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Eerste prijs voor Kopland en Borgmanschool

Door Erik Weersing

Regelmatig ontvluchten 
vrouwen en kinderen, 
na huiselijk geweld, hun 
vertrouwde omgeving. Thuis 
is het voor hen niet meer uit 
te houden. Gelukkig kunnen 
ze terecht in verschillende 
opvangplekken in het land, 
zoals het opvanghuis in 
Groningen dat sinds een half 
jaar in de Oosterparkwijk is 
gevestigd. Maar de problemen 
zijn daarmee nog niet voorbij. 
Heel veel kinderen geven 
aan dat ze op school worden 
gepest wanneer bekend 
wordt dat ze met hun moeder 
in een opvanghuis wonen. 
Daarom vertellen ze het 
maar liever niet in de klas, 

laat staan dat ze een keer 
een vriendje mee naar huis 
nemen. Ze schamen zich. 
Ze zijn bang dat ze ‘anders’ 
worden gevonden. Toen het 
Vergeten Kind Filmfestival bij 
het Kopland – de organisatie 
die de opvang verzorgt – 
met het voorstel kwam een 
(korte) film te maken over 
kinderen die in de knel zitten, 
en daarbij de bassischolen 
te betrekken, was het al snel 
duidelijk dat dit probleem 
een goed onderwerp was om 
verder uit te werken. Thijs 
de Vos - kindhulpverlener – 
ging met een aantal kinderen 
en stagiaire Floor van 
Wermeskerken om de tafel 

zitten. Samen schreven ze de 
eerste opzet van het verhaal. 
Cameraman en regisseur 
Freek Commandeur maakte 
er een bruikbaar script van. 
Het Kopland zocht contact 
met de Borgmanschool 
- de basisschool in de 
Vinkenstraat. Deze bleek 
bereid om mee te werken. 
Groep 6 werd ingeschakeld. 
De ouders gingen akkoord 
en de opnames konden 
beginnen. En het resultaat 
mag er zijn. De bijna zeven  
minuten durende film ‘Goed 
Advies?!’ kreeg onlangs op het 
Vergeten Kind Filmfestival de 
eerste prijs! 

Verder lezen? 
Dit artikel gaat verder 
op pagina 5.

■ Grote vreugde na het behalen van de eerste prijs op het Vergeten Kind Filmfestival.
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■ Het Tuschinski-theater 
was het toneel van het 
Filmfestival.
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Hoofdredactioneel

Dag Treslinghuis
Door Jarno Hoogeboom

Het kan niemand ontgaan 
zijn dat de sloop van het 
Treslinghuis in volle gang is.
Persoonlijk vind ik het een erg 
trieste aanblik. Ik vraag mij af 
of het überhaupt wel nodig is. 
Volgens mij was het pand best 
nog wel bruikbaar. Wat erg 
jammer is, is dat ze het pand 
in de loop der jaren zo toe-
getakeld hebben met al die 
rare witte vlakken erop. Als 
het pand nog in zijn oude staat 
was geweest had geen mens 
het in zijn hoofd gehaald om 
het te slopen (maar dat is een 
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understatement). Nu wordt 
het pand gesloopt om plaats 
te makken voor de zoveelste 
school in de Oosterparkwijk. 
Ik ben de tel een beetje kwijt-
geraakt als het gaat om het 
aantal scholen in de wijk en 
vooral de lege panden die 
vroeger gebruikt werden als 
school. Naast de school zullen 
er vijftig woningen worden 
gerealiseerd op het leeg-
gekomen terrein. Gelukkig is 
het oude bord boven de hoofd-
ingang bewaard gebleven en is 
deze in gerestaureerde staat 
te bewonderen in stadsrestau-
rant het oude politiebureau.

Vandaag bereikte mij het 
verdrietige bericht dat Ricky 
Rutgers overleden is. Sinds 
het moment dat Ricky in onze 
mooie wijk is komen wonen 
heeft zij zich actief voor de 
Oosterparkwijk ingezet.
Eerst als lid en daarna als 
coördinator van het tuinteam. 
Ook is ze geruime tijd actief 
geweest bij het Kleurrijk 
Buffet. Via Theo de Groot is 
ze al snel bij de werkgroep 
ONS betrokken geraakt en 
heeft onder andere veel 
foto’s voor de wandelboekjes 
gemaakt. Kijken kon ze als 
geen ander. Later ging ze 
de koffieochtenden doen, 
maandag werd echt haar 
ochtend. 
Deze maandag kwam ze niet 
opdagen en dat was niets 
voor haar.  Betrokken en 
verantwoordelijk was ze, 
ze zou zich zeker hebben 
afgemeld. Ik en meer Ooster-
parkers met mij zullen haar 
humor, aanwezigheid en 
uitgesproken mening missen. 

Jacqueline Pieters

In memoriam: Ricky Rutgers
Groningen, 30 januari 2018

Kom jij de wijk-
krant versterken?
De Wijkkrant Oosterpark 
is op zoek naar een nieuw 
redactielid om ons team van 
enthousiaste mannen te 
komen versterken. Om de 
balans binnen de redactie 
te verbeteren gaat onze 
voorkeur uit naar een vrouw. 
Leeftijd is niet belangrijk, 
zolang je het maar leuk vindt 
om artikelen voor de krant te 
schrijven. Je mag zelf bepalen 
over welke onderwerpen je 
schrijft. Het is geen fulltime 
baan, omdat de krant maar 
zes keer per jaar uitkomt. We 
zijn wel op zoek naar iemand 
die serieus is. 
Interesse?
Neem dan contact op met 
Jarno Hoogeboom via 
wijkkrantoosterpark@gmail.com

Herkomst naam Dirk Huizingastraat
In een aantal Groninger wij-
ken zijn straatnaambordjes 
met een naam vernoemd 
naar een bekend persoon 
vergezeld van een verkla-
rend geel bordje. Dat ziet 
men in Helpman (Neder-
landse staatslieden), de 
Wijert (Nederlandse schrij-
vers), Zeeheldenbuurt en 
Schilderswijk bijvoorbeeld.
In het geval van de Dirk 
Huizingastraat is dat niet 
zo. Refereert de straatnaam 
aan Dirk Jacob Huizinga 
(’t Zandt, doopsgezind 
predikant, 1772-1843) of 
aan de hoogleraar fysiologie 
RUG, 1840-1903, vader van 
de historicus Johan van 
“Herfsttij der middeleeuwen” 
uit Lagemeeden?  Veronder-
steld mag worden, dat, 

gelet op het feit, dat de Dirk 
Huizingastraat in de Ooster-
parkse professorenbuurt ligt, 
de laatste bedoeld is.

Door Alan HavemanWist u dat?
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De Bewonersorganisatie Oosterpark 

(BO) is er voor alle wikkewonerss

Het Oosterhamriktracé

De eventuele aanleg van het 

Oosterhamriktracé slurpt nog steeds 

veel van onze tid ops De afgelopen 

twee maanden hekken we uitgekreide 

gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van alle politieke 

partiens Alle partien hekken twifels 

over de aanleg van de kuskaan door de

Vinkenstraat en Es Thomassen à 

Thuessinklaans De snelheid van de kus

door deze twee woonstraten, de 

inrichting van het Wielewaalplein of 

hoe het met parkeren moet in de 

Thuessinklaans 

Wi maken ons ondertussen ook grote 

zorgens In onze ogen verschuiven de 

doelen van de Gemeente voor de 

aanleg van het tracé elke keer als dat 

keter uitkomts

Eerst zou de weg kedoelt zin om de 

opstoppingen op de Petrus 

Campersingel op te lossens Maar de 

door de Wethouder keloofde reductie 

van verkeer op het Damsterdiep, 

Petrus Campersingel en Bedumerweg 

valt fors tegens

Nu is de aanleg van de weg opeens 

nodig voor de rokuustheid van het 

wegennet, maar als je vraagt wat daar 

dan precies mee kedoelt wordt en aan 

welke criteria de aanleg dan moet 

voldoen, klift het doodstils En 

ondanks herhaaldelike vragen van 

onze kant weigert de Gemeente 

redenen aan te geven wanneer ze 

afziet van het tracés

Vandaar dat wi de wethouder nu een 

aantal criteria hekken gegeven 

waaraan volgens ons het tracé moet 

voldoens Mocht de Wethouder 

weigeren deze op te nemen in het 

voorlopige kesluit (wat de 

Gemeenteraad half juni gaat nemen), 

dan stoppen wi met meepratens 

Tot half juni steunen wi de 

actiegroepen in de Vinkenstraat en Es 

Thomassen à Thuessinklaan met geld 

voor folders en informaties Hoe het na

juni verder moet met dit onderwerp 

keslissen we dans

Onze criteria voor de Wethouder zin:

1) Nu al kepalen wat er gekeurd als de 

geluidsoverlast groter wordt dan 

maximaal is toegestaans

2) Geen noodwetjes uit de kast 

trekken, als geluid- en/of finstof 

normen toch overschreden wordens

3) Voldoende geld ter keschikking 

stellen voor het groenonderhouds Als 

je omwonenden veel extra groen 

keloofd, moet de Gemeente dat ook 

goed onderhoudens

4) Het verlies van parkeerplaatsen in 

de Vinkenstraat en Thomassen à 

Thuessinklaan wordt gecompenseerd 

door de aanleg van nieuwe plekken tot

de grens van 100 (parkeerplekken) – 

85 (auto's) kereikt iss En dit zonder 

extra kosten voor de kewoners!

5) Aanpak Zaagmuldersweg en 

Florakades Er wordt op deze wegen 

veel harder gereden dan toegestaans 

Aanpassing van deze wegen is nu al 

noodzakeliks

6) Genoeg veilige oversteekplaatsen 

over de kuskaans Zodat kinderen en 

ouderen veilig de kuskaan over 

kunnens En dit is wel nodig aangezien 

er in de spits meer dan 50 kussen per 

uur over die kuskaan gaan met 50 km 

per uurs

7) Veilig kunnen oversteken op de 

Oosterhamrikkades Met meer dan 

10s000 autokewegingen per dag wordt 

het daar veel drukker dan nu terwil 

dageliks vele tientallen ouders hun 

kinderen op de fiets naar school 

krengens

8) De plannen voor de verketering van

de leefomgeving moeten door en met 

de wik genomen wordens En er moet 

een goede verkinding komen tussen 

deze plannen en de rest van de wiks

De Coöperatieve Wijkraad

De CWR is zoals je in de krant kunt 

lezen, van start gegaans Wi hekken 

ondertussen twee plezierige 

gesprekken gevoerds Er is gepraat over

hoe wi elkaar kunnen versterkens BO 

en CWR kliven sowieso de eerste 

twee jaar naast elkaar kestaans 

De CWR heeft veel meer geld en 

middelen dan wi hekken, maar door 

onze jarenlange inzet in de wik 

hekken wi meer contactens

Maar een van onze taken is ook dat wi

meekiken hoe de CWR het doets Dat 

is zo afgesproken met Wethouder 

Roeland van der Schaaf en uiteindelik

geven wi over twee jaar ook onze 

mening over dit experiments

Naar aanleiding van die eerste 

gesprekken denken wi dat het wel 

goed zal gaans De leden van de CWR 

hekken aangegeven zichzelf als een 

aanvulling te zien op alle al kestaande 

(vriwilligers) organisaties in de wiks 

En dat ze vooral met deze cluks willen 

samenwerkens En dat spreekt ons zeer 

aans 

Er gekeurd al heel veel in de wik en 

het zou zonde zin als een CWR het 

wiel opnieuw zou willen uitvindens 

Want met elkaar maken we de wik 

mooier en nog finer om in te levens

Subsidies

Door lagere kosten van de Wikkrant 

hekken wi dit jaar wat meer geld te 

kesteden dan de afgelopen jarens Dat 

ketekent dat wi dit jaar meer kleine 

suksidies kunnen geven aan 

initiatieven van, voor of door 

wikkewoners die de wik leuker en 

mooier makens Daarnaast 

ondersteunen wi kewonersgroepen die

opkomen voor de kelangen voor hun 

deel van de wiks 

Aanvragen voor suksidie kunnen 

worden aangevraagd op ons 

e-mailadress Er vind altid een gesprek

plaats over het initiatief en we zullen 

vriwel nooit in staat zin om alle 

kosten te ketalens Maar als je met iets 

leuks kezig kent wat een meerwaarde 

heeft voor de wik en waar nog wat 

geld voor nodig is, stuur ons een 

mailtjes

Wi informeren us aaat u ons ook 

weten wat er ki u in de kuurt speelt?

Algemene informatie

Deze kolom staat in

het teken van

informatie over onss 

Waar staat de BO voor?

> Alle kestuursleden handelen in het 

kelang van de wik en kiken okjectief 

mee ki veranderingen in de wiks

> Wi vinden het kelangrik dat 

kewoners in een vroeg stadium worden

ketrokken ki plannen, zodat ze echt 

invloed kunnen uitoefenens

> Groepen kewoners die tegen een 

prokleem aanlopen, kunnen ki ons 

terecht voor ondersteunings

> Verder kunnen kewoners ons 

kenaderen als ze een actie op touw 

willen zetten of een leuke activiteit in 

de kuurt willen organiserens

Wilt u ons meehelpen?

Wi zin geregeld op zoek naar extra 

hulps Woont u in de Oosterparkwik 

en hekt u interesse in één van de 

volgende functies? Informeer dan 

vriklivend naar

de mogelikhedens

> Voelspriet: u

signaleert wat er

leeft in de

straat/kuurt waar u woont (vergt niet 

zo veel tid)s

> Werkgroeplid: u verdiept zich samen

met wikgenoten in een afgekakend 

onderwerp (duurt veelal een paar 

weken)s

> Bestuurslid: u komt op voor de 

kelangen van de wikkewoners 

(minimaal 1 dagdeel per week)s

Contact met ons?

> Via Facekook: Bewonersorganisatie 

Oosterpark

(wwwsfacekookscom/

oosterparkgroningen) 

> Via onze weksite: 

wwwsoosterparkgroningensnl

> Per e-mail:

kestuurko@hotmailscom

> Face-to-face:

Vaak zin wi vridags van 9 - 10 uur 

aanwezig in het gekouw van Ons 

Belang (Zaagmuldersweg 82c)
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Vervolg van pagina 1

Eerste prijs voor Kopland en Borgmanschool
Het advies
“We hebben twee keer eerder 
een film gemaakt over 
kinderen in de opvang,” legt 
Thijs de Vos, een paar weken 
na het behalen van het succes, 
uit. “Met verschillende ver-
halen. Deze keer wilden we de 
buurt erbij betrekken. We wil-
den proberen steun in de 
buurt te creëren. Het thema 
dat de kinderen zelf aandroe-
gen, leende zich daar prima 
voor. Zij zeiden allemaal, stuk 
voor stuk, niemand uitgezon-
derd, dat je op school niet 
moest vertellen dat je in de 
opvang woonde. Daar kreeg je 
alleen maar last mee.”
    In de film vertellen Anna en 
Liza, op advies van een 
vriendje en een vriendinnetje, 
het toch in hun klas – 
waarna ze massaal worden 
uitgelachen. Was het wel zo’n 
goed advies? Zijn ze nu niet 
nog veel verder van huis? Het 
vriendje en vriendinnetje 
laten het er niet bij zitten. 
Ze halen hun opa, die in het 
begin, zacht gezegd, nogal 
sceptisch staat tegenover 
mensen die anders zijn, over 
om in de klas een pleidooi 
voor Anna en Liza te houden. 
En het helpt. Dankzij opa’s 
betoog krijgen de leerlingen 
meer begrip voor de twee 
meisjes. 
   “We zijn helemaal niet stom”, 
zegt Liza. “We zijn net als 
jullie. Alleen wonen we ergens 
anders” En Anna voegt eraan 
toe dat ze er ook niets aan 

kan doen dat ze in een ander 
huis woont dan de andere 
kinderen. De film eindigt met 
een groot buurtfeest, waar 
iedereen, opa, Anna en Liza 
en de leerlingen uit de klas 
broederlijk naast elkaar staan 
te swingen op de muziek. 
Uiteindelijk was het toch een 
goed advies van het vriendje 
en het vriendinnetje. 
   “In de jury van het filmfes-
tival zat een meisje dat in het 
verleden zelf in de opvang had 
gezeten”, vertelt Thijs. 

“De situatie was voor haar 
heel herkenbaar. Ze herin-
nerde zich nog goed hoe het 
was voor de eerste keer op de 
nieuwe school te komen. 
Gelukkig worden kinderen 
niet altijd en overal gepest. 
Zeker niet op de Borgman-
school. Ik zou alle kinderen 
die in de opvang wonen een 
leuke klas als op de Borgman-
school willen toewensen.”
    Met het winnen van de 
genoemde prijs is het succes 
nog niet ten einde. 

‘Goed Advies?!” doet nu mee 
aan het filmfestival ‘Rechten 
van het Kind’ dat op 29 juni 
in het Tuschinski-theater in 
Amsterdam gehouden wordt.
   “We gaan er met ons allen op 
af,” aldus Thijs. “De hele groep 
6 en alle andere leerlingen die 
hebben meegedaan. Verder 
leerkrachten, familie en mede-
werkers van het Kopland. 
Wanneer we opnieuw in de 
prijzen vallen, gaat het dak 
van Tuschinski eraf.” 

Op 8 maart – de internationale 
vrouwendag - is het opvanghuis 
in de Oosterparkwijk, onder 
grote belangstelling, officieel 
geopend. Er werd gesproken 
door o.a. burgemeester Den
Oudsten en René Paas, com-
missaris van de koning, maar 
de opening zelf werd verricht 
door de kinderen die in het huis 
wonen. Al toeterend en bellend 
liepen ze onder een feestelijk 
versierde boog door – waarmee 
de opening een feit was.   

Resto Van Harte – het buurtrestaurant voor iedereen
Door Erik Weersing

Aan de rand van de wijk, 
aan de Paradijsvogelstraat, 
bevindt zich het Bedrijfs-
verzamelgebouw ‘Het Werk’. 
In dit complex hebben tal van 
kleine ondernemers een 
onderkomen gevonden – een 
koffiebrander, een taarten-
bakker, een meubelmaker en 
verschillende kunstenaars, 
om maar enkele van hen te 
noemen. Waarschijnlijk is 
Resto VanHarte het bekendst. 
In het pand van ‘Bie de Buuf’, 
dat gevestigd is bij de ingang 
van het terrein, opent dit 
buurtrestaurant twee keer in 
de week zijn deuren. Iedere 
dinsdag en donderdag wordt 
er, voor een zeer schappelijke 
prijs, een driegangenmenu 
geserveerd (de bezoeker met 
een stadjespas krijgt ook 
nog eens korting), maar, hoe 
smakelijk ook, het eten is 
eigenlijk bijzaak.
    “Het restaurant is in de 
eerste plaats bedoeld als 
ontmoetingsplek,” legt Anne-
miek van der Meijden uit, de 
kokkin die leiding geeft aan 
de keuken. “Er zijn gasten die 
hier één of twee keer in de 
week komen. Ze zijn enthou-
siast en nemen vaak bekenden 

van hen mee. Zoals je ziet zit-
ten de gasten niet aan aparte 
tafeltjes, maar bij elkaar aan 
een paar lange tafels, waar-
door iemand gemakkelijk met 
zijn buurman in contact komt. 
Het gaat om de verbinding. In 

die zin voorziet het buurtres-
taurant in een behoefte.”

Het menu is iedere keer 
verschillend
“We gebruiken zoveel moge-
lijk groentes van het seizoen,” 

vervolgt Annemiek haar 
verhaal. “Soms hebben de vrij-
willigers die hier werken een 
goed idee voor een diner. 
Het menu is voor iedereen 
hetzelfde, maar we zorgen 
ervoor dat er ook altijd een 

vegetarische variant te krijgen 
is.” 
   Omdat deze week tot ‘week 
zonder vlees’ is uitgeroepen, 
komt er vandaag enkel een 
vegetarische maaltijd op tafel. 
Een mediterraan menu met 
pompoenlinzensoep vooraf, 
zelfgemaakte falafels, met 
tomatensaus, yoghurtsaus en 
brood, als hoofdmaaltijd en 
een fruitsalade toe.
   Het blijkt dat er niet alleen 
bezoekers uit de wijk komen. 
Aan een van de tafels zitten 
twee vriendinnen uit Assen.
“In Assen was ook een Resto 
VanHarte”, vertelt een van hen. 
“Maar helaas is dat onlangs 
gesloten. Dat vinden we erg 
jammer. We spraken er vaak 
met elkaar af. Nou ja, dan 
gaan we vanaf nu maar naar 
Groningen. We vinden het hier 
gezellig en sfeervol. En het 
eten is prima.”
Resto van Harte, aan de 
Paradijsvogelstraat nummer 
10, is op dinsdag en donderdag 
geopend. Het diner wordt 
om 18.00 opgediend. Inloop 
is mogelijk vanaf 17.30. In 
verband met de inkoop, is 
het noodzakelijk tevoren te 
reserveren. Dit kan tot 12 uur 
op de dag zelf. Via de website: 
http://www.restovanharte.nl



Pagina 6 | April 2018 Wijkkrant Oosterpark

Petra Brouwer (50) doet mee als 
gemeenteraadslid, is in de wijk opgegroeid
 
“Ik heb tot mijn 22e in de Oosterparkwijk gewoond. 
Wat me altijd is bijgebleven, is het dorpsgevoel in de 
stad, het omarmt je.  Ik doe mee omdat de wijk me 
aan het hart gaat. Iedere wijk is uniek en heeft andere 
wensen, behoeftes. Dat neem je alleen waar als je er 
middenin zit.  
Ik wens dat de wijk weer een mooie ontmoetings-
plaats krijgt zoals het Treslinghuis, dat de wijk haar 
unieke karakter behoudt en vooral ook eigenwijs blijft. 
Zelf heb ik nog geen ideeën, ik denk dat de ideeën 
juist vanuit de wijk moeten komen. Daarom is het 
Wijkpanel zo belangrijk.”

Muzjda Behruz (39) doet mee als wijkbewoner, 
woont ruim twee jaar in de wijk
 
“In de Oosterparkwijk zijn de mensen als een familie 
met elkaar betrokken. Ik heb JA gezegd tegen de 
Coöperatieve Wijkraad omdat dit soort bezigheden 
me persoonlijk erg aantrekt. Ik vind het belangrijk 
je stem te laten horen als daar de kans voor wordt 
gegeven. Zo help je er het beste van te maken. Ik wil 
ook graag anderen erop attenderen dat we samen 
meer voor elkaar krijgen. Mijn wens voor de wijk is dat 
het veiliger wordt voor kinderen en huisdieren. En dat 
we rekening houden met elkaar. De gehechtheid en 
gezelligheid moeten blijven.”

Lennart Kloppenburg (24) doet mee als 
wijkbewoner, woont een jaar in de wijk

“Onze wijk is groen, ik vind de parkjes leuk en de 
groentetuin vind ik een heel leuk initiatief.  
Ik heb JA gezegd omdat ik betrokken wil zijn bij zoiets. 
Je ziet niet vaak wat voor zaken er besproken worden. 
Op deze manier krijg je daar meer inzicht in.  
Mijn wens voor de wijk is dat het groen blijft, of er 
moet meer van komen :). Ik heb verder niet echt een 
(politieke) agenda. Ik wil gewoon meehelpen om er 
iets mooi(er)s van te maken! Groen en veiligheid vind 
ik belangrijke onderwerpen.”

Goede banden zijn essentieel 

In januari begon de Coöperatieve Wijkraad vol goede 
moed en enthousiasme met een aantal 
middagen om elkaar beter te leren kennen 
en belangrijke thema’s vast te stellen. 
Algauw werd duidelijk dat er een hoop 
organisaties bezig zijn met het welzijn 
van de Oosterparkwijk. Daar hebben 
we allereerst mee gesproken. Dit heeft 
prachtige kennismakingen opgeleverd 
en we zijn ervan overtuigd dat we met 
iedereen een mooie samenwerking tegemoet gaan.
We zijn hard bezig met het bouwen van een sterke 
interne structuur en het vaststellen van doelen om 
precies dáár een heuse wijkraad omheen te bouwen. Dat 
dwingt ons om wederom goed over onze motivaties en 
bestaansredenen na te denken. We vergeten nog wel 
eens dat we niet alles zelf hoeven op te lossen. Dat is 
een prachtig leermoment, een ‘a-ha’tje’, waarna we ons 
herinneren dat goede banden essentieel zijn.
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 Nieuws over de 
Coöperatieve Wijkraad

Blij en 
bedroefd
 
Elf wijkbewoners en zes gemeenteraadsleden: we waren compleet en daar 
waren we blij om. Toch stond de afgelopen weken ons hoofd naar iets anders. 
Op vrijdag 30 maart kregen we het vreselijke nieuws dat onze collega Elbart 
plotseling was overleden. Op deze pagina lees je een In memoriam voor hem. 
Ook lees je een blog over de afgelopen periode en vertellen we hoe we aan 
de slag zijn met het afvalprobleem in de wijk. Verder stellen we weer een paar 
Wijkraadleden voor. 

In memoriam: 

Elbart Luth
Elbart, onze collega in de Coöperatieve 
Wijkraad, is plotseling overleden. We 
hebben hem leren kennen als een warm, 
toegankelijk en beminnelijk mens. Zijn 
lach verraadde verlegenheid en heette je 
tegelijkertijd welkom. 
“We moeten naar elkaar omkijken en geen 
individualisten zijn”, zei Elbart toen we 
hem vroegen wat hij belangrijk vond voor 
de wijk. Dat zegt veel over hoe hij was. 
Elbart had ontzettend veel zin om deel te 

nemen aan de Wijkraad, hij ging er zelfs een dag minder voor werken. En wij 
hadden ontzettend veel zin om dit nieuwe avontuur samen met hem aan te gaan. 
Zijn rust en actieve betrokkenheid waren waardevol en bijzonder. We vinden het 
verschrikkelijk dat hij er niet meer is en zullen hem missen.

Hallo!

Bouwgroep Coöperatieve Wijkraad 
Frank Brander 
Telefoon: 06-38544815 
Mail: cooperatieve.wijkraad@groningen.nl 
Website: cooperatievewijkraad050.nl

 
Volg Coöperatieve Wijkraad  
op Facebook!

Contactgegevens  
en meer informatie

Aan de slag met afval
Het wijkpanel was overduidelijk: het zwerfafval 
in de wijk moet aangepakt worden. Maar hoe? 
Dat moeten we onderzoeken. Wat bleek? De 
gemeente Groningen heeft in de Korrewegwijk 
een pilot uitgevoerd om zwerfafval rondom 
ondergrondse containers aan te pakken. Dit 
willen ze ook in de Oosterparkwijk doen. Ook de 
Bewonersorganisatie is met zwerfafval bezig. 
Ideeën zijn om afvalcontainers te versieren met 
opvallende kleuren en/of illustraties om ervoor te 
zorgen dat er minder afval wordt achtergelaten. 
Dat alles onder het mom van de funtheorie. 
Gezamenlijk gaan we kijken hoe we aan deze 
projecten een mooie groene invulling kunnen 
geven. Daarvoor schakelen we binnenkort het 
Wijkpanel in!
Daarnaast houden we ons ook bezig met andere 
vormen van afvaloverlast zoals hondenpoep 
en willen we ook dat op een creatieve manier 
benaderen door middel van bijvoorbeeld 
groenstroken, opvallende afvalbakken en 
aangepaste uitlaatzones. Hier is natuurlijk het 
laatste nog niet over gezegd, en we waarderen 
altijd de mening van onze medewijkbewoners. 
Stuur ons gerust je suggesties door via onze 
Facebookpagina, mail of website.
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Sportmiddag voor het goede doel

Door Erik Weersing

In 2009 is in Utrecht de 
Stichting Move opgericht. 
Doelstelling was studenten 
uit de stad te koppelen 
aan schoolkinderen in een 
volkswijk, om samen door 
middel van een bepaald 
project iets voor deze wijk te 
doen. 
   “Studenten hebben in de 
meeste gevallen een andere 
sociaaleconomische achter-
grond dan kinderen in een 
volkswijk”, legde Douwe Jan 
van der Wal van de Stichting 
Move uit. “Ze leven langs 
elkaar heen. We willen beide 
werelden meer met elkaar in 
contact brengen. Studenten en 
schoolkinderen kunnen veel 
van elkaar leren.”
   Het initiatief sloeg aan en 
heeft zich snel over het land 
verspreid. In 2016 is er ook 
in Groningen een afdeling 
van start gegaan. En op 23 
maart vond er in onze wijk 
een evenement plaats. Een 
sportmiddag, georganiseerd 
door leerlingen van groep 7 / 
8 van CBS De Kleine Wereld 
(aan de Rosensteinlaan), in 
samenwerking met leden 
van de Groninger Studenten 
Rugbyclub (GSRC). De locatie: 
het terrein van de Buurt- en 
Speeltuinvereniging FEO aan 
de Gorechtkade.

De ideeën
Eind oktober is met de 
voorbereidingen begonnen.
“De school was enthousiast, 
de studenten waren enthou-
siast,” vertelde Douwe Jan. 
“Het was mooi om te zien 
hoe de leerlingen met tal van 
suggesties voor projecten in 
de wijk kwamen. De leerlin-
gen leverden de input, de 
studenten functioneerden 
als projectleider. Het idee 
een sportdag te organiseren 
voor kinderen in het Ronald 
McDonaldhuis bleek niet 
haalbaar. In plaats daarvan 
kwam deze sportmiddag, 
met sponsorloop, waarvan de 
opbrengst naar het Ronald 
McDonaldhuis gaat. 
   De leerlingen gingen aan de 
slag. Ze regelden zelf de huur 
van tafels, stootkussens en de 
tent.  En ze zamelden in de 
buurt geld in. Jumbo zorgde 
voor de catering. Verder heeft 
de Groningse Kredietbank het 
festijn gesponsord. Tijdens 
het project hebben we tools 
van de GKB ingezet zodat 
kinderen leren hoe ze met 
geld om moeten gaan.”

De onderdelen
Het sportfestijn begon met 
een reeks korte voetbalwed-
strijden waarbij zes teams 
streden om de eer. De finale 

■ Boven: Kinderen laten zich in het gebouw van de 
speeltuinvereniging schminken.
■ Links: De leerlingen staan klaar voor de start van de 
sponsorloop om de Gorechtvijver.

werd met 3-0 overtuigend 
gewonnen door team 5, 
bestaande uit Dylan, Dorian 
en Wisal. Bij de sponsorloop 
liepen de leerlingen in 
twee groepen gedurende 
een half uur rondjes om de 
noordelijke Gorechtvijver, 
geestdriftig aangemoedigd 
door de studenten. Wanneer 
de vermoeidheid toesloeg 
waren de studenten niet te 
beroerd een leerling op de rug 
te nemen en samen verder te 
rennen.
    Ondertussen lieten andere 
kinderen zich in het gebouw 
van de speeltuinvereniging 
schminken. “Je kunt kiezen uit 
verschillende dieren”, vertelde 
Nicole, die in verband met een 
gekneusde arm niet mee kon 
lopen. “Een kat, een giraffe, 
een vlinder. Maar ik heb voor 
een tijger gekozen. Dat vind ik 
wel stoer.”

Het eindsaldo
Na een mooie slottoespraak 
van Donovan, waarin hij nog 
eens het doel van de middag 
uiteen zette, maakte student 
Peter-Jan Reinders de eind-
stand van de sponsorloop 
bekend. In totaal is er voor het 
Ronald McDonaldhuis 249,17 
euro opgehaald. Een resultaat 
om trots op te zijn!

Werkzaamheden in de Oosterparkwijk
Er gebeurt van alles in de Oosterparkwijk! Er zijn plannen voor 
sloop- en nieuwbouw en ook worden veel woningen door 
Nijestee verbeterd.

Energiezuinige woningen
Nijestee is al langere tijd bezig 
met het verbeteren van een 
groot deel van de woningen 
in de Oosterparkwijk. Op dit 
moment wordt er gewerkt 
in de Kamperfoeliestraat, 
Seringenhof, Tulpstraat, 
Laurierstraat, Klaprooslaan 
en Oliemuldersweg. Naast 
het onderhoud worden 
de woningen voorzien 
van ondermeer dak- en 
spouwmuurisolatie, 
zonnepanelen en nieuwe 
daken. Voor de zomer zijn alle 
werkzaamheden klaar. 
 

Bouwplaats 
Goudenregenplein
Aannemer Nijhuis-Noord 
maakt al een tijd gebruik 
van het pleintje bij het 
Goudenregenplein. Ze hebben 
hier hun containers en ander 
materiaal staan. Omdat de 
werkzaamheden in de buurt 
straks klaar zijn, verdwijnt 
deze bouwplaats. In de 
zomerperiode is het plein dus 
weer gewoon te gebruiken.
 
Treslinglocatie
De sloop is al een tijdje bezig 
en er wordt hard gewerkt 
aan de nieuwbouwplannen. 
In de volgende krant kunnen 
we meer vertellen over de 
nieuwe school en de 50 
appartementen.

Ingezonden door Nijestee
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Cindy Lou Roxanne Monsanto, kunstenaar en coach
Door Jacqueline Pieters

Cindy Lou Roxanne Monsanto 
(van Roxart) ontvangt mij in 
haar ruime atelier, waar ze 
eigenlijk alleen in de warmere 
maanden is, in de winter is 
het er te koud. Het atelier is 
de zolderverdieping van een 
pand aan het Damsterdiep, 
met een grote tafel, stoelen, 
boekenkasten, opslag en 
doeken waar Roxanne aan 
werkt. In de wintermaanden 
werkt ze thuis.
   “Ik tekende en schilderde al 
van kinds af aan, vanaf het 
moment dat ik wat kon vast-
houden werd het een potlood. 
Mijn vader was technisch 
tekenaar, hij stimuleerde 
mijn tekendrang en gaf mij 
boeken zodat ik perspectief 
en anatomie kon leren. Door 
hem ben ik een perfectionist 
geworden, nu ben ik dat alleen 
nog in mijn werk.”
   “Ik heb de Klassieke Acade-
mie gedaan bij Ton Hageman 
(de directeur). Dat heb ik een 
jaar of vier gedaan, ieder jaar 
moest ik weer toelatings-
examen doen, en kreeg ik 
andere meesters. Het was 
prijzig: namelijk elk jaar weer 
3000,- euro. Hierna ben ik 
broodschilder geworden, ik 
schilder opdrachten. Bijvoor-
beeld het Loetjoeboek, dat ik
 in opdracht van de eigena-

resse van Loetjoe heb gemaakt 
samen met een tekstschrijver. 
Het boek gaat over een fanta-
siewezen dat voor de eerste 
keer naar school gaat.”
   “Nu werk ik aan  een boek 
over een wezen dat een reis 
maakt en voor de eerste keer 
naar de tandarts gaat.” “Ooit 
ben ik van straat geplukt en 
heb gewerkt als model, tevens 
werkte ik toen in de horeca. 
Na de geboorte van mijn 
dochter ben ik min of meer 
broodschilder geworden, 
eerst deed ik allerlei projecten 
op de scholen van mijn kinde-
ren. Voor kunstprojecten was 
toen nog budget.”
   “Nu geef ik hier op het 
atelier les en elders in de stad, 
bijvoorbeeld over technische 
skills, ik weet nu alles over 
verf en dragers. Dat is hoe 
soorten verf zich op verschil-
lende ondergronden gedra-
gen. Ik begeleid mensen die 
vastlopen in hun werk, school-
verlaters, dit zijn trajecten van 
12 weken. Ook kunstenaars 
die inspiratie kwijt zijn kun-
nen bij mij aankloppen. Een 
tekening is een verzameling 
rechte en kromme lijnen. In 
mijn coaching werk stel ik 
veel vragen en ik speel met de 
materie en ik daag mensen uit. 
Je kunt meer dan je denkt!”
   “Volgend jaar heb ik een 
grote solotentoonstelling bij 

Peter ter Braak Galerie. Een 
voorproefje kun je tijdens de 
Winterwelvaart tot je nemen 

■ Cindy Lou Roxanne Monsanto in haar atelier.

op de Gemma III. Het is een 
schip, waarvan sowieso de 
industriële vormgeving me 

aanspreekt. Na april, als het 
laatste portret klaar is, ga ik 
mij op mijn vrije werk storten.’

Opening “Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau”
Door Alan Haveman

Na een ingrijpende verbou-
wing van 3½  maand door 
Projectinrichtingsbedrijf  
Zwartwoud/VOM-Martini; 
een bouwbedrijf, aannemer 
en werknemers van Stichting 
Werk Pro ging op 13 februari 
om 10 uur ’s ochtends het 
nieuwe restaurant aan de 
Zaagmuldersweg 3 van start.
Het uit 1928 stammende pand 
in Amsterdamse bouwstijl 
(architect Siebe Jan Bouma) 
heeft nu de volgende indeling: 
Pal na binnenkomst aan de 

rechterkant het vertrek, waar 
het hoofd van “het politiepost-
huis”, majoor Sjoerds (of 
Sjoerts?) tijdens zijn ambts-
periode zitting had. Nu be-
vindt zich er de buffet/bar 
met 4 krukken. Er tegenover 
aan de wand, zeer opvallend 
in ouderwets uniform, een 
foto van dé veldwachter van 
Plan Oost: Sjoerds zélf. De 
ruimte wordt verder in beslag 
genomen door het leeuwen-
deel van de eetgele-genheid, 
35 à 40 zitplaatsen. 
Het kleinere gedeelte achterin 
besloeg de werkruimtes van 
de agenten met 4 cellen. Hier 

staat nu een lange tafel met 
ernaast een kleiner exem-
plaar. De grote is bekleed met 
vierkante lappen, afkomstig 
uit leren jassen, geschonken 
door kringloopbedrijf Goud 
Goed. Boven de bank een gro-
te foto met daarop afgebeeld
23, in klassiek verpleegsters-
uniform gestoken zusters. 
Projectleider Wijkwerken 
Miranda Dontje vertelt dat 
deze prent misschien wel 
herinneringen oproept aan de 
afdeling van de Geneeskundi-
ge Dienst (“Consultatie-
bureau”) om de hoek op Hor-
tensialaan 1. De associatie grappige anekdotes van 

buurtbewoners over majoor 
Sjoerds staan. De prijzen zijn 
vergelijkbaar met die van het 
Grand Café in het Treslinghuis.
Andere activiteiten in het 
monumentale pand: 
Koffie-ochtenden, ma/wo. 
10-14 uur ; “Haak maar 
aan”, di. 10-12 uur ; OZO 
computercursus, di. 13-16 uur. 
En, spreekuur advocate Enith 
van Wolde, wo. 9-12 uur.
Het ligt in de bedoeling de 
opening binnenkort met een 
officiëler karakter te laten 
overdoen door de huidige 
wijkagenten Jorge Castro 
en Fred Wilbrink. Ook zal 
geprobeerd worden, bestellen, 
afhalen en misschien zelfs 
bezorgen mogelijk te maken.

■ Miranda Dontje en Alex Jansen achter de bar.

Meer informatie?
http://www.
hetoudepolitiepolitiebureau.nl 
Tel. 050-2113684.

hiermee is niet vreemd, maar 
onterecht, omdat de afgebeel-
dedames toch echt van het 
Diaconessenziekenhuis 
Emmen zijn. In de vensterban-
ken staat oud porseleinen 
serviesgoed, dat van buurt-
bewoners afkomstig is. De 
naam “Stadsrestaurant Het 
Oude Politiebureau” wil bena-
drukken, dat het etablisse-
ment stedelijke allure wil 
verwerven en wil voorkomen, 
dat de goegemeente het als 
een achteraf buurttentje af-
doet. Het team van medewer-
kers (koks, obers en admini-
stratie) bestaat uit 20 à 25 
mensen. Het menu wordt 
gedomineerd door de 
Hollandse keuken en is zoveel
 mogelijk met verse, lokale
 streekprodukten samen-
gesteld. De bieren komen van 
plaatselijke brouwerijen. 
Vermeldenswaardig is, dat 
in de menu menukaarten 
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Betsy Bannink werkt met kinderen en hun ouders
“Geen kind is gelijk, geen ouder is hetzelfde. Ik zoek altijd naar wat het beste bij ouders past.”
Door Erik Weersing

Betsy Bannink houdt ze zich 
binnen het WIJ-team bezig 
met peuters (leeftijd: 2-4 
jaar) en kleuters (leeftijd: 
4-6 jaar) en hun ouders. Ze 
denkt met de ouders mee als 
ze een vraag hebben over het 
opvoeden of het opgroeien 
van hun kind. 
    “Iedere vader en moeder 
kent de momenten van lichte 
wanhoop, omdat zijn kind niet 
wil luisteren of  niet goed 
eet, slecht slaapt of steeds 
maar weer ruzie maakt 
met zijn broertjes of zusjes. 
Ik bespreek met hen de 
problemen waar ze tegenaan 
lopen en overleg wat eraan 
gedaan kan worden.” 
    Daarbij houdt Betsy altijd 
rekening met de achtergrond 
en de opvattingen van het 
gezin. “Geen kind is gelijk, 
geen ouder is hetzelfde. 
Ik zoek altijd naar wat het 
beste bij de ouders past. Om 
een voorbeeld te geven; een 
alleenstaande moeder was 
vanuit haar cultuur gewend 
dat haar kind bij haar op de 
kamer sliep. Van verschillende 
kanten werd er op haar 
ingepraat.   ‘Het wordt nu toch 
wel tijd dat je dochtertje naar 
haar eigen kamer verhuist.’Het 
bracht haar aan het twijfelen. 
Tijdens het gesprek dat ik 
met haar had, gaf ze aan het 
juist fijn te vinden dat  haar 
dochtertje bij haar sliep. Zelf 
zag ze het probleem niet. In 
mijn advies sluit ik me dan bij 
het standpunt van de moeder 
aan.”

Waar krijg je de meeste vragen 
over? 
“Over de peuterpuberteit. 
Een kind ontdekt dat hij een 
eigen willetje heeft. ‘Ik ben 
twee en ik zeg nee’. Huilen als 
hij zijn zin niet krijgt! Geen 
land mee te bezeilen! Het 
is belangrijk om aan de ene 
kant grenzen aan te geven, 
maar aan de andere kant ook 
ruimte te geven, waardoor het 
kind dingen kan ontdekken 
en zich kan ontwikkelen. Laat 
hem kiezen. ‘Wil je vandaag 
je groene T-shirt aan of je 
blauwe?’ Daarmee voorkom 
je conflicten. Maar probeer 
ook consequent te zijn. Dus 
als je dochtertje blijft zeuren 
om nog één snoepje, ‘nog één 
snoepje, mama, eentje maar, 
éééén snoepje maar!’, dan niet 
toegeven om van het gedoe 
af te zijn. Anders leert ze dat 
zeuren wat oplevert. En, om 
nog een tip te geven, soms 
moet je je zinnen wat anders 
formuleren. Wanneer een 
ouder zegt ’hé daar, niet op 
de bank springen!’, dan blijft 
dat beeld, dat ‘op de bank 
springen’ juist hangen bij het 
kind. Beter kun je zeggen ‘zeg, 
kom eens van de bank af.’ ”

In een eerder gesprek vertelde 
je dat je bepaalde projecten 
doet.
“Dat klopt. Ik werk met het 
programma ‘Opstapje’ voor 
kinderen vanaf twee jaar en 
hun ouders. Ik kom thuis langs 
met boekjes en speelgoed. 
Sommige ouders zijn het niet 
gewend hun kinderen voor te 
lezen of spelletjes met hen 

te doen, niet uit onwil, 
maar gewoon, omdat ze het 
van huis uit niet hebben 
meegekregen. Met ‘Opstapje’ 
proberen we te voorkomen 
dat kinderen, tegen de tijd dat 
ze naar de basisschool gaan, 
een bepaalde achterstand 
hebben. Om dezelfde reden 
bieden peuterspeelzalen en 
de kleuterklassen van de 
basisschool aan de kinderen 
die dat nodig hebben VVE aan. 
VVE staat voor Voorschoolse 
(peuters) en Vroegschoolse 
(kleuters) Educatie. De 
ouders van de kinderen die 
eraan meedoen worden, als 
een nieuw thema van start 
gaat, uitgenodigd om op de 
peuterspeelzaal of op school 
te komen. Dan vertelt de juf 
wat zij in de klas doet. De 
ouders krijgen een leesboekje 
en spel- en knutselideetjes  
mee naar huis over het thema 
dat aan de orde is. Ik ben 
betrokken bij de VVE-thuis: ik 
geef uitleg bij de opdrachten 
die thuis worden gemaakt. Het 
gaat erom de twee werelden, 
school en thuis, beter met 
elkaar te verbinden, wat het 
leren alleen maar ten goede 
komt.” 

Hoe kunnen ouders die vragen 
hebben jou bereiken?
“Ze kunnen contact opnemen 
met WIJ Oosterparkwijk 
en vragen naar Betsy 
Bannink. Verder is er iedere 
maandagochtend, tussen 
tien en twaalf uur, een 
inloopochtend voor ouders 
en kinderen – kinderen 
tot vier jaar -  in het 

speeltuingebouw op de hoek 
van de Oliemuldersweg en de 
Resedastraat. Ik organiseer 
het met mijn collega Rosbina 
onder het motto:
“Kom spelen met je kind en 
ontmoet andere ouders.”  
Een afspraak maken is niet 
nodig. Iedereen is van harte 
welkom!”

Contact?
Contact opnemen kan via: 
wijoosterparkwijk@wij.
groningen.nl 
Tel.: 050-3678960. 
Adres:  Gorechtkade 8

■ Betsy Bannink

Vier de zintuigen met Zintastisch!

Op 9 juni 2018 van 10.00 tot 
17.00 worden op Het Werk 
(Paradijsvogelstraat 10) de 
zintuigen gevierd tijdens het 
Zintastisch! zintuigenfestival. 

We zijn de hele dag druk bezig 
met zien, voelen, proeven, 
ruiken en horen. Soms doe je 
zelfs alles tegelijk. Dat heeft 
meer invloed op je dan je in 
eerste instantie zou denken. 
Daarom staan op Zintastisch! 
de zintuigen centraal. Want 
die zijn de hele dag zo hard 
aan het werk, dat ze het 
verdienen even lekker in het 
zonnetje gezet te worden.

En hoe worden de zintuigen 
gevierd? Door lekker eten, 
mooie muziek en gedichten, 
kunst en nog veel meer 
van dat soort moois. Zo 
organiseert De Speelruimte 
tijdens dit gezellige festival 
een workshop ‘voelen door 
voelen’ waar je kan ontdekken 
wat je nu eigenlijk voelt, als je 
voelt. En waar je dat voelt.

Ook draagt dichter Kasper 
Peters voor uit zijn eigen werk 
en gaat woordenkunstenaar 
Cissy Gressmann op de 
improvisatietour. In de 
ateliers die op die dag worden 
opengesteld is genoeg te zien 
om je ogen goed de kost te 
geven. Of wat dacht je van 
heerlijke verse koffie (mét 
een verhaal) om je neus en 
smaakpapillen eens goed aan 
het werk te zetten?

Zintastisch! is een vrolijk 
en zonnig nieuw festival in 
de stad Groningen, waarbij 
iedereen welkom is. Oók 
als bijvoorbeeld een van 
je zintuigen het niet doet. 
Zo is er voor doven en 
slechthorenden poëzie in 
gebarentaal. En ja, dat is 

compleet iets anders dan 
poëzie voor horenden. Ook 
bijzonder en leuk om te zien 
als je niet doof bent.

Zintastisch vindt plaats 
op 9 juni 2018 van 10.00 
tot 17.00 op Het Werk 
(Paradijsvogelstraat 10, 
Groningen), een prachtige en 
zinnenprikkelende locatie en 
een van de mooiste plekjes 
in de stad. Toegang tot het 
festival is helemaal gratis.

Zintastisch is een initiatief van 
Open je boek.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie 
op http://www.zintastisch.nl

Ingezonden door 
Open je boek

Benefietdag bij JOP voor 
Stichting Zeecontainer
Door Alan Haveman

Op zaterdag 31 maart van 16 
tot 21 uur had Gert Tuinstra 
van het landelijke internet-
radiostation “Esperando” 
samen met Stichting Zee-
container en de mensen van 
JOP (Klaprooslaan 304 a) een 
bijeenkomst georganiseerd 
om geld in te zamelen voor 
de stichting. Dit om kleding, 
schoenen en dergelijke bijeen 
te brengen voor mensen, die 
beneden het bestaans-
minimum moeten leven. 
De verkoop van drankjes, 
hamburgers en curryworsten, 
alsmede eventuele donaties 
van sponsoren was een 
manier daartoe. De hoogte 
van het bedrag, dat de actie 
uiteindelijk opgebracht heeft, 

is onlangs bekend gemaakt: 
€ 648,43.
   De opkomst bij dit project 
was bemoedigend: 100 
verkochte entreekaarten. 
Speciaal voor de kinderen 
stond er op het terrein een 
lucht-springkussen opgesteld 
en waren er gratis ijsjes en 
suikerspinnen te krijgen.
De avond werd gevuld met 
optredens van Lammert 
Grofsmid (bekend door 
het tv-programma “Man 
bijt hond”), Johan Tel en 
Tineke Bos, die aanstekelijke 
Nederlandstalige meezingers, 
-deiners ten gehore brachten.
Al met al een geslaagd 
evenement, waarvan de 
financiële revenuen tot 
tevredenheid stemt. 
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Sixtiesfestival in d’ Oliemolen
Door Alan Haveman

Zaterdag 17 april vanaf 20 uur
vond de derde, voorlopig 
laatste, editie van het sixties-
festival in d’ Oliemolen, Olie-
muldersweg 41 plaats.
    Organisator Joop Hamming
(70, de vroegere drummer van
 de Groninger Oosterparkwijk-
band “The Javelins”, en ook 
hier, vandaag, praktiserend 
actief, in samenwerking met
een nazaat van de exploitan-
ten van de Rock ’n Rollkroeg 
Flinstone Bar (Gelkingestraat) 
en het beheerdersechtpaar 
van d’ Oliemolen Leugs, had 3 
bands geprogrammeerd:
1)  “Guacamole”
Dat is van origine een dikke 
koude saus van avocado’s, 
maar wat hier geserveerd 
werd, was authentieke Rock 
and Roll.
2)  “Johnny Dynamite & The 4 
Men”
Onvervalste R & R, nummers 
van Elvis Presley en Cliff 
Richard, maar ook Country 

and Western-, en Blue 
Grassmuziek. Johnny is Johan 
Koning, de bekende, nog niet 
zo lang geleden gestopte, 
marktkoopman. De band 
bracht ook nog instrumentale 
electrische gitaarmuziek à la 
“The Shadows” en het num-
mer “Albatros” van “Fleetwood 
Mac” ten gehore. 
3)  “The Fighting Cats”
Ook Rock and Roll, maar 
daarnaast populaire 50-, en 
60-er jaren popmuziek.
   Tja, het laatste sixtiesfestival 
hier. Dat, onder meer, omdat 
de drijvende krachten van het 
buurthuis, de familie Leugs, 
enigszins op leeftijd zijn en 
het wel een beetje voor gezien
 houden. Daarbij is er een ver-
ontrustende terugloop in 
activiteiten en verenigings-
leven. De meest relevante 
reden echter is toch de aan-
zegging van de gemeente, dat 
het gebouw eind 2018 tegen 
de vlakte gaat.
   Of dat ook geldt voor het 
duivenhouderscomplex “De 
Luchtbode” en de vestiging 

van de COP-groep “Kids 
First” in dit hoekje bij de 
Resedastraat is nog niet 
bekend. Even onbekend als 
de plannen van de gemeente 
voor dit gebied.
   Voor deze nostalgische 
avond waren er zo’n 200 
kaarten verkocht. De sfeer was 
als in het Krotje (Helpman), 
Bonanza (Ebbingestraat) en 
Flintstone Bar of IJssalon 
Dynamite (Bedumerweg). 
   Er werd enthousiast gedanst 
en het enige, dat ontbrak, 
waren de petticoats  onder de 
rokken en de hoog opgetou-
peerde kapsels van de dames, 
als ook de spijkers in de jeans. 
Op dit moment is onduidelijk 
of en waar er een volgend 
sixtiesfestival komt. Organisa-
tor Joop Hamming suggereert 
“Avanti” (Damsterdiep) of “De 
Schakel” (Oosterhogebrug). 
Vooralsnog blijft als enige op-
tie in dit verband: Afwachten…
   Feit is, dat deze Rock and 
Roll-avond een klinkende was. 
Succesvol en waardig in het 
grote boek der herinneringen 
opgenomen te worden!

28 Woningen comfortabel en weer 
als nieuw
Ingezonden door SWBV

Woningen die in de steigers 
staan. Maandenlang bouw-
vakkers en schilders in de 
straat en soms ook een aantal 
dagen in je huis. Dat was afge-
lopen tijd het straatbeeld dat 
de bewoners van de Kamper-
foeliestraat, de Seringenhof en 
de Tulpstraat hadden.    
   Inmiddels worden de laatste 
klussen uitgevoerd en zijn 28 
woningen toekomstbestendig. 
De woningen zijn van label E 
naar minimaal label B gegaan.

De woningen kregen o.a. 
HR++glas, nieuwe puivulling 
en nieuwe draaidelen. 
   De spouwmuren werden 
aangepakt, er is dakisolatie 
aangebracht op zolder, pv-
panelen werden op het dak 
geplaatst en er kwamen 
nieuwe dakramen en -ramen. 
Verder werden er brandwe-
rende maatregelen uitgevoerd 
en waar nodig werden 
vlieringtrappen, keukens en 
tegelwerk vervangen en 
muren gesausd. 
   Zulke verbouwingen en 
renovaties zorgen voor over-
last. En ook al probeerden 
woningcorporatie Nijestee en 

SW Vastgoedverbetering dit 
zoveel mogelijk te beperken, 
volledig vermijden is niet 
mogelijk. Om de bewoners te 
bedanken voor hun mede-
werking en om die overlast 
een beetje goed te maken, 
kregen de bewoners van de 28 
woningen  een goed gevulde 
boodschappentas. Zo wordt 
het optimaal genieten van de 
nieuwe woning. Een woning 
die ’s winters de kou en 
’s zomers de warmte buiten-
houdt. En dat zullen de bewo-
ners ongetwijfeld de komende 
jaren op hun energienota 
terugzien. 

■ De Kamperfoeliestraat staat hier nog flink in de steigers.

Medisch studenten gekoppeld aan 
oudere patiënten bij artsenbezoek

Vanaf nu is het voor 
inwoners van de provincie 
Groningen mogelijk om een 
geneeskundestudent mee te 
nemen op artsenbezoek. De 
nieuwe sociale onderneming 
MedGezel heeft hiervoor 50 
“artsen van de toekomst” 
opgeleid die dit nieuwe 
zorgconcept gaan uitrollen. 
Te beginnen in Groningen. De 
missie is om zoveel mogelijk 
oudere patiënten te helpen in 
de vaak stressvolle periode 
rond een ziekenhuis bezoek. 
    Een bezoek aan een dokter 
in een ziekenhuis brengt vaak 
spanningen met zich mee. Veel 
mensen zien daar erg tegen op 
en meer dan de helft zegt na  
afloop niet precies te hebben 
begrepen of onthouden wat de 
arts heeft gezegd. En voor veel 
patiënten is het niet mogelijk 
om familie of vrienden mee 
te nemen ter ondersteuning. 
MedGezel gaat veel baat 
brengen op drie fronten: de 
patiënt weet zeker dat hij of 
zij maximaal voorbereid op 
artsenbezoek gaat en goed 
geïnformeerd weer thuis 
komt. De artsen besparen 
kostbare tijd omdat ze dingen 
niet meerdere keren hoeven 
uit leggen of na afloop worden 
benaderd met aanvullende 
vragen en de studenten doen 
ervaring op aan de “andere 
kant van de stethoscoop” en 
hebben een mooie bijbaan 
in hun eigen vakgebied.” 
Ook Freddi Kuipers van de 
Stichting Senioren Werkplaats 
Groningen (SSWG) vindt 
MedGezel een mooi initiatief. 
SSWG staat immers voor 
het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van senioren. 
MedGezel sluit hier goed bij 
aan. 

Medisch Coach
De medisch 
coaches, laatstejaars 
geneeskundestudenten en 
coassistenten, gaan aan de 
slag om zoveel mogelijk 

Groningers te begeleiden 
vóór, tijdens en na een 
ziekenhuisbezoek.
De student komt voor de 
afspraak bij de patiënt thuis 
en bereidt de afspraak met 
de dokter voor. Alle wensen 
en behoeftes komen aan 
bod en het medicijngebruik 
wordt in kaart gebracht. 
Vervolgens gaan ze samen 
naar het ziekenhuis, waarbij 
de medisch coach de patiënt 
ondersteunt. Na afloop 
bespreekt de medisch coach 
met de patiënt in begrijpelijke 
taal de bevindingen en maakt 
een handzaam, eenvoudig 
verslag. Dit vertrouwelijke 
verslag kan worden gedeeld 
met diegenen die voor de 
patiënt belangrijk zijn.

Sociale onderneming
MedGezel is een sociale 
onderneming, wat wil zeggen 
dat er een maatschappelijke 
doelstelling wordt 
nagestreefd en als er winst 
wordt gemaakt het grootste 
gedeelte wordt ingezet om 
minder draagkrachtigen 
financieel te ondersteunen. 
MedGezel wordt bijgestaan 
door een Raad van Advies 
met prominenten uit de 
maatschappij. Er zijn ook 
onderhandelingen gaande 
met zorgverzekeraars om te 
onderzoeken of en hoe de 
kosten voor patiënten zo laag 
mogelijk kunnen worden 
gehouden.

Ingezonden door SSWG

Meer weten of aanmelden?
http://www.MedGezel.nl

Ander nieuws uit de 
Oosterparkwijk
Door Alan Haveman

De afgelopen tijd is aan de 
Oosterhamrikkades al het 
een en ander aan nieuwbouw 
verrezen en zit er nog meer in 
het verschiet. Ook de aard van 
de nieuwe brug over het Van 
Starkenborghkanaal houdt het 
gemeentebestuur voorlopig 
wel even bezig. 
   De gebouwen, waarin de 
Stadse Voedselbank, hulp-
instelling Praktijk Broens en 
de Destiny Church onder-
gebracht waren, staan er nog, 
maar de toenmalige gebrui-
kers ervan zijn weg.
   De Voedselbank is verhuisd 
naar de Ulgersmaweg 57, 

Broens is naar de oude 
directeurswoning van 
Puddingfabriek Polak 
(Hereweg 9) gegaan en de 
kerk zit nu op Koningsweg 48. 
Kringloopbedrijf Goud Goed is 
nog in het ongewisse. 
   Mist u de weggeefkast in de 
hal van het Treslinghuis? Die 
staat nu in het gebouw van 
SVO, Resedastraat 2 a.
   Het Ronald Mc Donaldhuis, 
H.A. Kooijkerplein 15 staat 
al geruime tijd in de steigers. 
Bouwvakkers zijn druk in de 
weer 4 appartementen op het 
dak te zetten. Ook komt er een 
dakterras op de hoek met de 
Gorechtkade.
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Geert Sterringa ingeschreven in het gulden 
boek van Groningen
Door Erik Weersing

Op 4 november 1933 stopte er 
een vrachtwagen voor het 
adres Zaagmuldersweg num-
mer 17 A, het huis waar Geert 
Sterringa woonde. Er kwamen 
twee mannen naar buiten, 
kaalgeschoren en haveloos 
gekleed. Het waren August 
Levin en Walter Modrow, twee 
politieke gevangenen die de 
dag tevoren waren ontsnapt 
uit het concentratiekamp 
Neusustrum, een van 
de vijftien zogeheten 
‘Emslandlager’, concentratie-
kampen, gelegen in noordwest 
Duitsland, niet ver van de 
grens met Nederland. Aan een 
vrachtwagenchauffeur. die 
hen, nadat ze naar ons land 
waren gevlucht, een lift gaf, 
hadden ze gevraagd hen af te 
zetten bij ‘een vriend van de 
Sovjet-Unie’. Dat de chauffeur 
bij dit verzoek als eerste aan 
Geert Sterringa dacht, geeft 
aan hoe bekend diens naam 
in Noord-Nederland was - als 
communist en als antifascist.
Ruud Weijdeveld – auteur van 
het tweedelige standaardwerk 
‘Het communistische verzet 
in Groningen. 1940-1945’ – 
begon met deze herinnering 
zijn toespraak in het stadhuis 
van Groningen op 9 februari 
jl., de dag dat Sterringa, bijna
 75 jaar na zijn dood, inge-
schreven werd in het gulden
boek van de stad. Zijn ere-
burgerschap is niet alleen als 
eerbetoon aan hem bedoeld, 
maar aan alle Groningse 
communisten die, net als 
hij, tijdens de oorlog zijn 
omgekomen.

De keuze  
Geert Sterringa is op 30 
december 1876 geboren in 
Firdgum, een klein Fries dorp,
dat ligt ten noordoosten van 
Harlingen. Daar werd hij al 
vroeg geconfronteerd met 
sociaal onrecht. De levens-
omstandigheden voor de 
landarbeiders waren in die 
tijd bijzonder slecht. De 
arbeiders werden uitgebuit. 
De tegenstellingen waren 
groot. Er heerste sociale 
onrust. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Sterringa, 
nadat hij zich, na het behalen 
van zijn onderwijzersacte, 
definitief in Groningen had 
gevestigd, zich als lid aan-
meldde bij de Sociaal Demo-
cratischer Arbeiders Partij, 
de SDAP. Ruud Weijdeveld 
gaf een overzicht van de 
vele functies die hij binnen 
deze partij heeft vervuld. En 
schetste ook hoe het later 
landelijk tot een breuk in de 
gelederen kwam - tussen de 
radicale groepering (de latere 
communisten) die hun doel 
via revolutie wilden bereiken, 
en de minder radicalen 
(de sociaaldemocraten) 
die een meer geleidelijke 
hervormingsweg voorstonden. 
Uiteindelijk is Sterringa uit 
de SDAP gezet. Dit gebeurde 
op voorstel van Eltjo Rugge 
(1872-1950), in latere jaren 
wethouder in Groningen en, 
net als Sterringa, inwoner van 
de Oosterparkwijk. 
   Ruud Weijdeveld constateer-
de dat beide heren, nu ze alle-
bei in het gulden boek van de 
stad zijn ingeschreven, toch 
min of meer weer met elkaar 
verenigd zijn. Hoe dan ook: 
door het royement was Ster-

ringa definitief tot het radicale 
kamp toegetreden: de SDP,  
die later eerst de CPH en 
daarna de Communistische 
Partij Nederland (CPN) zou 
gaan heten. Voor deze partij 
is hij lid van de Provinciale 
Staten geweest en lid van de 
gemeenteraad van Groningen. 

De oorlog
Negen maanden na de inval 
door de Duitsers in ons land 
(op 10 mei 1940), brak de 
februari-staking uit. Het was 
een protest tegen de Joden-
vervolgingen. Geert Sterringa 
die zich voor de oorlog al op 
tal van manieren tegen het 
nazisme had gekeerd, schreef 
een pamflet waarin hij de 
Groningers opriep zich bij de 
staking aan te sluiten. Deze 
actie kwam hem duur te staan. 
Op 10 maart 1941 werd hij 
gearresteerd. Het dringend 
advies – onder anderen van 
zijn dochter Mieke – om onder 
te duiken, had hij naast zich 
neergelegd. Hij wilde zijn 
mensen niet in de steek laten. 
Kleinzoon Geertjan Herder, 
die na de oorlog is geboren 
en zijn grootvader dus nooit 
heeft gekend, vertelde in zijn 
toespraak dat zijn opa bij zijn 
arrestatie tamelijk laconiek 
tegen zijn zuster opmerkte: 
“Daar zijn ze voor mij. En ik ga 
met ze mee nu.” 
    Via het huis van bewaring,
de gevangenis in Schevenin-
gen (het Oranjehotel) en 
kamp Amersfoort, kwam 
hij uiteindelijk, op 28 maart 
1942, in kamp Buchenwald 
aan. Daar is hij op 19 januari 
1944 gestorven, 67 jaar oud.
Verzetsvrouw Siet Tammens 
(1914-2014) vertelde, kort 

voor haar overlijden, aan 
Geertjan Herder dat Sterringa 
in kamp Amersfoort voor een 
Russische gevangene is 
gesprongen toen deze werd 
afgeranseld. Hierna kreeg hij 
zelf de nodige klappen. Ook in 
andere situaties heeft hij het
voor zijn medegevangenen 
opgekomen. Het is veelzeg-
gend dat hij in het kamp 
liefdevol ‘Sterretje’ werd 
genoemd. Een vriend karak-
teriseerde hem naderhand als 
‘een licht in de duisternis.’

De erkenning
De koude oorlog heeft de 
waardering voor het commu-
nistische verzet lange tijd in 
de weg gestaan. Sterker nog: 
het werd ontkend. Ook de 
politieke situatie in de Sovjet-
Unie en in de satellietstaten 
in het Oostblok werkte niet 
mee. De onderdrukking in 
de landen achter het IJzeren 
Gordijn, met een onvrije pers, 
strafkampen in Siberië en 
vervolging van dissidenten, 
bepaalde  met terugwerkende 
kracht hoe men in Nederland  
tegen het communistische 
verzet aankeek.  
   Burgemeester Den Oudsten 
merkte in zijn toespraak op 
dat met de Russische inval in 
Hongarije (in 1956) en in 
Tsjechoslowakije (in 1968) 
het doodzwijgen een diepte-
punt bereikte. Hij plaatste 
hierbij de kanttekening dat 
wat de Russen ervan maakten 
niet vereenzelvigd moet 
worden met wat de commu-
nisten er in Nederland van 
maakten. Verder stelde hij 
vast dat pas na 1985, toen 
Michael Gorbatsjov de leiding 
in de Sovjet-Unie overnam, en 
de glasnost en de perestrojka 
hun intrede deden, er in 

Nederland ruimte kwam het 
communistische verzet op de 
juiste waarde te schatten. “En 
ook vandaag zetten we iets 
recht.” Hij benadrukte dat het 
besluit Geert Sterringa in te 
schrijven in het gulden boek 
van Groningen unaniem door 
de gemeenteraad genomen 
is “en dus niet alleen door de 
partijen die ideologisch wat 
dichter bij hem staan”.  
   Peter den Oudsten prees 
Sterringa en de zijnen om 
hun moed en om hun keuze, 
op momenten dat het erop 
aankwam, niet weg te kijken, 
maar in actie te komen. Ook 
merkte hij op het jammer 
en triest te vinden dat het 
authentieke communistische 
geluid anno 2018 niet meer 
wordt gehoord. 

Het dirigeerstokje
Geertjan Herder vertelde dat 
zijn grootvader een mooie 
stem had, graag zong en ook 
viool speelde. Hij was de 
oprichter en de eerste dirigent 
van het koor ‘De Volksstem’. 
Zijn dirigeerstokje heeft de 
familie altijd bewaard. Tijdens 
de plechtigheid op 9 februari 
werd er opgetreden door het 
tegenwoordige koor ‘De Volks-
stem’. Op verzoek van de nabe-
staanden heeft de huidige 
dirigent, Douwe Ettema, een 
van de liederen die ten gehore 
werden gebracht, met dit 
stokje gedirigeerd. Het 
was het lied ‘Wir sind die 
Moorsoldaten’ (‘Wij zijn de 
veensoldaten’) dat in de 
zomer van 1933 is ontstaan in 
het concentratiekamp 
Börgermoor, een van de 
andere ‘Emslandlager’, 
gelegen in noordwest 
Duitsland, niet ver van de 
grens met Nederland.                              

■ Foto ontleend aan: R. Weijdeveld, ‘Het communistische verzet 
in Groningen. 1940-1945’, Bedum 2014, dl. I, pag. 185. 

■ Burgemeester Den Oudsten schrijft Geert Sterringa in het gouden boek van de stad 
in. Nabestaanden kijken toe.
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MANTELZORGKAART GRATIS 
VOOR MANTELZORGERS 

De gemeente Groningen waardeert 
mantelzorgers* ook in 2018 voor hun 
inzet en zorg.  

Trakteer uzelf op een lunch voor twee, 
een bos bloemen, heerlijk Italiaans ijs, 
de Groninger Scheurkalender, een 
activiteit van het Steunpunt Mantelzorg 
en aan het eind van het jaar de 
verrassingscoupon!  

Neemt u wel even  een legitimatie 
mee? 

 

De mantelzorgkaart is 
persoonsgebonden en kan door 
mantelzorgers afgehaald worden bij de 
Entree van WIJ OPW, Gorechtkade 8. 
Alle werkdagen van 9 tot 17 uur. 

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

MUSEUMUITJE                                   

 

Op 9 maart j.l. vertrok vanaf de 
Klaprooslaan een volle Museum Plus 
Bus richting Amstelveen. Die dag stond 
er een uitje naar het Cobra museum 
voor moderne kunst gepland. De 
Museum Plus Bus is een bijzonder leuk 
initiatief voor ouderen in Nederland. De 
bus rijdt elke dag een groep senioren 
naar één van de veertien deelnemende 
musea. Het gaat om senioren die niet 
meer zelfstandig een museum kunnen 
bezoeken. De animo voor deze activiteit 
was groot en de groep kijkt terug op een 
hele leuke dag in Amstelveen: “Wat een 
heerlijke en gezellige dag hebben wij 
gehad. Mijn dank is groot”, aldus een 
bewoner uit de wijk.  

 

 

FINANCIELE TIP VAN WIJ OPW 

WIJ Oosterparkwijk helpt mensen graag 
om de financiële situatie zo optimaal 
mogelijk te houden en/of te krijgen. 
Daarom geven wij u graag financiële 
tips en dit is de eerste van de reeks. 

Deze keer de tip dat mensen met een 
stadjerspas zich mogen aanmelden bij 
BuenO telecom, waarmee ze een groot 
aantal instanties in de gemeente 
Groningen GRATIS kunnen bellen. 
Meer informatie is te vinden op 
https://buenotelecom.nl/stadjerspas 

Heeft u geen stadjerspas, maar kent u 
wel mensen met een stadjerspas? Geef 
deze tip door! 

Mocht het u niet goed lukken, dan kunt 
u binnenlopen bij de Entree van WIJ 
Oosterparkwijk aan de Gorechtkade 8 
(op werkdagen geopend van 9 - 17 uur). 
Of kom langs bij Geldwijs, het financiële 
inloopspreekuur, iedere dinsdag van   
13 - 16 uur aan de Irislaan 2. 

PEUTERMUZIEK MET 
MOUSMÉ 

Iedere maand is er peutermuziek met 
Mousmé, een dansdocent die samen 
met kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar gaat 
zingen, bewegen en spelen op muziek! 
Het vindt plaats in het 
Franciscuscentrum (Koekoeksplein 2) 
op iedere eerste woensdag van de 
maand van 10-11 uur. Deelname is 
geheel gratis.  

KONINGSDAG 2018 

Op Koningsdag is er al een volle 
agenda, ook geschikt voor gezinnen! Zo 
is er een kindervrijmarkt op de 
Westerhaven, van 9 - 18 uur. Het is een 
vrijmarkt speciaal voor en door 
kinderen. Ook is er op de Ossenmarkt 
een Familieplein ingericht, waar 
verschillende kinderactiviteiten 
plaatsvinden, waaronder een optreden 
van een Kidsband. 

Meer informatie is te vinden op 
koningsdag.groningen.nl/ 

MARTINITOREN BEKLIMMEN 

Voor houders van een stadjerspas is er 
de mogelijkheid om de Martinitoren 
gratis te beklimmen. Met het oog op het 
aankomende mooie weer en de 
behoefte om weer in de zomerkleren te 
passen, is dit een ideale activiteit. Zowel 
voor kinderen en volwassenen gratis, 
indien u dus in het bezit bent van een 
stadjerspas! 

De Martinitoren is iedere dag geopend 
met uitzondering van enkele 
feestdagen. Uiteraard kunnen ook niet-
houders van de stadjerspas een klim 
wagen op de grote toren van Groningen, 

tegen betaling van een bedrag van €2,- 
(kinderen tot 11 jaar) tot €3,- (leeftijd 
12+).  

Kijk op toerisme.groningen.nl voor meer 
informatie over openingstijden en 
toegangsprijzen. 

VOORAANKONDIGING 

Vakantie voor kinderen en een uitje en 
vakantie voor jonge mantelzorgers 

Er zijn kinderen die om medische, 
financiële of sociale redenen niet op 
vakantie gaan. Humanitas organiseert 
voor deze doelgroep (en hun ouders) 
een groot aantal kindervakantieweken in 
de zomerperiode. Kinderen wordt een 
fijne week geboden met veel plezier, 
ontspanning en contact met andere 
kinderen. Zo ook dit jaar weer. De 
exacte data zijn nog niet bekend. Houd 
hiervoor de website van Humanitas in 
de gaten: www.humanitas.nl/groningen. 

Daarnaast wordt ook speciaal voor 
jonge mantelzorgers een vakantieweek 
georganiseerd. Jonge mantelzorgers 
zijn kinderen of jongeren tussen de 8 en 
24 jaar die een ouder, broer, zus of 
iemand anders in de directe omgeving 
hebben die zorg nodig heeft. Deze 
kinderen hebben vaak taken en zorgen 
die niet passen bij hun leeftijd. Ook deze 
data staan nog niet vast. Houd ook 
hiervoor de website van Humanitas in 
de gaten. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u dagelijks tussen 9 en 17 uur 
terecht bij de Entree van WIJ 
Oosterparkwijk aan de Gorechtkade 8. 

ZET IN UW AGENDA 
De meivakantie is weer een week vol 
leuke activiteiten voor jong en oud uit de 
Oosterparkwijk. 

Op het programma staat onder andere 
een uitje naar JumpXL en naar 
Sprookjeshof Zuidlaren, activiteiten bij 
de Spelcontainer, koken en 
herdenkingskoekjes maken, een 
herdenkingsspeurtocht en een heuse 
Dancenight (alleen voor vrouwen). De 
activiteiten vinden plaats van 30 april tot 
11 mei.  

Voor meer informatie over de activiteiten 
kunt u terecht op www.check050.nl of 
kijk op onze Facebook-pagina WIJ OPW 
Jeugd. Een overzicht van de activiteiten 
kunt u ophalen aan de Gorechtkade 8 of 
bij één van de jongerenwerkers in de 
wijk.  

We hopen jullie snel te zien op de 
meivakantie-activiteiten! 

 

 

 

INGELIJST YTJE ROSIER 

    

Welke rol vervul je in het WIJ-team 
Oosterparkwijk? Binnen het team ben 
ik generalist met expertise jeugd, dat 
betekent onder andere dat ik ouders 
ondersteun waar nodig bij 
opvoedingsvraagstukken, om zo te 
proberen een optimaal 
opvoedingsklimaat te ontwikkelen 
voor de kinderen. Daarnaast probeer 
ik met collega's om onze preventieve 
ondersteuning in het voorliggende 
veld vorm te geven, en om daarin met 
alle partners in de wijk hetzelfde 
'pedagogische klimaat' te creëren.   

Wat vind je het leukste aan je werk? 
Het contact met ouders, de 
afwisseling, het laagdrempelige 
contact en tegelijkertijd de spoed of 
crisis die eraan te pas komt. Het is 
een afwisselende baan waarbij ik op 
veel verschillende vlakken mijn 
figuurlijke ei kwijt kan, zowel 
inhoudelijk op gezinsniveau als op 
preventief en wijkniveau. 

Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Er is niet één 
ervaring die er bovenuit springt. Ik 
heb al heel veel mooie dingen mogen 
meemaken, zowel met de bewoners 
als met mijn collega's. Onder andere 
de buitenspeeldag waarbij ik mocht 
meehelpen toen ik hier net kwam 
werken, de dankbaarheid van 
wijkbewoners voor een kerstpakket en 
wat zeker nooit gaat wennen is 
wanneer wijkbewoners door hun 
eigen acties een stapje verder komen 
richting hun doel! 

Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? Wat ik leuk vind in de 
wijk, begint bij de kleine dingen zoals 
een wandeling of fietstocht door de 
wijk. Ik kijk dan om me heen, zie 
mensen en hoor gesprekken en ik 
voel de sfeer zoals die alleen in de 
Oosterparkwijk aanwezig is. 
Daarnaast verbaas ik me bij iedere 
activiteit opnieuw over de gastvrijheid 
en gezelligheid van de mensen. 

Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Ik geef de pen aan Axel 
Kroeze. 
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Beweegplekken in de Oosterparkwijk 
Het is weer lente, de temperaturen zijn weer een stuk aangenamer en dat zorgt dat de omstandigheden een stuk idealer zijn om heerlijk in de buitenlucht te bewegen. 
De Oosterparkwijk biedt naast haar mooie groene parken met wandelpaden ook specifieke beweeglocaties voor wijkbewoners. Hieronder een paar beweegtips waar 

u gratis gebruik van kunt maken.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Wilt u meer informatie over deze activiteiten, heeft u zelf een goed idee, kom gerust langs of neem contact met ons op via 050-3678960 of via 
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl. Volg ons ook op Facebook WIJ Oosterparkwijk of via onze website www.wij.groningen.nl onder WIJ in de 
wijk/Oosterparkwijk.  

 

1) Aan het Damsterpad kan u gebruik maken van 
mooie fitnesstoestellen. Via een gratis te 
downloaden app voor op uw telefoon kunt u 
instructies krijgen en kunt u uw scores bijhouden. 

2) Tussen de Oliemuldersweg en de Pioenstraat 
vlakbij speeltuinvereniging SVO, ligt het Cruyff 

Court. Dit is een mooi kunstgrasveld waar veelal 
gratis beweegactiviteiten georganiseerd worden 
door onder andere Bslim en WIJ Oosterparkwijk. 

3) Rondom het Jeugdcentrum Oosterparkwijk 
(JOP) is een mooi uitdagend terrein aangelegd 
waar volop bewogen kan worden. Voorbeelden 

zijn basketbal, pannavoetbal, free running of 
bootcamp. 

4) Een mooie tennisbaan is te vinden op het  
Annie Tak Belevingsveld. Naast tennis staan 

hier ook multifunctionele speeltoestellen en twee 
doelen die gebruikt kunnen worden voor voetbal. 

5) Bij speeltuin vereniging FVO op een 
binnenplaats aan de Gorechtkade ligt een mooie 

beweegplaats met onder andere een 
kunstgrasveldje waar basketbal en voetbal 

gespeeld kan worden. 

6) Aan de Vrydemalaan staan mooie 
beweegtoestellen waarmee getraind kan worden 
met uw eigen lichaamsgewicht. Ideaal voor een 

Callisthenics work out. 
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