadrukkelijk gevraagd werd 
naar ‘de mooiste herinnering’ ging 
dat nagenoge altijd over de eerste 
ontmoeting of het eerste afspraakje of 
de eerste nacht met de latere partner.

Vooraf had ik er niet echt bij stilge-

staan of zo’n exercitie nuttig is. Word 
je gelukkiger als je er zo nu en dan 
toe aangezet wordt om bij je verleden 
stil te staan? Maar na deze sessie denk 
ik dat het werkt. Er is met het klim-
men der jaren een natuurlijke neiging 
om je bezig te houden met wat er 
lichamelijk niet meer goed gaat en 
met wie er weggevallen zijn of bezig 
zijn weg te vallen. Als de gesprekken 
alleen daarover gaan en de gedachten 
alleen daar bij stilstaan, verengt zich 
het blikveld. Door de luiken open te 
gooien worden de gedachtenwereld 
en het leven weer rijker en wordt het 
eigen leven meer dan alleen de laatste 
fase.

Tenslotte: wat moet volgens dit gezel-
schap de jonge generatie doen om 
mooie herinneringen op te bouwen? 
Computer en televisie het huis uit, 
samen dingen gaan doen en ‘naober-
schap’ praktizeren!

Wijste van de wijk door Wil Schackmann

Hebt u praktische hulp nodig omdat u 
het (tijdelijk) even niet kan? Schakel 
dan de Hulpdienst van onze wijk in. 
De vrijwilligers van de Hulpdienst 
doen kleine klussen in en om huis, 
zorgen voor begeleiding en/of vervoer 
naar het ziekenhuis, doen boodschap-
pen.

Sinaasappel
Bij de groentewinkel knijpen mannen
in sinaasappels en maken geluiden
die horen bij woorden uit een ander land

Ik denk dat ze veel over de zon weten
of dat hun taal zulke mooie woorden heeft 
dat je vanzelf wel urenlang kunt praten

Het zijn net goochelaars die geheimen
als kaarten door hun handen laten glijden
wanneer ik vraag wat ze elkaar vertellen

Ze  zeggen dat ze het over het weer hebben
trakteren lachend op een sinaasappel
en groeten me daarna in zachte regenklanken

Kasper Peters

Hebt u een vraag? 
Neem dan contact op met 
Wij Oosterpark, 
tel.: 050-3678960, 
e-mail: 
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl

Gedicht
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Ondernemers aan de Gerbrand Bakkerstraat

De praktijk voor fysiotherapie en 
manuele therapie van Weering is een 
familiebedrijf dat al 40 jaar terug is ge-
start. Rik van Weering vertelt over hoe 
zijn vader en moeder het op de Petrus 
Campersingel zijn gestart. Daar staat 
het ouderlijk huis van Rik nog steeds, 
maar hij woont elders in de stad. De 
praktijk is begonnen aan de Petrus 
Campersingel. 10 jaar geleden is de 
locatie geopend aan het H.A. Kooyker-
plein 4 en later is de locatie van de 
Petrus Campersingel verhuisd naar de 
Gerbrand Bakkerstraat 75. 
“We blijven in de wijk, want onze 
klanten zitten in de wijk”, zegt Rik. 
“Daarnaast uit het centrum natuurlijk 
en ook medewerkers en patiënten van 
het UMCG zijn klant. Verhuizen naar 
een groter pand ergens aan de rand 
van de stad is maar niks, je moet juist 
dicht bij de klanten zitten.” Rosanne zit 

inmiddels ook bij het gesprek en vertelt 
dat er ook oud-Oosterparkers naar de 
praktijk komen omdat ze graag terug 
zijn in de wijk. Al is het maar voor 
even. Het werken in een familiebe-
drijf is gemoedelijk. Rita is de moeder 
en grootmoeder van de praktijk en is 
heel attent. Het is een fijne sfeer en 
niet overdreven zakelijk. Zelfs Rita’s 
kleinkinderen komen regelmatig over 
de vloer en dat geeft gezellige drukte.
Het thema van Van Weering past goed 
bij de huidige tijd waarbij je zelf beslist 
wanneer het tijd is voor zorg: “Als 
bewegen alleen niet voldoende is om 
de klachten weg te krijgen, kom dan 
langs bij ons.” 

Praktijk voor fysiotherapie en manuele 
therapie Van Weering, 
Gerbrand Bakkerstaat 75, 
www.praktijkvanweering.nl

Praktijk van Weering door Mark C Hoogenboom

We spreken met Reint Riedeman van 
Uniglobe TT Travel, een zakelijk reis-
bureau dat gevestigd is op de Gerbrand 
Bakkerstraat nummer 1. De “TT” 
staat voor “Top in Travel” en het team 
van de vestiging in Groningen die dit 
levert bestaat naast Reint uit Korina, 
Monique, Lugretia, Anita en Geert Jan.
Reint heeft zelf veel gereisd toen hij 
in de kippenfokkerij zat met vooral 
buitenlandse klanten. Daar kwam een 
jaar of tien geleden de vogelgriep 
doorheen en zijn bedrijf is dat niet te 
boven gekomen. Er volgde een over-
stap van de kippen naar de reiswereld, 
dus Reint en partner zochten een pand 
in Groningen om te beginnen. De 
renovatie van de Gerbrand Bakker-
straat was toen net zo’n beetje klaar 
en de voormalige bakkerij was een 
kantoorpand geworden.
Het bedrijf onderscheidt zich door een 
extreem hoge service graad. Klanten 
als de Avebe, UMCG en de RUG 
vinden dat belangrijk: hoge kwaliteit 

betaalt zich altijd terug.
Waar in Groningen het bedrijf geves-
tigd is maakt niet zoveel uit, maar de 
locatie in de Oosterparkwijk heeft wel 
karakter. Zodra je hier komt is het een 
hele andere wereld. Als je ’s ochtends 
uit de auto stapt, dan merk je meteen 
de sfeer en de activiteit. Moeders 
brengen kinderen naar de opvang, 
bussen gaan heen en weer om ieder-
een overal naar toe te brengen en de 
winkels trekken vanzelf veel volk. Je 
merkt het ook tijdens de lunchwande-
ling als je de Gerbrand Bakkerstraat 
zelf doorloopt: een jonge buurt en van 
alles is in beweging. Op reis eigenlijk, 
maar dan zonder reisbureau.
 
UniglobeTTtravel, 
reisbureau voor zakelijke reizigers, 
Gerbrand Bakkerstraat 1,
 http://www.uniglobetttravel.nl.

Reisbureau UniglobeTTtravel

door Mark C Hoogenboom De wijkkrant schrijft voor alle 
leeftijden, maar we weten niet altijd 
wie nou graag waarover wil lezen. 
Daarom om prijsvraag voor ieder-
een die tussen de 30 en 50 jaar oud 
is.

De vraag is: “Waarover wil jij in 
de wijkkrant Oosterparkwijk meer 
lezen?”. Wat vind jij interessant, 
wie wil je aan het woord horen, hoe 
wil je aangesproken worden? 
De prijs wordt beschikbaar gesteld 
door de OosterparkBOOM en je 
krijgt een exemplaar van het Ooster-
parkwijkspel. Dat kun je spelen 
met kinderen vanaf acht jaar. Heb 
je het spel al, doe dan toch mee en 
geef een exemplaar weg aan iemand 
anders in de wijk.

Wil je meedoen, stuur dan een e-
mail naar: 

wijkkrantoosterpark@gmail.com 
met de volgende gegevens: 
• jouw naam (voornaam en 

achternaam)
• jouw geboortejaar
• het antwoord op de vraag hier-

boven: waarover wil jij lezen in 
de wijkkrant.

We nemen dan contact met je op om 
het spel bij jou te krijgen. 
Alle gegevens die je ons verschaft 
gebruiken we alleen voor het ver-
beteren van de inhoud van de wijk-
krant en worden niet verder gebruikt 
of doorgegeven.

Tussen de 30 en 50 jaar? Speel mee 
en win een Oosterparkwijkspel

door Mark C Hoogenboom
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Vanwege het niet uitbrengen van de activiteitenladder is deze flyer opgesteld met het reguliere activiteitenrooster voor de jeugd van de Oosterpark-
wijk. Het niet uitbrengen van de activiteitenladder heeft mede te maken met het project TOL (Talent Ontwikkel en Leeromgeving) dat van start is 
gegaan in de Oosterparkwijk. Er zal zeer binnenkort meer informatie verschijnen over dit project, voor vragen hierover mag u gerust contact opnemen 
met de jeugdwerkers.

Maandag
BSLIM SPORT
Tijd: 15:30 tot 16:15    leeftijd 4 t/m 7 jaar          sport instuif"
Tijd: 16:15 tot 17:15   leeftijd 8 t/m 12 jaar         spelsporten"
Waar: Gymzaal Goudenregenplein 
Derwin Bosker     d.bosker@o2g2.nl 
JONGENSCLUB"
Voor en door jongens: kom gezellig langs en doe mee!"
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar"
Tijd:       18:30 tot 20:00"
Waar:    ’t JOP, Klaprooslaan 304A
Rafael Brouwer                   0621945030      
rafael.brouwer@wij.groningen.nl

Dinsdag
BSLIM SPORT EN SPEL EN ZAALVOETBAL
Leuke sport en spel instuif, Voor jongens en meiden! 
En zaal voetbal voor jongens van 13+
Tijd:15:15 tot 16:30 leeftijd 8 t/m 12 jaar sport en spel instuif
Tijd:17:00 tot 18:00 leeftijd 13 t/m 18 jaar zaalvoetbal
Waar: Gymzaal Goudenregenplein
Gertjan van Drogen           0627870855    
gertjan.van.drogen@wij.groningen.nl

MEIDENCLUB Alleen voor meiden! Doe jij ook mee? 
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar
Tijd:                       18:30 tot 20:00
Waar:                    ’t JOP
Giselle van Hees 0627053928   
giselle.van.hees@wij.groningen.nl

Woensdag
DOE CLUB Lekker knutselen, samen spelen en meer! 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Tijd: 14:00 tot 15:30
Waar: Speeltuin vereniging Oosterpark, Resedastraat 2a
Yvonne Mulders      0612207772       
y.mulders@sksg.nl

ETEN AAN TAFEL
Leeftijd: Alle leeftijden
Tijd: vanaf 17:00
Waar:‘t JOP

INLOOP Kom langs en kies zelf wat je graag wil doen! 
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar
Tijd:18:30 tot 20:00
Waar:’t JOP, Klaprooslaan 304A
Rafael Brouwer 0621945030  
rafael.brouwer@wij.groningen.nl

Bslim Schoolsportclub Freerunning
Tijd: 14.30-15.30
Leeftijd:8 tot 12 jaar
Waar:Gymzaal Goudenregenplein
webmaster@kvgroningen.nl

Donderdag
SPORTMIDDAG GOUDENREGENPLEIN
Kies wat jij  graag wilt doen in de gymzaal; variërend aanbod 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd: 15:15 tot 16:30
Waar:Gymzaal Goudenregenplein
Gertjan van Drogen 0627870855    
gertjan.van.drogen@wij.groningen.nl

Hip Hop, Street dance en nog veel meer!
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Tijd:18:30 tot 20:00
Waar:‘t JOP

Vrijdag
BSLIM ZAALVOETBAL 
Zaalvoetbal voor jongens en meiden! 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd:16:00 tot 17:30
Waar: Gymzaal Goudenregenplein
Gertjan van Drogen 0627870855    
gertjan.van.drogen@wij.groningen.nl

MEIDENCLUB
Gezellige club alleen bedoeld voor meiden! 
Leeftijd:vanaf groep 5 tot groep 8
Tijd:15:00 tot 16:30
Waar:Speeltuin vereniging Oosterpark, Resedastraat 2a
Yvonne Mulders 0612207772 
yvonne.mulders@wij.groningen.nl 

MEIDENCLUB heb je zelf leuke ideeën? Vertel het ons!
Leeftijd:10 t/m 16 jaar
Tijd:18:30 tot 20:00
Waar:’t JOP
Giselle van Hees    0627053928   
giselle.van.hees@wij.groningen.nl

Zondag

OOSTERLICHT SPORT
Leeftijd: 7 t/m 14 jaar
Tijd: 14:00 tot 15:20
Waar: Cruyff Court

WIJ Oosterparkwijk Huiskamer
Maandag: 15:15 – 17:15    Huiswerkbegeleiding
Dinsdag:   15:15 – 17:15   Oempa Loempa Club
Woensdag: 15:15 – 17:15  Thema middag
Donderdag:15:15 – 17:15  Variërend aanbod
Vrijdag:      15:15 – 17:15  Koken
Waar: Kelder van het Treslinghuis, Klaprooslaan 120 
Charlotte Hoekstra 0627062264 
charlotte.hoekstra@wij.groningen.nl
Giselle van Hees  0627053928 
giselle.van.hees@wij.groningen.nl
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Zij, Ria Wever, komt als een van de 
eersten de zaal van Groninger Forum 
binnen en gaat op zoek naar een voor 
haar geschikte plek, om niets te mis-
sen van de film “Adieu Oosterpark” 
gemaakt door Piet en Sjoukje van 
Kuiken.
“Ik ben groot geworden op het veld. 
Ik haalde elke week kaartjes voor 
mijn vader, die een echte fan was van 
GVAV.”

Volkshelden. 
“We hebben 
geprobeerd de 
sfeer in en rond 
het stadion weer 
te geven,” vertelt 
Piet van Kuiken 
na afloop van de 
film. “De samen-
smelting van 
buurt en stadion, 
het verkeer door 
de wijk, de stro-
men mensen 
die het stadion 
bezochten en de 
buurt daarmee 

Sfeervol beeld Oosterparkstadion

Ondertussen schuift Dick van Vlier-
den, 73 inmiddels en nog steeds het 
uiterlijk van een atleet samen met 
kinderen en kleinkinderen, naar zijn 
plaats. Van Vlierden speelde tot 1972 
ongeveer 180 wedstrijden als mid-
denvelder, soms vleugelspits, in het 
eerste van GVAV zonder ooit een gele 
of rode kaart te krijgen. Met Martin 
Koeman en Piet Fransen legde hij na 
de wedstrijd altijd een biljartje in De 
Harmonie. Nog steeds bezoekt hij, met 
zijn kleinzoon die ook Dick heet en 
net als opa voetbalt, de wedstrijden.

De sfeer rond het stadion staat centraal 
in de film met een prominente rol voor 
clubicoon Piet Fransen, de bekendste 

melkboer van Nederland. Het stadion 
is versmolten met de buurt. In de zaal 
zijn dan ook veel Oosterparkers. Nog 
een keer willen zij zich vergapen aan 
de illustere namen van vroeger. Wie 
kent ze nog: Peter Eimers, Patrick 
Lodewijks, Harm Roossien, Rene 
Eykelkamp, Sjaak Storm, Piet Fran-
sen, Bjarne Jensen, Erik Regtop, Bud 
Brocken, Otto Roffel, Hugo Hoven-
kamp, Peter Houtman, Martin, Ronald 
en Erwin Koeman, Dick van Vlierden, 
Johan Neeskens, Arjen Robben en ga 
zo maar door. Of de exoten Fandhi en 
Djurovski. In het team ook jongens uit 
de buurt. Voor de Oosterparkers hun 

op de kaart zetten hebben we vast-
gelegd.”
Dick van Vlierden staat na de film 
met zijn familie te praten. “Het meest 
ontroerende moment van de film was 
voor mij de begrafenis van Tonny van 
Leeuwen. Ik weet nog precies waar ik 
stond…” vertelt hij met een brok in 
zijn keel. Tonny van Leeuwen veron-
gelukte na het in ontvangst nemen van 
de prijs voor minst gepasseerde doel-
man op 14 juni 1971 op de terugweg 
vanuit Amsterdam in de buurt van 
Meppel. De prijs is daarna naar hem 
vernoemd.

Op het terrein van het stadion is 
inmiddels een nieuwe woonwijk 

gebouwd. Twee Oosterparkers die het 
pand verlaten zeggen tegen elkaar: 
“Ze hadden in ieder geval twee velden 
moeten houden voor de amateurs van 
de Oosterparkers.” “Ja,” antwoordt de 
ander, “Want het Oosterpark zonder 
voetbal, is als een zoutvaatje zonder 
peper.”
Dick van Vlierden schudt bij het 
verlaten van het pand de hand van 

de filmmaker. “We gaan nog een 
hapje eten,” vertrouwt zijn dochter 
Annemieke mij toe. “Voetballen voor 
GVAV was voor hem altijd een feest 
en wij gaan dat feestje nog één keer 
vieren.” Daarna dalen zij de trap af en 
verdwijnen uit het zicht. Net als het 
stadion.

Foto’s: Arnold de Meijer tenzij anders 
vermeld

Sjoukje van Kuiken in gesprek met Dick van Vlierden

Piet van Kuiken

Sjoukje en Piet van Kuiken voor het Oosterparkstadion ( Foto”Jan kanning)

Op 12 december 2015 vond de mani-
festatie met deze titel van 14-23 uur
plaats in de grote theaterzaal van het 
Treslinghuis. De organisatie was in 
handen van Stichting Generations en 
Mankracht. 
St. Generations wil wijkbewoners met 
elkaar en hun omgeving verbinden
en hen ontplooien, opdat ze hun bij-
drage aan de maatschappij kunnen le-
veren. Dit assimilatieproces wil de 
Stichting vanuit haar Gronings-Afri-
kaanse netwerk op laagdrempelige 
wijze ondersteunen en stimuleren. 
Doel: De Afrikaanse cultuur- en sport-
belevenis propageren. Anders ge-
zegd, ontplooiing en welzijn van de 
Afrikanen en hun wijkgenoten in een
warme omgeving.
Francesca Hensen van Generations 
opende de dag met een inleiding, 
waarin ze de kracht van het samen-
werkingsverband van verschillende in-
stellingen als Urgentie Milieu Hygiëne 
Afrika (UMHA), Jasmijn, MJD en
CJG onderstreepte en nog eens de 
doelstellingen van de organisatoren 
aanhaalde. Daarbij gaf ze een over-
zicht van het programma van de dag.
Een opsomming:
’s Middags, familie-activiteiten.
• Henna-tatoeages (verwijderbaar) 

laten zetten. 
• Schminken.
• Aandacht voor uiterlijke verzor-

ging.
• Samba-instrumenten in elkaar 

knutselen.

• Workshop djembé.
• Workshop dans. Heel aanstekelijk, 

maar in de praktijk effectiever bij 
de (Afrikaanse) vrouwen dan de 
mannen.

• Kerstlichtjes in elkaar zetten.
• Informatiehoek.
• Internationale modeshow.
Om 18 uur werd er een Wereldbuffet 
toebereid, dat voor € 3,- te nuttigen
was en bestond uit: Nasi of bami 
(Afrikaanse receptuur) met saté of 
vlees en pinda-, e.a. sauzen (zoet en 
scherp)en loempiaatjes met verschil-
lende vulling.
’s Avonds voerde de muziek de boven-
toon. Zo traden op: The Bond
(Bluesmuziek); The Ambassadors 
(Soul-, Pop- en Hillbilly-rockmuziek);
De Mankrachtband (Reggae en Latin) 
en de Ghanese groep Hello hello,
die een mengvorm van Ghanese 
“highlife” (Afro-beat, reggae en per-
cussiemuziek speelde. Verder draaiden 
deejays Steven en Big Johnson ook
nog lekkere, dansbare muziek.
Hoog bezoek was er in de persoon van 
wethouder Mattias Gijsbertsen

Om 23 uur werd het festijn afgesloten 
en konden de ruim 100 bezoekers
(waaronder een 30-tal kinderen) terug-
kijken op een heel kleurrijke multi/
culti-bijeenkomst.
Precies wat de organisatie bedoeld 
had.

Diversiteit à la Carte
Het Noord’n ontmoet het Zuiden in de Oosterparkwijk

Alan Haveman
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Bina Likumahua spant zich al lange 
tijd in voor kinderen van gezinnen die 
op de verjaardag geen geld hebben 
voor een taart of een traktatie. Bina 
maakt dan een taart of een traktatie, 
met ingrediënten die ze krijgt van 
goede gevers.
Een tijdje geleden is ze met haar Ik 
Trakteer initiatief, www.facebook.
com/IkTrakteer/,  ingetrokken bij het 
wijkbedrijf OosterparkBOOM, dat 
gevestigd is in een oude loodgieterij 
aan de Paradijsvogelstraat. Dat pand 
is nu kantoorruimte, maar het heeft in 
de werkruimtes alleen elektriciteit en 
geen gas. Vandaar dat Bina nog niet 
kan bakken in de ruimte bij de Ooster-

parkBOOM en dat nog steeds thuis 
moet doen.
We zoeken daarom twee ovens op 
stroom, elk groot genoeg voor een 
bakblik van 28 cm.  Liever nog een 
oven waar twee bakblikken tegelijk 
in kunnen, maar die zijn misschien 
zeldzaam. Geen oven om in te bouwen 
maar eentje die los kan staan.
Heb jij een oven over die je aan Bina 
wilt geven zodat zij dan met jouw 
oven traktaties kan maken die ze aan 
kinderen geeft, stuur dan een email 
naar OvenVoorBina@Oosterpark-
BOOM.nl. Dan nemen we contact met 
jou op om de oven bij Bina te krijgen.

Oproep: twee ovens voor Ik Trakteer

In het pand aan de Gorechtkade 8, 
waar in een ver verleden het “Groene 
Kruis” en onlangs een training-
sinstituut voor jongeren met leer-
moeilijkheden (ROHO) gevestigd 
was, is op 4 januari de Apotheek 
“Oosterpark” van start gegaan. In de 
nabije toekomst zullen zich meerdere 
medisch gerelateerde diensten in dit 
gebouw vestigen.
De nieuwe vestiging bestaat naast 
de apotheek, uit een spreekkamer, 
kantoor, bereidingsruimte, magazijn, 
kantine en keuken. In de apotheek zijn 
4 personen actief nl: een apotheker, 
2 assistentes en een medewerker. De 

apotheker George Amofa heeft in 
de voorbije 14 jaar als apotheker bij 
het “Hanzeplein” uitgebreid erva-
ring opgedaan in de Oosterparkwijk. 
Maar ook als voetballer heeft hij in 
een grijs verleden al kennis gemaakt 
met de Oosterparkwijk, nl in 1993 
werd hij kort na aankomst uit Ghana 
gescout door FC Groningen. Hij koos 
er uiteindelijk toch voor om te gaan 
studeren in plaats van als voetballer 
als apotheker door het leven te gaan. 
Verder heeft hij als drummer van de 
Ghanese band ”Hello Hello” op ver-
schillende locaties in de wijk zoals het 
“ Treslinghuis” opgetreden. 

De apotheek “Oosterpark” wil een 
echte wijkapotheek zijn, waarbij 
de lijnen tussen patiënt, huisarts en 
apotheker zo kort mogelijk zijn en die 
zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. 
De basis hiervoor ligt in de jarenlange 
samenwerking van George met de 
lokale huisartsen en patiënten. In een 
persoonlijke benadering wat betreft 
het juiste gebruik van medicijnen staat 
de patiënt centraal. In overleg zal er 
gelegenheid zijn om medicatie aan 
huis te laten bezorgen. Dit alles levert 
uiteindelijk de garantie dat de best 
mogelijk zorg wordt geboden en dat 
is: “Zorg op Maat”.

Buurtbewoners zijn te allen tijde 
welkom bij apotheek “Oosterpark” om 
zich te overtuigen van de diensten die 
deze wijkapotheek te bieden heeft.
In het geval van inschrijven kunt u 
bellen, langskomen in de apotheek of 
inschrijven via de website: 
www.apotheekoosterparkgroningen.nl
Openingstijden:
Ma t/m vrij: 8:30-18:00 uur
Gorechtkade 8
9713 CA Groningen
info@apotheekoosterparkgroningen.nl
Tel: 050-5536606
www.apotheekoosterparkgroningen.nl

Opening Apotheek “Oosterpark”

Hoe ziet het energielandschap van 
de toekomst er uit? Deze vraag 
stond centraal tijdens het debat in 
Uithuizen, georganiseerd door de 
noordelijke Natuur en Milieufedera-
ties en het IVN. De leerlingen van het 
Hogeland College in Warffum weten 
het wel: zonnepanelen op de dijken en 
extra windmolens in de Eemshaven. 
De mensen in de zaal waren iets 
genuanceerder en gaven een aantal 
voorwaarden mee waaronder dit ge-
realiseerd kan worden. Het Groningse 
debat is er één in een reeks van drie 
die input geven voor het symposium 
over energielandschappen op don-
derdagavond 10 maart.
 
In de zaal zaten omwonenden, be-
stuurders, ambtenaren en maatschap-
pelijke organisaties. Over één ding 
waren zij unaniem: om de energie-
doelstellingen te halen hebben we álle 
duurzame energiebronnen nodig, maar 
wél met oog voor natuur, landschap en 
leefomgeving.
Leerlingen van het Hogeland College 
in Warffum hebben in aanloop naar 
het debat nagedacht over de inpas-
sing van energie in hun omgeving. In 

hun plannen maken ze slim gebruik 
van de reeds aanwezige infrastruc-
tuur. Zo worden zonnepanelen op de 
noordkant van de dijk geplaatst, zodat 
het zonlicht via het zeewater hierop 
kaatst. In de Eemshaven is volgens 
de leerlingen ruimte voor nog meer 
windmolens. Wethouder Harry Sienot 
over de presentaties van de leerlingen: 
“Ik kreeg het idee dat ze het plaatsen 
van windmolens niet erg vonden, het 
hoort er nu eenmaal bij.”
 
Symposium 10 maart
Ook in Hoogeveen en Drachten wordt 
een debat georganiseerd en werken 
leerlingen aan een zelf ontworpen 
energielandschap. De debatavon-
den leveren samen input voor een 
noordelijk symposium over Energie-
transitie in het landschap, dat op 10 
maart plaatsvindt. De Natuur en 
Milieufederaties en IVN willen hier-
mee het maatschappelijk debat over 
dit thema stimuleren, zodat het niet 
alleen een discussie is die door de 
politiek wordt gevoerd.
 
De debatten in Drachten en Hooge-
veen vinden plaats op respectievelijk 
8 en 11 februari.

Alle zeilen bij om energiedoel-
stellingen te halen
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Toentje o.a. bekend van haar moestuin 
voor de Stadse voedselbank gaat na 2 
succesvolle jaren aan de Paradijsvo-
gelstraat verhuizen. Op de locatie aan 
de Paradijsvogelstraat zal namelijk 
gebouwd gaan worden.

Toentje brengt jaarlijks van de hui-
dige locatie zo’n 850 kratten verse 
groenten en fruit naar de meer dan 
650 gezinnen die van de voedselbank 
gebruik maken. Dit is hard nodig 

aangezien er nauwelijks aanbod is van 
verse groenten en fruit in de voedsel-
pakketten. Stichting Toentje realiseert 
deze opbrengst samen met zo’n 30 
vrijwilligers.

Wij dragen het Oosterpark een warm 
hart toe en blijven daarom ook graag 
in de wijk en dicht bij de voedselbank, 
zodoende hebben wij ons oog laten 
vallen op het Pioenpark aan de Struis-
vogelstraat.

Vrijdag 22 januari was er een mooi 
georganiseerde inspraakmiddag over 
de verhuisplannen van Toentje. Er 
werd informatie uitgewisseld en er 
was ruimte voor ideeën van buurt-
bewoners over het mee invullen van 
het Pioenpark. Ook waren er lekkere 
hapjes, een heerlijke pan mosterdsoep 
en drankjes voor de bezoekers.

Op een grote plattegrond was de 
mogelijkheid om in te tekenen hoe 
de buurt gebruik zou willen maken 
van het recreatieve parkdeel van het 
Pioenpark (Oliemuldersweg, Para-
dijsvogelstraat, Struisvogelstraat en 
Kraanvogelstraat).

Slechts een handjevol bewoners kwam 
op deze middag af. Als bewoner aan 

dit parkdeel ben ik toch wel benieuwd 
naar de ideeën van mijn medebewo-
ners. Teken, schilder of plak jouw 
ideeën op een stuk papier. Laat vooral 
je creativiteit gaan op iets groots. Le-
ver dit in een envelop aan bij Oliemul-
dersweg 190B (vóór 22 februari). 
Jouw naam en e-mailadres is handig 
voor het geval er vragen zijn. Dan 
lever ik alle ideeën in bij de bewoners-
organisatie.

Maak je (vaak) gebruik van het 
Pioen-park, heb je een invull-
ing voor dit gebied, laat van je 
horen!

Suzanne van Sleen (buurtbewoner)

Bestemming Pioenpark
Bewoners opgeroepen om ideeen te delen

Bewonersvereniging 
Franciscuscentrum

Franciscuscentrum, Koekoekplein 2, is al tientallen jaren een begrip in de
Oosterparkwijk.

We hebben een prachtig ontmoetingscentrum dat geschikt is voor verschillende 
doeleinden en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Bewoners en buurtgenoten zijn 
van harte welkom. 

Er zijn vaste activiteiten maar er worden ook seizoensgebonden avonden 
georganiseerd, zoals mosselen eten, paasbrunch, kerstdiner, 
bingo en nog veel meer. 

Klaverjasclub “de Koekoek” heeft dringend versterking nodig!
Inlichtingen per e-mail of onderstaand telefoonnummer.

Secr. Koekoekplein 66 | 9712 PX Groningen | T: 06 - 36 49 44 11
ehbijlsma@kpnmail.nl

De wens leefde al enige tijd in de 
buurt: Weer eens een avond beleven, 
waarbij de muziek van de 60 en 70-
er jaren centraal staat. Joop Ham-
ming bedacht, dat hij aan deze wens 
graag wilde tegemoetkomen en or-
ganiseerde op zaterdag 28 november 
een sessie in d’Oliemolen, waar de 
muziek uit deze periode zou worden 
gepresenteerd. Hiertoe had hij een 
keur van bands opgetrommeld, die 
deze nog immer populaire sound 
spelen. Een opsomming: “Sixpack” 
(met bassist Wim Feith van de legen-
darische Javelins, Joop Hamming 
zélf e.a.); “0-Fifty” (kengetal van 
stad) en “The Rock 
Legends” (met Lou Leeuw van de 
Rocking Tigers, Tykes, en gastmuzi-
kant bij verscheidene bands en gele-
genheids-(jam-) formaties en Rieks 
Folgerts van de Askay Brothers). Zij 
brachten de hitnummers, maar ook 
minder bekend repertoire van Chuck 

“Back to The sixties & seventies in 
d’Oliemolen”

Berry, Shadows, Beatles, Rolling 
Stones etc. Maar ook kaskrakers 
als “Hello Josephine”(Scorpions), 
“Albatros” (Fleetwood Mac), “Let’s 
twist again” (Chubby Checker) en 
“Rock ‘n Roll Junkie” (Herman 
Brood & Wild Romance) passeerden 
de revue. 
Tussendoor trakteerde discjockey 
Sammy de zowat 200 bezoekers op 
aanstekelijke, dansbare muziek uit 
dezelfde periode.
Al met al werd het een avond, 
waarop de aanwezige buurtbewo-
ners gehoopt hadden. Er heerste een 
positieve sfeer en er werd intens 
enthousiast gedanst. Ook de muzi-
kanten toonden een fanatieke inzet, 
zo waren vele stevige gitaarsolo’s 
niet van de lucht.

door Alan Haveman

Op de plek waar vroeger het voetbal-
stadion in onze wijk stond, komt een 
kunstwerk van Elisabet Stienstra. Op 
zaterdag 21 mei is de grootse onthul-
ling van het kunstwerk dat acht meter 
hoog is en uit elf mensfiguren be-
staat. Tijdens deze onthulling wordt 
het kunstwerk toegezongen met een 
lied dat Frank den Hollander – ook 
bekend als Rooie Rinus – speciaal 
hiervoor schrijft. Dirigent is Douwe 
Ettema. Het Centrum Beeldende 
Kunst Groningen (CBK Groningen) 
dat de realisatie van het kunstwerk 
verzorgt, heeft hiervoor een speciaal 
wijkkoor opgericht dat het lied zal 
zingen. De komende maanden oefent 
dit koor het lied.

Het nieuwe kunstwerk verwijst naar 
de geschiedenis van onze wijk. Niet 
voor niets bestaat het uit elf op elkaar 

gestapelde mensfiguren: het is een 
verwijzing naar de architectuur en 
stedenbouw van J.P. Berlage, de 
stedenbouwkundige die de structuur 
ontwierp van de Oosterparkwijk. 
Berlage nam het getal elf vaak als 
basis. Elf staat, net als de bal in het 
kunstwerk, ook symbool voor de 
voetbalgeschiedenis; een link met het 
oude FC Groningen stadion. Kunste-
naar Elisabet Stienstra studeerde aan 
Academie Minerva in Groningen. Na 
haar afstuderen vertrok ze naar Am-
sterdam om daar verder te studeren. 
Werk van haar is opgenomen in de 
collecties van het Stedelijk Museum, 
het Museum voor Moderne Kunst 
in Arnhem en Centro Arte Contemp 
Luigi Pecci Prato in Italië. Meer 
informatie over de festiviteiten en 
onthulling volgt.

Wijkkoor zingt kunstwerk toe
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 Activiteitenladder  
Saame        Oosterparkheem Februari 2016         Dignis      
    
MA 
 

1 10.00-11.30 
14.30-16.00 
16.00-16.30 

Mandala’s op Maandag 
Sjoelen 
Gelegenheid om uw activiteitenabonnement contant te betalen 

DI 2 10.00-11.30 
14.30-16.00 

Koffie en Vragenderwijs met Jeanine 
Bewegen op muziek 

Wo 3 10.00-11.30 
14.30-16.00 

Schilderclub 
Spelcarrousel met leerlingen van het Menso Altingh  

Do 4 10.00-11.00 
14.30-16.00 

Koffie met Herman 
Wijste vd Wijk 

Vrij 5 14.00-16.00 Zingen met het Zilverkoor 
Ma 8 10.00-11.30 

14.30-16.00 
Mandala’s op Maandag 
Sjoelen 

Di 9 10.00-11.30 
14.30-16.00 

Voorleesuurtje samen met de peuters van Kidsfirst 
Bewegen op Muziek 

Wo 10 10.00-11.30 
13.30-17.00 
 
14.30-16.00 

Schilderclub 
Busritje;mooie rit door Drenthe met onderweg een gezellige 
koffiestop. 
Kegelen 

Do 11 10.00-11.00 Koffie met Herman 
  14.30-16.00 Bingo 
Vrij 12 14.00-16.00 Zingen met het Zilverkoor 
Zo 14 14.30-16.00 Valentijnsdag;Ellis draait plaatjes uit uw jonge jaren; muziek & liefde  
Ma 15 10.00-11.30 

14.30-16.00 
Mandala’s op Maandag 
Sjoelen 

Di 16 10.00-11.30 Koffie en vragenderwijs met Jeanine 
  14.30-16.00 Bewegen op muziek 
Wo 17 10.00-11.30 Schilderclub 
  14.30-16.00 Groningse beeldkwis 
Do 18 10.00-11.00 

14.30-16.00 
Koffie met Herman 
Geluksuur met Gijs en Joy 

Vrij 19 14.00-16.00 Zingen met het Zilverkoor 
Ma 22 10.00-11.30 Mandala’s op Maandag 
  14.30-16.00 Sjoelen 
Di 23 10.00-11.30 

14.30-16.00 
Koffie en Vragenderwijs met Jeanine 
Bewegen op Muziek 

Wo 24 10.00-11.30 Schilderclub 
   Busitje door het Hoogeland,koffie bij Novo in Appingedam 

Stamppot-buffet; genieten van drie soorten heerlijke stamppot. 
Do 25 10.00-11.00 

14.30-16.00 
Koffie met Herman 
Bingo 

Vrij 26 14.00-16.00 Zingen met het Zilverkoor 
Zo 28 14.30-16.30 Gezellige zondag; Filmmiddag 
    
    

FEBRUARI 2016

Nationale voorleesdagen 
Voorlezen aan kinderen is heel belang-
rijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woorden-
schat en geeft hen veel plezier. Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen willen we 
laten zien dat voorlezen ook gewoon 
leuk is, word je gratis lid van de Gro-
ninger Forum Bibliotheek en krijg je 
als welkomstcadeau een leuk vinger-
poppetje! 

De Prentenboek top tien voor De Na-
tionale Voorleesdagen 2016:
De krijtjes staken - Drew Daywalt en 
Oliver Jeffers (De Fontein)
De krokodil die niet van water hield - 
Gemma Merino (Lemniscaat)
De leeuw en het vogeltje - Marianne 

Dubuc (Querido)
Feestmaal voor de koning - Marlies 
Verhelst en Linde Faas (Lemniscaat)
Gewonnen - Ruth Wielockx (Clavis)
Gonnie & vriendjes in ganzenpas - 
Olivier Dunrea (Gottmer)
Het ei van Egel - Nozomi Takahashi 
(De Eenhoorn)
Sneeuwwitje breit een monster - 
Annemarie van Haeringen (Leopold)
Vergeet mij nietje - Milja Praagman 
(De Eenhoorn)
We hebben er een geitje bij! - Marjet 
Huiberts en Iris Deppe (Gottmer)

Nationale Voorleesdagen Theater
Theatergroep KATkids gaat ‘Sneeuw-
witje breit een monster’ van Annema-
rie van Haeringen spelen. 
Woensdag 3 februari: 16.00 uur, 
Groninger Forum, locatie Selwerd, 
Eikenlaan 288/8

Nationale Voorleesdagen | 27 januari 
t/m 6 februari
www.nationalevoorleesdagen.nl

Baby, peuter- en kleutermarkt
Een markt voor ouders en opvoeders 
over verzorging, opvoeding, prenten-
boeken, muziek, en voorlezen voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar.
Hans de Troubadour zingt de aller-
leukste kinderliedjes, tijdens de Poets-
clinic leer je hoe je je tanden stralend 
wit (én echt schoon) poetst en er zijn 
workshops, o.a. Bewegen op muziek.
Groninger Forum | locatie Oude Bo-
teringestraat 18 | Zaterdag 6 februari, 
11.00-16.00 uur | Gratis entree

Ouderenfestival, De kunst van het 
ouder worden
Het Groninger Forum, het Kenniscen-
trum Kunst en Samenleving van de 
Hanzehogeschool en het programma 
Sustainable Society van de RUG heb-
ben het initiatief genomen voor een 
ouderenfestival. Op dit allereerste ou-
derenfestival van Groningen willen we 
op een vrolijke, interactieve manier 
kijken en praten over allerlei facetten 
van het ouder worden. Over de leuke 
en de minder leuke aspecten ervan.
Groninger Forum | locatie Oude Bo-
teringestraat 18 | Vrijdag 26 februari, 
15.00 – 22.00 uur | 
Entree (o.v.b.): € 15,- (incl. diner) | 
I.s.m. Hanzehogeschool Groningen

MAART 2016
Bibliotheek gesloten tijdens de 
feestdagen. Locatie Selwerd: Maandag 
28 maart (2e Paasdag)

Boekenweek: 
Was ich noch zu zagen hätte 
81ste Boekenweek staat onder het 
motto ‘Was ich noch zu zagen hätte’ 
stil bij Duitse verhalen.
Groninger Forum | locatie Oude 
Boteringestraat 18 | Zaterdag 12 t/m 
zondag 20 maart

Esther Gerritsen
Boekenweekgeschenkschrijfster 
Esther Gerritsen wordt geïnterviewd 
door Louis Stiller.
Groninger Forum | locatie Oude 
Boteringestraat 18 | Vrijdag 18 maart, 
20.00 uur | Meer informatie op 
www.groningerforum.nl.

De Ouder&Kindcafé’s050 bieden 
ook de gelegenheid andere ouders met 
kleine kinderen te ontmoeten en van 
elkaar te leren.
Groninger Forum | Locatie Oude Bo-
teringestraat 18 | Iedere 2e woensdag 
en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 
10.00 uur | Gratis entree 
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  De mantelzorgkaart   
 

      Bent u mantelzorger?  
De gemeente Groningen, 
Humanitas en het WMO 
Platform waarderen ook dit jaar 
weer alle mantelzorgers van de 
stad Groningen.  Trakteer u zelf 
op een  heerlijke lunch voor 
twee , een bos bloemen, heerlijk 
Italiaans ijs,  een Groninger 
koek en een activiteit van het 
Steunpunt Mantelzorg! 

 
Vanaf heden ligt de 
mantelzorgkaart, samen met 
een pittig Gronings kaasje en 
Groninger mosterd , voor u klaar 
bij WIJ Oosterparkwijk. 
Neemt u alstublieft  wel even 
een legitimatiebewijs mee! 
Wilt u meer informatie, dan kunt 
u bellen met het Steunpunt 
Mantelzorg, telefoon 050 
3126000 of kom anders even 
langs bij WIJ Oosterparkwijk.  

 

*Mantelzorg is zorg die vanuit 
een persoonlijke relatie wordt 
gegeven aan iemand met een 
ziekte of beperking gedurende 
minstens drie maanden en 
meer dan acht uur per week. 
 

 

Oliebollen bakken in de 
Oosterpark 

De organisatie Team 050 heeft 
op 30 december een heleboel 
oliebollen gebakken in het 
Treslinghuis. Dit hebben ze 
gedaan voor alle bewoners uit 
de wijk, waarvan er gelukkig 
veel gezellig langskwamen om 

een paar bollen op te eten. Ook 
hebben de collega’s vanuit  

 
Team 050 een aantal tasjes met 
oliebollen rond  gebracht in de 
Oosterparkwijk. Dit was een 
enorm succes en daarom hebben 
ze besloten om dit volgend jaar 
opnieuw te organiseren! Hopelijk 
tot dan…  

 

OZO in het Treslinghuis  

Vanaf januari worden in het 
Grand Café van het  Treslinghuis 
computer  lessen gegeven door 
twee ervaren docenten van OZO. 
De lessen zijn voor alle 
wijkbewoners, voor jong en oud. 
De lessen zijn op maat, iedere 
cursist bepaalt zelf wat hij of zij 
wil leren. De lessen zijn één op 
één; dus u krijgt persoonlijke 
aandacht. De lessen worden 
gegeven op dinsdagmiddag van 
13.30-15.00 uur en van 15.00-
16.30 uur. De eerste les is gratis 
daarna kunt u een leskaart 
kopen. Deze leskaart kost 10 
euro en is voor vijf lessen. U kunt 
wanneer u maar wilt instromen. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij WIJ Oosterparkwijk, in 
het Treslinghuis aan de  
Klaprooslaan 120, bellen kan 
natuurlijk ook 050-3678960. 

__________________________ 

Terugblik Kerstvakantie 

Ook dit jaar hebben er al met al 
70 kinderen uit onze wijk genoten 
van het kerstvakantie programma 
voor jongeren. De kick-off van 
alle activiteiten was het kerstdiner 
voor jong en oud in het JOP. Het 
eten werd aangeboden door de 

Jumbo. Er was een stedelijk 
programma dat goed is bezocht 
door de jeugd van de 
Oosterparkwijk. Zo zijn ze naar 
Snowlimits en Kerstplaza 
geweest. Ze zijn wezen skiën, 
sleeën en schaatsen en er was  
een Dancebattle. Chicks in the 
City was een leuke dag voor en 
door meiden. Het jeugdteam van 
WIJ Oosterparkwijk heeft in de 
wijk samen met de 
speeltuinvereniging Oosterpark-
wijk (SVO) een familiebingo 
georganiseerd voor het hele 
gezin. De kids en hun ouders 
hebben het fantastisch gehad! 
Het jaar is leuk afgesloten in het 
JOP onder het genot van 
kinderchampagne en oliebollen. 
En natuurlijk ook met vuurwerk 
dat werd aangeboden door de 
Jumbo.  

 

De meiden die mee deden aan de 
Dancebattle hebben vooraf zes 
weken getraind met een 
professionele dansleraar. We zijn 
super trots dat onze meiden in de 
grote zaal van Martiniplaza 
hebben mogen optreden voor 600 
man publiek! 

___________________________ 

TOL 

WIJ Oosterparkwijk start met het 
project TOL voor de jeugd van 4 
tot en met  16 jaar. Tol staat voor 
Talent Ontwikkel en Leer-
omgeving. Dit willen we niet 
alleen doen, maar met iedereen 
uit de wijk!  

Binnen TOL willen we alle 
kinderen van 4 -16 jaar die in de 
wijk wonen, de mogelijkheid 
bieden om hun talent te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
TOL geeft kinderen de kans om 

hun talenten in te zetten voor hun 
wens, idee of droom. WIJ 
Oosterparkwijk werkt hierin 
samen met alle partners in de 
wijk. We werken dan ook op 
verschillende plekken. Dus het 
kan zijn dat er een groepje bij 
Santelli acrobatiek gaat oefenen, 
een groepje bij Henk Meijer 
Taekwondo gaat uitoefenen, een 
groepje aan de slag gaat met een 
popbandje in de huiskamer van 
WIJ Oosterparkwijk of dj-en in het 
JOP.  

Denk je nu: Dit is leuk? Schrijf je 
dan in bij het jeugdwerk of bij 
Charlotte Hoekstra, 
charlotte.hoekstra@wij.groningen
.nl. Ook ouders, grootouders of 
verzorgers kunnen aanmelden! 
Deelname is geheel gratis.  

__________________________ 

Voedselbank spreekuur 

Elke dinsdagmiddag kunt u 
tussen 13 en 16 uur langskomen 
bij WIJ Oosterparkwijk in het 
Treslinghuis om uw voedselbank 
aanvraag te laten verlengen. Ook 
kunt u er achter komen of u in 
aanmerking kunt komen voor een 
voedsel pakket. Neemt u wel 
zoveel mogelijk informatie mee!                                                  

…en verder… 

…kunt u natuurlijk langskomen bij 
WIJ Oosterparkwijk met 
praktische vragen over financiën, 
administratie, opvoeding, en 
vrijwilligerswerk. Ook als u zorgt 
draagt voor iemand anders en u 
hierin vast loopt, of als u een leuk 
idee heeft voor uw wijk of straat!  
En weet u dat u  in de huiskamer 
van WIJ Oosterparkwijk alle 
ochtenden kunt langskomen voor 
een praatje, wat gezelligheid en 
ontmoeting met andere ouders? 
Er zijn ook Zumba lessen voor 
vrouwen, elke vrijdag 
wereldkoken, en nog veel meer! 
Check hiervoor de 
facebookpagina WIJ 
Oosterparkwijk, ook als u geen 
facebook heeft!  



WAT GAAT ER 
GEBEUREN OP DE 
VELDEN?

Volgend jaar starten 
verschillende bouw-
projecten in het gebied 
‘De Velden‘. In deze 
nieuwsbrief  infomeren 
we u als omwonende 
over de ontwikkelingen 
en plannen in de wijk. 

Op de afbeelding 
hiernaast ziet u een 
overzicht van de 
bouwlocatie.

      MERELSTRAAT 

Met een andere 
ontwikkelaar is 
Nijestee in gesprek 
over het perceel aan 
de Merelstraat. 

Ontwikkelaar 
Rottinghuis gaat hier 
19 eengezinswoningen 
en 7 appartementen 
verkopen. Het is nog 
niet duidelijk wanneer 
de verkoop start. 

      ZAAGMULDERSWEG

Op de locatie aan de Zaagmuldersweg is een plan 
in ontwikkeling voor de bouw van 72 sociale huur-
appartementen met een parkeervoorziening. Nijestee 
probeert voor het einde van het jaar de omgevings-
vergunning in te dienen en de bouw in het voorjaar 
van 2016 te laten starten. 

De oplevering van het project staat gepland voor het 
einde van 2016. Nijestee werkt als opdrachtgever 
hiervan samen met architectenbureau KAW. 

De rij eengezinswoningen aan de Jan Groningerstraat 
wordt nog ontwikkeld. 

Nieuwsbrief
Oosterparkwijk

3
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Hier worden vrouwen 
en kinderen opgevan-
gen die tijdelijk geen 
veilig thuis hebben van-
wege huiselijk geweld. 
Nijestee bouwt het huis 
en Het Kopland huurt 
het. 

We verwachten in het 
voorjaar van 2016 te 
starten met de bouw 
van Het Kopland. Hierin 
komt een opvanghuis 
plus 22 sociale huurwo-
ningen. De oplevering is 
naar verwachting rond 
de zomer van 2017.

OPVANGHUIS 
HET KOPLAND
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Wat gaat er gebeuren in de Velden

Ingrediënten
1 eetlepel olijfolie
1 ui, gehakt
4 kipfilets, zonder vel, in hapklare 
stukjes
1 teentje knoflook, gehakt
1 eetlepel tomatenpuree
¼ theelepel kaneel
¼ theelepel gemalen piment
1 blik van 400 g gehakte tomaten
450 ml hete kippenbouillon
200 g sperziebonen, schoongemaakt 
en in stukjes en iets voorgegaard

Bereiden
Verhit de olie in een grote pan met 
dikke bodem en bak de ui ongeveer 
10-15 minuten met een snufje zout tot 
de snippers zacht zijn en beginnen te 
karamelliseren.

Roer de stukjes kip door de zachte 
uitjes, bak ze goudbruin en strooi er 
een flinke snuf peper en zout op.

Voeg de knoflook, tomatenpuree en 
specerijen toe, roer alles goed door 

elkaar en giet de gehakte tomaten 
en de bouillon erbij. Leg een deksel 
schuin op de pan, zodat er alleen een 
beetje stoom kan ontsnappen, en laat 
de stoof langzaam aan de kook komen 
en indikken. Draai het vuur laag en 
laat hem 20 minuten pruttelen.

Doe de sperziebonen bij de stoof en 
laat ze 5-8 minuten meekoken tot ze 
gaar zijn maar nog wel beet hebben.
Eet smakelijk!

Dit recept komt van okokorecepten.nl

Gesmoorde Kipfilet met 
sperciebonen
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Zoals u wellicht weet is onze praktijk erg veelzijdig, en 
daar zijn we trots op. Beweging is ons vak, en ons doel is 
iedereen daar van te laten genieten.

Iedereen weet dat bewegen gezond en belangrijk is. 
Maar welke vorm past bij u? Het antwoord is niet een-
voudig en hangt af van vele verschillende factoren. Er 
zijn zoveel leuke en goede manieren van bewegen, maar 
welke vindt u leuk om te doen? Omdat wij vinden dat 
iedereen lekker in zijn vel moet zitten en lekker moet 
kunnen bewegen bieden de komende tijd vrijblijvende 
en laagdrempelige gastlessen aan.  

Wij hebben deskundige en inspirerende docenten 
bereid gevonden een proefles te geven in onze praktijk. 
Mocht u daarna meer willen, dan kunt aan de docenten 
vragen waar u terecht kunt voor een vervolg in de buurt!

Handige informatie:

WAAR:  
Praktijk Oefentherapie Cesar Groningen, Klaprooslaan 
120 9713 SW Groningen

VOOR WIE:  
Iedereen die geïnteresseerd is, je kunt de lessen los van 
elkaar volgen.

AANMELDEN: 
Tel: 050-8200929 email: info@oefentherapeut Gronin-
gen.nl

KOSTEN:
€2,50 pp per les

Salsa
Dinsdag 26 januari door Françoise van 19:00 20:00
Françoise geeft al sinds 1986 les en heeft vanaf 1996 
haar eigen dansschool. Haar motto is: ‘Fout’dansen 
bestaat niet. Françoise wil mensen plezier laten beleven 
aan samen dansen. Hierbij is de muziek de leidraad. 
Iedereen kan leren dansen, leeftijd, aanleg en talent 
spelen geen rol.
Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.salsafrancoise.nl

Moderne Dans
Woensdag 2 maart door Inge de Bruine  
van 19.00 tot 20.00 uur
Inge verzorgt danslessen op het Werkman college, bij 
de USVA en balletschool Wanda Kuiper te Groningen. 
In haar moderne danslessen spelen muziek, beleving en 
sfeer een grote rol. Danstechniek is belangrijk, maar ple-
zier en gevoel zijn nog belangrijker. Tijdens haar lessen 
is er veel ruimte voor improvisatie (individueel of in de 
groep).

Tai Chi / Chi Neng
Woensdag 6 april door David Knibbe 10.30 tot 11.30
David geeft al vanaf 1995 Tai Chi les in Groningen, daar-
bij geeft hij ook les in Chi Neng.
Naast zijn lessen geeft hij ook bedrijfstrainingen.

Tai Chi en Chi Neng bevordereren kracht, souplesse en 
concentratievermogen. In dit uur maak je kennis met 
beide bewegingsvormen.
Volgens David zijn beide vormen van bewegen erg toe-
gankelijk voor deelnemers van alle leeftijden.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.taichigro-
ningen.nl

In verband met het beperkte aantal beschikbare plaat-
sen is het van belang dat u zich opgeeft. Het is mogelijk 
meerdere gastlessen te volgen.

Wij hopen u bij één van deze lessen te zien! 

Oefentherapie Cesar Groningen

050 82 00 929

info@oefentherapeutgroningen.nl

www.oefentherapeutgroningen.nl

Klaprooslaan 120

9713 SW Groningen

Gastlessen

Een half uur bewegen per dag is de 
norm om gezond te blijven, of 10.000 
stappen.
We nodigen je uit om samen met OCG 
te gaan lunchwandelen!
Wanneer: Iedere dinsdag en don-
derdag van 12.15 tot 13.00 uur.

Ga je mee lunchwandelen?

Voor wie: Voor iedereen die zin heeft 
om mee te gaan.
Vertrek: Vanaf het Grand Cafe van het 
Treslinghuis
Kosten: Geen

De hele dag aan het werk of met andere dingen bezig en ’s avonds blijkt 
dat je geen puf meer hebt om te gaan sporten. Herkenbaar?!

Op 29 nov. 2015 werd in de flex-ruim-
te van het Treslinghuis de DVD ver-
toond, een goede registratie van één 
van de theaterwandelingen, die afge-
lopen zomer door de Oosterparkwijk 
voerde. 
De 75 minuten durende film werd om 
15.30 uur ingeleid door maker Marga 
Hoiting. Zo’n 50 belangstellenden 
(voor een groot deel deelnemers aan
het theaterstuk) bekeken de vertoning 
en kregen ook een exemplaar van de 
DVD mee.
Hilarisch was de reactie van enkele 
toeschouwers als ze zichzelf of beken- 
den herkenden. Vooral bij als enigzins 
gênant ervaren scènes klonk een 
ietwat beschaamd gelach op. Daar 
waar in de film oude Hollandse ever-
green liedjes van vlak voor en na de 
oorlog gezongen werden, zong men
in de zaal luidkeels mee.
NB. Na de presentatie was er nog 
gelegenheid om in de grote theaterzaal
voor een habbekrats lekkere hapjes en 
drankjes te nuttigen. 
Initiatiefnemer, zakelijk leider van de 
theaterwandeling: Jacqueline Pieters. 
Artistieke leiding (vormgeving, regie): 
Astrid Warntjes.

Alan Haveman

Presentatie DVD 
Theaterwandeling “Op 
verhaal in de Ooster-
parkwijk”

Op woensdag 9 dec. 2015 werden in 
het Treslinghuis de oorlogsslacht-
offers uit het communistisch verzet 
herdacht. Kleindochter Ria Stal legde 
samen met burgemeester Peter den 
Oudsten een krans bij het monument 
in het speeltuingebouw van SVO 
van één van hen: Johan Swint, die op 
Oudejaarsnacht 1943 bij zijn huis op 
het Linnaeusplein neergeschoten is. 
Swint was verzekeringsagent en hielp 
onder meer onderduikers aan geld 
en voedsel. Waarschijnlijk was deze 
moord een wraakactie van de Duitsers 
voor de executie van NSB-ers Anne 
Elsinga, hoofd bijzondere recherche in 
Groningen, door verzetstrijders
(D v/h N, 7/12 2015).
Kleinzoon Lucas Stal sprak enkele 
woorden ter nagedachtenis aan zijn 
opa en de anderen die veelal wegge-
voerd en in concentratiekampen om-
gebracht zijn: “Het is goed, dat we dit 
herdenken, dat we de opofferingen
niet vergeten. Dit kan zomaar weer 
voor de deur staan, ik vind het be-
langrijk, dat dat goed duidelijk 
wordt…”.

Herdenking slacht-
offers uit het 
communistisch verzet 
40-45

Alan Haveman


