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Nieuwbouw locatie Treslinghuis

Verder lezen?
Het vervolg van dit verhaal 
staat op pagina 5.

Door Erik Weersing ■  Een voorstelling van hoe de nieuwbouw eruit zal gaan zien.                                       Afbeelding: KAW

“Een deel van de kinderen (uit 
de Oosterparkwijk) gaat in de 
wijk op school, een ander deel 
gaat buiten de wijk op school,” 
aldus wijkwethouder Roeland 
van der Schaaf in juni 2016 
in een interview met de 
wijkkrant. “Mijn streven: een 
nieuwe, goede school die voor 
verbinding zorgt. Een school 
waar kinderen uit de hele wijk 
heengaan. Die school komt 
er – op de plek waar nu nog 
het Treslinghuis staat. Veel 
mensen vinden het jammer 

dat het Treslinghuis wordt 
afgebroken. Ik begrijp dat 
gevoel. Het is een markant 
gebouw, een van de oudste 
van de wijk. Maar er komt een 
mooie school voor terug.”

De presentatie 
We zijn nu tweeënhalf jaar 
verder. Het Treslinghuis 
is gesloopt. Het puin is 
afgevoerd. Wie langs de 
Klaprooslaan komt, ziet een 
grote, kale, bruine vlakte. 
Maar de beleidsmakers 

hebben in de tussentijd niet 
stil gezeten. De plannen 
voor de nieuwbouw zijn 
inmiddels geconcretiseerd. 
Het voorgestelde ontwerp 
bestaat uit twee onderdelen. 
Behalve de school zal er 
op de Treslinglocatie een 
appartementencomplex 
verrijzen. Om die reden zijn 
Het Openbaar Onderwijs 
Groningen en Nijestee 
gezamenlijk opgetrokken 
bij de ontwikkeling van het 
project. 

Een prijsvraag leverde een 
aantal voorstellen op. Na 
een presentatie door vijf 
architecten is er gekozen 
voor het ontwerp van 
architectenbureau KAW.
Op 22 november werd in de 
zaal van speeltuinvereniging 
‘Ons Belang’ het plan aan 
de buurt gepresenteerd. 
Medewerkers van de school, 
de gemeente, Nijestee en het 
architectenbureau waren 
aanwezig om uitleg te geven 
en vragen te beantwoorden. 

Buurtbewoners konden nu 
zelf beoordelen of er voor 
het verdwenen Treslinghuis 
inderdaad iets moois in 
de plaats zal komen, zoals 
wethouder Van der Schaaf 
destijds heeft beloofd.
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Over hondepoep en kerstbomen
Groentje Door

Petra Beekhuizen Khan OPROEP: Oosterparkwijk 
viert 100 jaar

Wij hebben thuis hier en daar 
een paar nepdrollen liggen. 
Die heeft mijn zoontje een 
keer voor zijn verjaardag 
gekregen. Wij zijn er al 
helemaal aan gewend, maar 
af en toe vindt hij of iemand 
die op bezoek komt het nog 
steeds hilarisch om net te 
doen alsof iemand in de gang 
heeft gepoept
‘Hè bah! Waarom heb je dat 
nou niet op de wc gedaan?’ Ze 
zien er ook behoorlijk echt uit.
Ja dat is grappig, maar als 
je mij chagrijnig wil zien, 
moet je kijken nadat ik 
daadwerkelijk in een echte 
hondendrol ben getrapt. Als 
ik iets verschrikkelijk vind is 
dat het. En ik moet zeggen, het 
gebeurt helaas vrij regelmatig.
Ik parkeer mijn bus meestal 
voor mijn huis, waar wij de 
vrij unieke situatie hebben dat 
wij aan de bestuurderskant in 
het groen in- en uitstappen. 
Er is een klein randje gras 
en dan begint er een heg. Op 
dat kleine randje gras, waar 
mensen dus in en uit hun auto 
stappen, zijn er mensen die 
hun hond uitlaten en ze er ook 
daadwerkelijk laten poepen. 
Nou weet ik dat dit gebeurt 
en ben ik er meestal alert op. 
Soms gaat het mis en ruik ik 
het als ik achter het stuur zit. 
Aarghh…
Als het donker is, is het 
altijd op goed geluk in- en 
uitstappen. Op hoop van 
zegen. Ik heb wel eens iemand 
aangesproken die een hond 
zijn behoefte liet doen waar 
ik bij stond en niet opruimde. 
Hij (in dit geval was het een 
hij) zei dat ze bij hem voor 
de deur ook honden lieten 
poepen.
Als ik dit schrijf denk ik, waar 
gaan we heen als ik het doe 
omdat het bij mij ook gedaan 
wordt?
Ik zie een beeld voor me. Járen 
geleden. Een documentaire 
over Ierland. Burgeroorlog. 

Een kleine jongen die zijn 
beide ouders op brute wijze 
had verloren. Heel liefdevol 
vertelde hij dat hij geen wraak 
wilde nemen. Dit was iets dat 
hij niemand toewenste.
Wat een voorbeeld.
Tsja, de situatie is gelukkig 
niet echt met elkaar te 
vergelijken, maar vaak als je 
helemaal teruggaat naar de 
eenvoudige kern van dingen, 
kunnen ze toch opeens 
verdacht veel op elkaar gaan 
lijken.
Wintertijd, de donkere dagen 
voor kerst, het lichtfeest.
Als Sinterklaas weer is 
verdwenen richting Spanje, 
verschijnen meestal rap 
overal al fraai opgetuigde 
kerstbomen. Buiten is het 
koud en in de huizen ziet het 
er warm, knus en gezellig uit.
Hoe doen jullie het dit jaar? 
Een kerstboom met kluit? 
Zonder kluit?
Kan het zo zijn dat een 

dennenboom opgroeit om 
een aantal weken met lichtjes 
en ballen te zijn versierd om 
daarna als oud vuil te worden 
weggegooid?
Met kluit, geplant op een 
goede plek, heeft zo’n boom 
nog jaren.
Ik heb een voorstel. 
De mensen die een 
kerstboom willen, nemen 
er één met kluit. Als je er 
na de kerstperiode geen 
bestemming voor hebt leg je 
hem buiten, op een bepaalde 
dag, voor op de stoep.
De gemeente komt ze 
ophalen om ze vervolgens te 
herplanten op de zuidelijke 
ringweg, om weer een beetje 
goed te maken wat daar aan 
groen is weggehaald.
Zo kunnen de mooie 
kerstgedachten ook nog veel 
vaker voorbij komen. Elke 
keer dat je Groningen in- of 
uitrijdt.

In 2019 viert de Oosterparkwijk haar 100-jarig bestaan. 
Daar wil de wijkkrant aandacht aan schenken door een 
themanummer uit te geven.
Vandaar deze oproep: iedereen die iets met 100 heeft willen 
we graag interviewen en als je wilt kom je dan met fotootje 
in de krant. 
Wat ons leuk lijkt is:
■  Jij bent samen met iemand anders 100 jaar. Alle 
combinaties mogen: oma van 95 en kleinkind van 5 of 
een broer van 52 en een zus van 48 of vijf vriendinnen die 
allemaal 20 zijn;
■  Jij bent zelf 100 jaar of ouder;
■  Je woont op huisnummer 100;
■  Of iets anders met 100 en de Oosterparkwijk.

Geef je op via redactie@wijkkrantoosterpark.nl, mag in 
je eentje of mag samen met iemand anders, en de redactie 
neemt contact met je op.

OPROEP: Maak 
jij muziek?
Dan is dit misschien iets voor jou!
Naar aanleiding van 100 jaar 
Oosterpark organiseert werkgroep 
ONS, Oosterpark Nooit Saai, een 
muzikale fietstocht op 15 en 22 juni 
2019 ‘s middags van 13.30 tot en met 
17.00 uur. 
Er wordt dan door de wijk op 
verschillende plekken en tijden 
gemusiceerd. Elk optreden duurt een 
half uur.
In principe staan we open voor alle 
muziekstijlen en alle repertoire. 
Onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met 
Jacqueline Pieters 
Tel: 06-48045832 of 
j_pieters888@hotmail.com
Of Petra Beekhuizen Khan 
Tel: 06-40640709 of 
petrabeekhuizen@planet.nl

■  Boven: Laurierstraat 
■  Onder: Hoek Gerbrand 
Bakkerstraat en Dirk 
Huizingastraat
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“Zouden jullie ons willen helpen?” Die
vraag kregen we een half jaar geleden
van een aantal enthousiaste
theatermakers. “We willen graag samen
met de kinderen van de Borgmanschool
en Siebe Jan Boumaschool een
muziektheatervoorstelling gaan maken.
De twee scholen gaan over twee jaar
samen maar we kunnen de kinderen nu
toch ook al samen laten spelen, zingen
en toneelmaken.”

Een fantastisch idee vonden wij van de
Bewonersorganisatie Oosterpark. Hoe
kunnen we jullie helpen? Het antwoord
kwam snel: “we zoeken een plek waar
we de voorstelling kunnen spelen en we
hebben ook nog geld nodig.”
Een plek wisten we wel: de grote zaal
van speeltuinvereniging “Ons Belang”.

Hoewel we niet veel kunnen bijdragen,
een beetje geld hebben we wel om
mooie, leuke en gezellige ideeën van
voor de wijk te ondersteunen. Bovendien
helpt het bij grotere subsidiegevers soms
wel als de BO ook mee betaald. “Daar
zijn we heel blij mee”, was hun
antwoord.

En nu is het zover, op 20 december
spelen de kinderen tweemaal hun
voorstelling in de grote zaal van Ons
Belang. We weten zeker dat het een
groot succes gaat worden.

is een stuk over dieren en
mensen, en natuurlijk over kinderen. Het
gaat over hoe wij allemaal met elkaar en
met de wereld omgaan. Kom zeker
kijken en praat mee!

De Dieren Zeggen HO!, een muziektheaterstuk

Stichting Evenementen Oosterparkwijk opgericht

De BO heeft op 16 oktober jl. een
bijeenkomst georganiseerd in de
werkplek van de Stichting Senioren
Werkplaats Groningen (voor informatie
zie www.sswg.nl). Vertegenwoordigers
van de SSWG, Gemeente, Nijestee, het
Gebiedsteam, WIJteam en de CWR
waren door ons uitgenodigd om te samen
bekijken hoe er een goede regeling voor
zowel huisvesting als financiële
ondersteuning voor de SSWG bereikt
kon worden.

Het resultaat is zeer verheugend. De heer
Klaas van den Berg, oud gemeente
ambtenaar, gaat de organisatorische en
financiële zaken van de stichting

behartigen. Een zeer welkome
versterking. Verder maakt het
Gebiedsteam, samen met de Gemeente
gelden vrij voor de projecten van de
SSWG. Hoewel Nijestee, de eigenaar
van de locatie, het gebruik van de studio
als werkplek van de SSWG niet in een
meerjarig contract kan vastleggen, hoeft
de stichting zich geen zorgen te maken.
De studio blijft de werkplek van de
SSWG.

Wij en natuurlijk ook de heer Freddi
Kuipers, de leidende kracht binnen de
stichting, zijn bijzonder blij met dit
resultaat.

Het kan je haast niet ontgaan zijn. In
2019 bestaat de Oosterparkwijk 100
jaar! En dat gaan we vieren. Op initiatief
van de Bewonersorganisatie Oosterpark,
Werkpro Oosterpark en WIJ Oosterpark
is er een stichting opgericht: Stichting
Evenementen Oosterparkwijk.
Deze stichting beheert een budget waar
organisaties, die een evenement in het
kader van 100 jaar OPW willen
organiseren, een aanvraag kunnen doen.

De stichting draagt zorg voor subsidies
en communicatie. De organisaties zijn
zelf verantwoordelijk voor het opzetten,
organiseren en coördineren van het
evenement.

NU IN DE PLANNING

• 21, 22 en 23 december 2018 
Sfeervolle kerstmarkt met ijsbaan,
voorstellingen en muziek.
• Voorjaar 2019 een grote zeskamp voor
jong en oud: ga de uitdaging aan en
strijd samen met de bewoners van je
straat voor eeuwige roem.
• Zomer 2019 diverse buitenconcerten.
• Winter 2019 is er weer een sfeervolle
kerstmarkt met alle moois eromheen.
• Door het jaar heen: reünie
(oud)bewoners Oosterparkwijk,
muziek/theater programma, optocht,
fototentoonstelling,

En kom met je eigen idee!

Goed nieuws voor de Seniorenwerkplaats

In 2019 bestaat de Oosterparkwijk 100
jaar! En dat gaat gevierd worden. Het
hele jaar door organiseren verschillende
bewoners en organisaties allerlei
activiteiten.

Het eeuwfeest begint met een
sprankelende kerstmarkt op 21, 22 en 23
december. Naast de lichtjes en de
gezelligheid kunnen bezoekers genieten
van een warme hap en lekkere dranken,
leuke winkeltjes en diverse circusacts en
muziekoptredens. De vrijdag en
zaterdagavond worden afgesloten met
een spannende acrobatische vuurshow.
Speciaal voor de kinderen zijn er in de
vroege middag pony’s en er is een

schaatsbaantje. Op vrijdag gaat de markt
om 17.00 open voor het publiek.

Openingstijden: vrijdag 17.00 – 21.00,
zaterdag 13.00 – 21.00, zondag 13.00
19.00

Om van deze dagen een echt feest voor
de hele wijk te maken zijn er nog wel
wat helpende handen nodig. Heb je tijd
en zin om samen met andere
wijkbewoners te werken aan de opbouw
en afbouw, als gastheer/gastvrouw of
met het kerstklaar maken van de
verkoopchalets, laat het dan weten via:
kersthulp@oosterparkgroningen.nl

Kerstmarkt Oosterparkwijk

BEWONERSORGANISATIE OOSTERPARK
• Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
• Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
• Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
• Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
• Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO
 https://oosterparkgroningen.nl/
 OosterparkGroningen
 OPWGroningen
SCHRIJF EEN E-MAIL
 bestuurbo@hotmail.com

KOM LANGS OP DE KOFFIE
 Elke vrijdag van 9 tot 10 in het
gebouw van Ons Belang,
Zaagmuldersweg 82c
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Vijftig appartementen
De bezoekers zagen na 
binnenkomst diverse grote 
borden staan waarop de 
twee gebouwen in hun 
omgeving waren geschetst. 
Daaruit bleek dat, gezien 
vanaf de Klaprooslaan, het 
appartementencomplex links 
is gesitueerd, en de school 
rechts.
“Dat is een bewuste keuze,” 
legde Jolanda ten Seldam 
van Nijestee uit. “Het appar-
tementencomplex sluit op 
deze manier aan bij de andere 
bebouwing in de buurt. Ik 
bedoel de Bananenflat die op
de hoek met de Zaagmulders-
weg staat. En de school sluit
juist aan bij het achterliggen-
de park.”
“Het zal niet bij iedereen 
bekend zijn,” vervolgde ze. 
“maar in het Treslinghuis 
bevonden zich, behalve alle 
diensten die er waren 
ondergebracht, ook ongeveer 
zeventig kleine woningen. 
Deze woningen zijn nu dus 
ook verdwenen. Er komen 
vijftig appartementen voor 
in de plaats, ieder met twee 
slaapkamers en met een 
oppervlakte van zo’n zeventig 
vierkante meter. Allemaal 
sociale woningbouw. Zoals 
je ziet bestaat het complex 
uit zes bouwlagen, dat, in de 
richting van de Klaprooslaan, 
afloopt naar vier bouwlagen. 
De school bestaat uit drie 
bouwlagen.”

De uitstraling
Architect Kasper Niezen gaf 
een nadere toelichting bij het 
ontwerp. Hij wees erop dat 
de uitstraling van de twee 
gebouwen verschillend is, 
maar dat beiden wel familie 
van elkaar zijn.

“De wat meer gele steen van 
de school sluit aan bij de 
kleur van de Pierewiet, het 
Amsterdamse schoolgebouw 
dat aan de overkant van 
de Klaprooslaan staat. De 
roodbruinachtige kleur van de 
appartementen daarentegen 
refereert aan de warme, 
Groningse kleikleur die ook 
in de architectuur elders in 
de wijk terugkomt. Verder 
is bij dit complex gekozen 
voor een corridorontsluiting, 
dat wil zeggen dat er een 
binnenplaats is waar de 
voordeuren van alle huizen 
op uit komen. Het wordt dus 
geen galerijflat, maar een, wat 
ik noem, ‘alzijdig gebouw’.  
Het gebouw is wat gedraaid, 
waardoor iedere woning een 
optimaal uitzicht heeft.” 
Bij de ontwikkeling van de 
plannen is er samengewerkt 
met wUrck, een bureau voor 
landschapsarchitectuur. 
“Een belangrijk aspect van het 
ontwerp is het groen. Het is de 
bedoeling dat het groen van 
het achtergelegen park één 
geheel gaat vormen met het 
groen op de Treslinglocatie. 
De twee gebouwen worden 
‘paviljoens in het groen’. Het 
Treslinghuis was een groot 
en breed pand. Hierdoor 
werd het uitzicht op het 
park belemmerd. De nieuwe 
situatie geeft meer zicht op 
het groen.”

De school
Peter Prins is directeur van 
de Borgmanschool (in de 
Vinkenstraat) en Siebe Jan 
Bouma school (aan de 
Oliemuldersweg), de twee 
scholen die straks in het 
nieuwe gebouw onderdak 
zullen vinden. In totaal 
gaat het om 400 leerlingen. 
Daarnaast worden er een 
kinderopvang (0-4 jaar) en 
een Buitenschoolse Opvang 

(4-12 jaar) in ondergebracht. 
Bij de vraag hoeveel lokalen er 
komen, corrigeerde Peter me 
meteen.
“Ik spreek liever van groeps-
ruimtes dan van lokalen. Er 
komen ruimtes voor taal, 
rekenen en lezen. We willen 
ook de creatieve kant van 
kinderen een duidelijke 
plek geven. Daartoe gaan 
we de ruimtes omtoveren 
tot ateliers. In de toekomst 
zullen kinderen steeds meer 
de regie houden over hun 
eigen leeractiviteiten. De 
leerkrachten en de ouders 
hebben hierbij natuurlijk 
ook zeggenschap, er moeten 
immers bepaalde doelen 
gehaald worden, maar de 
kinderen hebben zelf een 
eigen inbreng. Ik vind dat we 
beter moeten luisteren naar 

waar kinderen nieuwsgierig 
naar zijn, naar wat ze zelf 
willen ontdekken. Sommige 
leerlingen met een bepaalde 
beperking zijn soms heel 
muzikaal of kunnen heel mooi 
tekenen. Daar moet ruimte 
voor zijn. Mogelijk kunnen die 
ateliers buiten de schooluren 
door kunstenaars gebruikt 
worden. Probleem is wel dat 
zij ’s avonds bij kunstlicht 
moeten werken.”
Op de eerste en tweede 
verdieping van de school 
komen weinig muren. “De 
ruimtes staan allemaal met 
elkaar in verbinding, maar 
kunnen met schuifwanden 
gescheiden worden. Kinderen 
moeten de ruimte hebben. 
Ik ben blij met de positie van 
de school. De school grenst 
aan het park. Ik hoop dat 

Vervolg van pagina 1

■   Kasper Niezen (van architectuurbureau KAW) geeft uitleg. 
leerkrachten veel met hun 
leerlingen naar buiten zullen 
gaan. Geef maar buiten les! 
Je kunt zoveel dingen op een 
grasveld doen.”

Tot slot
Er moet nog een aantal 
procedures worden door-
lopen. Zo volgt begin 2019 
de aanbesteding aan de 
aannemer en wordt de bouw-
vergunning aangevraagd. De 
bouw start op zijn vroegst na 
de zomervakantie 2019. De 
voorlopige prognose is dat 
de school in de zomer van 
2020 wordt opgeleverd en 
het appartementencomplex 
begin 2021.  Tot slot: er moet 
nog een mooie naam worden 
bedacht voor de nieuwe 
school. Heeft iemand een 
idee?    

■   De nieuwe gebouwen in perspectief.                                                                                                                                 Afbeelding: KAW
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Stembureau 25 - Koekoeksplein
De stemmen zijn geteld en 
hopelijk hebt u ook gestemd 
bij de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen. Want 
stemmen is dé gelegenheid 
om als burger de gemeente te 
beïnvloeden.
Het stembureau 25, aan het 
Koekoeksplein is een kleintje 
qua stemmers. Vlakbij zit het 
stembureau Oosterparkheem 
en daar is het wel wat drukker. 
Op 21 november om een uur 
of twee loop ik binnen om 
mijn stem en een volmacht uit 
te brengen. Ik ben de enige 
kiezer en de drie leden van 
het stembureau kijken blij, 
want er is weer iemand. Elly 
ken ik wel, die doet al ruim 
driekwart eeuw mee in dit 
stembureau geloof ik. Rosa is 
nieuw en misschien nog maar 
net een kwart eeuw oud. Ze 
bekijkt alles wat ik inlever 
nauwkeurig en geeft het door 
aan haar buurman om de
stempassen te laten scannen 
op de iPad. Daar kom ik ook 
door en ik krijg twee stem-
biljetten van Elly en ik ga aan 
de slag. Alles bij elkaar ben 
je in een minuut of twee wel 
klaar.
De kiezers in dit deel van het 
Oosterpark zijn voornamelijk 

op leeftijd. Iets van 120 seni-
oren en iets van 5 jongelui zijn 
langs geweest tot nu toe. Veel 
diversiteit in de kiezers, ze 
komen uit allerlei delen van 
de wereld.
Één van de senioren was nog 
niet zo lang in Nederland en 
stemde voor het eerst. Hij wist 
precies op wie hij stemmen 
zou, maar een stembiljet had 
hij nog nooit in handen gehad. 
De stembureauleden gaven 
uitgebreid uitleg en konden 
dat doen aan de hand van 
een echt stembiljet dat om-
gebouwd was tot kandidaten-

lijst. Een paar net 18-jarigen 
kwamen ook voor het eerst, 
dat is altijd leuk om mee te 
maken.
Dan komt een oude dame 
in een rolstoel aanzetten. 
Dochter erachter om het 
allemaal in goede banen te 
leiden. “Dan ken je toch eben 
meekieken, dat maakt toch 
geen reet uit!”, zegt de oude 
dame tegen haar dochter. 
Dochter denkt daar anders 
over: “Nee, dat mag niet.”. Ze 
staan even later beiden over 
de kandidatenlijst gebogen 
en moeder krijgt voor de 

zekerheid nog wat instructies: 
ze moet drie naar rechts 
en dan drie naar beneden, 
want die wil moeder hebben. 
Dochter wil die ook.
De oude dame staat op, de 
rolstoel gaat aan de kant 
en het gaat onzeker lopend 
richting de tafel om de stem-
pas in te leveren. Die rolstoel 
mag best mee, geeft het stem-
bureau aan, er is zelfs een 
verlaagd stemhokje voor. 
Moeder denkt daar het hare 
van: “Mot je allemaal zelf 
doen!” en dus wil ze lopen en 
niet met de rolstoel. 

Ze krijgen beiden een stem-
biljet en moeder wacht even 
af tot haar dochter klaar is. Ze 
wil niet in het lage stemhokje, 
ze wil achter haar dochter 
aan. Die laat nog even zien 
hoe je drie naar rechts en drie 
naar onder gaat. Dit gaat goed 
komen.
Dochter en mevrouw babbe-
len nog wat na over het wan-
delen met de hondjes in de 
wijk, want daar kennen ze Elly 
weer van. Ze verlaten vrolijk 
het stembureau. 
Weer twee stemmen binnen.

Door Mark C Hoogenboom

Duitse duizendpoot in de Oosterparkwijk
Mirjam Dirks is afkomstig 
uit Duitsland, woont sinds 5 
jaar in Nederland en is hier 
gekomen vanwege de liefde.
Mirjam Dirks is gelijk na aan-
komst een cursus Nederlands 
aan de Universiteit gaan doen. 
En heeft het door veel te 
praten zelf aangeleerd. Mirjam 
spreekt zes talen: Duits, 
Nederlands, Frans, Spaans, 
Engels en Turks, maar “omdat 
het Nederlands op Duits lijkt, 
is het voor mij moeilijker om 
de finesses te leren.”  “Ik voel 
me thuis in deze wijk, in 
Nederland nog niet zo, dat 
heeft veel met de taal te 
maken”. 
Ze werkt als ZZP’er, en heeft 
twee grote passies, enerzijds 
is ze drama docent en ander-
zijds geeft ze Alexander tech-
niek, daarover later meer.
Als drama docent begeleidt ze 
allerlei projecten in Neder-
land en in Duitsland. Haar 
doel is nu een project op 
poten te zetten dat in Neder-
land en Duitsland plaatsvindt. 
Daarom is zij nu bezig met 
een  project dat in  de Ooster-
parkwijk en ook in Oldenburg, 
de partnerstad van Groningen  
van start gaat. Onlangs was ze 
in Rotterdam bij een cultuur-
initiatief waarbij Nederlan-
ders een Duitse partner 
kunnen ontmoeten. 

“Hoe werken theatermensen 
in Duitsland en hoe werken 
mensen hier, en hoe kunnen 
we elkaar verrijken?” Dat is 
haar doel.
In haar wijkproject “soep en 
soap” streeft zij naar eerlijk-
heid en authenticiteit van 
de spelers. Ze zou eerst met 
het interviewen van mensen 
willen beginnen, dan iemand 
erbij krijgen die de verhalen 
bewerkt, om daarna samen 
tot een theaterstuk te komen. 
“Mijn doel is dat mensen 
elkaar leren kennen, dat je 
verhalen van mensen om 
je heen kent in plaats van 
de verhalen van onbekende 
mensen in een soap op TV.”
Verder leidt ze nog een 
theaterproject op school 
in de Oosterparkwijk, een 
samenwerkingsverband 
tussen de Siebe jan Bouma-
school en de Borgmanschool, 
locatie de Vinken. Met als 
doel vooraf samenwerking 
en verbinding te creëren met 
het oog op de op handen 
zijnde fusie. De voorstelling 
“De dieren zeggen ho!” 
wordt vlak voor kerst in het 
Buurtcentrum ONS Belang 
uitgevoerd. Het gaat over 
kinderen en dieren die verga-
deren. Zij willen bereiken dat 
er iets verandert in de wereld. 
De dieren en de kinderen 
willen de volwassenen over-
tuigen meer voor het milieu 
te doen en meer tijd met hun 
kinderen door te brengen. 

De groepen 3 tot en met 7 
doen hier aan mee. Het is een 
voorstelling met live muziek, 
zang en dans. 
En of dat allemaal niet genoeg
is, is ze ook docent Alexander-
techniek. Alexandertechniek 
is eigenlijk een holistische 
benaderingswijze van de 
mens als geheel, door bewust-
wording van het lichaam. 
Het is een soort training die 
zorgt dat je minder spanning 
en stress ervaart en minder 
moe bent, dat je minder 
verkramping ervaart en dat je 
meer mogelijkheden in jezelf 
ontdekt. Het zijn eenvoudige 
oefeningen, bijvoorbeeld 
hoe je opstaat van een stoel 
en hoe je gaat zitten (met 
ingetrokken rug of niet). “Het 
is geschikt voor iedereen en je 
kan het overal in je dagelijks 
leven toepassen! Je moet het 
zien als een investering in 
jezelf”.
Mirjam heeft haar praktijk 
voor Alexandertechniek in 
de Blauwe Boerderij aan het 
Lindenhof. 
Mirjam Dirks geef niet 
alleen individuele  sessies 
maar werkt ook met een 
groep. Dan combineert zij de 
Alexandertechniek met yoga 
en vrije beweging, dit doet zij 
niet in de wijk maar bij Eiland 
van Groningen. Voor meer 
informatie: https://tinyurl.
com/eilandvangroningen 

Alexandertechniek is in 
Nederland vrij onbekend en 
zij wil er meer bekendheid 
aan geven. In Duitsland is het 
bekender.
Mirjam Dirks vindt de combi-
natie van toneel maken en 
Alexandertechniek ideaal, 
beiden versterken elkaar.

Door Jacqueline Pieters

Meer weten? 
www.blauweboerderij.
nl/mirjamdirks of 
alexandertechnik-bremen.de
Tel: 06-47777827
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Oosterhamriktracé, weg ermee
Het verkiezingsdebat vonkt 
krachtig als het gaat om het 
Oosterhamriktracé. De aan-
wezige politici proberen 
zich te verdedigen voor hun 
stemgedrag in de gemeente-
raad, maar dat valt ze zwaar. 
En de alternatieven die door 
de lucht vliegen landen tij-
dens het debat nog nergens. 
Grote vraag: kun je naast 
het uitbrengen van jouw 
stem voor de gemeente-
raadsverkiezing de politici 
ook beïnvloeden met een 
debat?
Op dinsdag 13 november 
werd er een verkiezingsdebat 
georganiseerd tussen de par-
tijen die voor de gemeente-
raadsverkiezingen op de lijst 
staan en bewoners uit het 
Oosterpark. Niet alleen uit 
het Oosterpark overigens: 
iedereen was welkom die 
in het Oosterhamrikkanaal 
woont, of er net naast.
Tussen de politici vonkt het 
tijdens de avond af en toe. 
Tussen Jimmy Dijk (SP, 5 
zetels, -1) en Dennis Ram 
(PVV, 1 zetel en nieuw in de 
raad) bijvoorbeeld, als er 
ongemak ontstaat bij Jimmy, 
omdat Dennis het zo met hem 
eens is. Daar wordt Jimmy 
opgewonden en bozig van. Het 
zijn politici die het tijdens de 
verkiezingsstrijd niet prettig 
vinden als ze het met elkaar 
eens zijn, want dat verwart de 
kiezer.
Het was een behoorlijk 
vrolijke avond met op één 
onderwerp een pittig debat: 
het Oosterhamriktracé.

Oosterhamriktracé
De stelling van de Bewoners-
organisatie is dat een auto-
ontsluiting een achterhaalde 
oplossing is. Beter is het te 
kiezen voor een schoner 
en omgevingsvriendelijker 
alternatief. 
De gemeente denkt echter dat 
er al zoveel verkeer langs de 
Petrus Campersingel moet 
én dat er nog meer verkeer 
door wil in de komende 
jaren, dat er nu wat gedaan 
moet worden. Niets doen is 
geen optie, is de mening van 
wethouder Paul de Rook (D66, 
5 zetels, -6). Daarom een 
Oosterhamriktracé. 
Tegenstanders uit de zaal 

vinden dat heel die auto wel 
wat minder kan en moet, 
waardoor je dan geen extra 
auto-ontsluiting meer 
nodig hebt. De combinatie 
van meer asfalt met een 
verbandingsmotor erop is 
niks, wordt gezegd. 
Beiden hebben gelijk, zo lijkt 
het. Inge Jongman (CU, 3 
zetels, gelijk gebleven): meer 
asfalt is niet de oplossing 
voor een file.  Later wordt 
dit toegelicht: als het ergens 
erg druk is en je legt meer 
asfalt neer, dan wordt de 
druk verspreid dus dat helpt. 
Alleen, na een jaar of twee 
komt er dan meer verkeer, 
omdat mensen de rustige 
route ontdekken. Daardoor 
wordt het drukker en loopt 
het weer vol. Meer asfalt gaat 
dus niet écht helpen.
Mensen minder de auto in de 
stad laten gebruiken, maakt 
het autoverkeer rustiger. 
Dit hoort bij het standpunt 
van Benni Leemhuis (GL, 
11 zetels, +7): die wil een 
verkeerscirculatieplan via 
de ring en geen verkeer door 
de wijken meer. Ook de tram 
weer onderzoeken, want als 
die er is rijden de bussen 
vanaf Kardingen de provincie 
in en niet meer door de stad.
Een paar aanwezigen in de 
zaal wijzen het UMCG aan als 
oorzaak van al het verkeer. 
Want het zijn bezoekers en 

patiënten die het zo druk 
maken op de singel. Carine 
Bloemhof (PvdA, 6 zetels, 
gelijk gebleven) meent dat 
mensen wel met de auto tot 
aan de deur van het UMCG 
moeten kunnen komen, zeker 
als je slecht ter been bent.  
Herman Ubbens (CDA, 2 
zetels, -1): de buurt is niet het 
enige belang, de regio moet 
naar het UMCG kunnen. Ook 
als het druk is. De zaal raakt 
nu wat aan de kook, want er 
blijken plannen te zijn voor 
extra activiteiten in het gebied 
(UMCG breidt uit, nieuwe 
Oosterpoort misschien waar 
DOT nu zit), wat nog meer 
verkeer aantrekt. Er komt de 
vraag uit de zaal waarom zo’n 
UMCG eigenlijk in het centrum 
moet zitten, kan dat niet weg? 
Alles blijkt bespreekbaar. 
Een venijnig stukje van het 
debat gaat over welke partij 
onlangs in de gemeenteraad 
voor het Oosterhamriktracé 

stemden en nu op deze 
verkiezingsdebatavond 
duidelijk laten blijken er niet 
voor te zijn. Enkele burgers 
hebben goed uitgezocht wie 
wat stemde in de gemeente-
raad een paar maanden 
geleden en worden boos als 
er nu wordt teruggekrabbeld. 
Want wat betekent dat voor 
de nieuwe gemeenteraad van 
straks: zijn ze dan tegen of 
voor? 
Het wordt echt onduidelijk 
als de politici aangeven dat ze 
op twee gedachten moesten 
hinken: vóór onderzoek en 
eigenlijk nog niet voor een 
tracévoorstel, terwijl ze 
moesten stemmen over een 
tracévoorstel met daarbij 
tegelijkertijd meer onderzoek. 
Ze konden niet kiezen voor 
alleen maar meer onderzoek.
Wat wél goed lijkt te passen 
is een verkeercirculatieplan. 
Er is er eentje gemaakt voor 
dit deel van de stad, maar die 

zat niet goed in elkaar omdat 
de overlast dan verplaatst 
werd naar andere straten. 
Carine Bloemhof (PvdA): 
de Zaagmuldersweg wordt 
dan zwaarder belast. Inge 
Jongman (CU) hierover: het 
helpt eigenlijk niks om een 
circulatieplan te maken voor 
alleen een wijk, je moet er 
eentje maken voor de hele 
stad. Voor al haar buurten en 
wijken, want dan los je het 
in één keer goed op. De stad 
Gent heeft dat en wordt als 
voorbeeld genoemd. 
Het wordt nog puzzelen op 
dit dossier. De politici lijken 
goed hun standpunt te hebben 
toegelicht maar zijn zelf nog 
niet beïnvloed door de zaal. 
De zaal heeft zeker haar 
emotie kunnen luchten, maar 
feitelijk nog niets bereikt. 
En niets doen blijft geen optie. 

Door Mark C Hoogenboom

Mindfulness bij Fysiotherapie van Weering

Mocht je:
■ meer rust, geluk en vrijheid 
willen ervaren,
■ beter willen omgaan met 
stress,
■ meer willen ontspannen en 
genieten,
■ meer aandacht willen 
hebben voor het hier en nu,
■ bewuster keuzes willen 
maken,
■ kracht en zelfvertrouwen 
willen ontwikkelen,
dan is een cursus mindfulness 
misschien iets voor jou.
Mocht je interesse hebben 
en meer informatie willen 
ontvangen over deze 
achtweekse cursus, mail 
dan naar Annemarie van 
Donselaar 
(mailadres: annemarie@
praktijkvanweering.nl).

Daarnaast is het nu weer de 
periode om uw zorgverzeke-
ring onder de loep te nemen 
en te gaan vergelijken. Wilt u 
bijvoorbeeld zelf kiezen naar 
welke zorgverlener u wilt 
gaan? Of een ruime vergoe-
ding voor de fysiotherapie?  

Daarbij is bijvoorbeeld de 
hulp van één van de volgende 
websites een optie: 

www.zorgwijzer.nl of 
www.zorgvergoeding.com.

Wij wensen u alvast prettige 
feestdagen toe en de beste 
wensen voor  2019.

Team van Weering

Rita, Rik, Marjolein, 
Annemarie, Rosanne, Edwin 
en Joris

Foto: Johann van der Geest

Ingezonden door Personal 
Fysio Fit van Weering
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vr 21 dec. 17u - 21u
za 22 dec. 14u - 21u
zo 23 dec. 14u - 19u

KERSTMARKT

Kom schaatsen, ponyrijden, struinen langs de stalletjes, genieten 
van spectaculaire acts en kerstgezang. Dit alles onder het genot 

van een warme hap, chocolademelk of glühwein natuurlijk!

Stichting Evenementen Oosterparkwijk is nog hard op zoek naar 
echte Oosterparkers die de mouwen willen opstropen om er een 

hartverwarmende kerstmarkt van te maken. 

Meld je hiervoor aan bij kersthulp@oosterparkgroningen.nl

Hang deze poster zichtbaar op en maak kans op een 
kerstpakket t.w.v. €30!

HELP ONS MEE

SCHAATSEN &
PONYRIJDEN

THEATER-
SCHUUR

HAPJES & 
DRANKJES

ACTS & 
ZANG

STALLETJES

JOP, Klaprooslaan 304A
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Alan’s Oosterparkwijk
In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in      
de wijk.

Alan’s wijkwandeling

De column van Alan Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Wijkkrant. 
De tekst bevat enkel de mening van de auteur.

Vertrok ik bij mijn eerste 
wijkwandeling vanaf 
gedempt water (Dam-
sterdiep); de tweede wijk-
wandeling had als start-
punt het brugje over een 
open waterweg (Ooster-
hamrikkanaal).
Deze derde begon iets 
centraler in de wijk, en wel
vanaf de hoek Klaprooslaan/
Zaagmuldersweg, daar 
waar mannen volkomen 
legaal, en buiten zicht van 
de goegemeente, kunnen 
wateren.
Vanuit het enige openbare 
urinoir in de Oosterparkwijk 
heb je, hoe bijzonder, zicht 
op wat ooit de eerste 
bebouwing van Plan Oost 
was: het Rode Dorp. Nu 
staan daar het Gorecht- en 
Ripperdahuis. 
Er tegenover, naast de 
cafetaria, valt op hoe 
ongezellig weinig activiteit 
te bespeuren is bij de gewe-
zen kroeg “Bar gezellig”. 
Wordt het weer wat, of 
is het tegen de hoop en 
verwachting in, toch een 
smoesje…?
Het urinoir hier is een ont-
werp van de Groninger 
architect en stedenbouw-
kundige Siebe Jan Bouma 
(1899-1959) en is er ver-
moedelijk in 1933/34 neer-
gezet. Het is in Dudokstijl 
gebouwd en bood bij hoge 
nood uitkomst in een tijd, 
dat woningen vaak geen 
toilet hadden. Zindelijk was 
het ook, want het beschikte 
over een spoelinrichting. 
Het eerste zogenaamde 
privaat, of retirade (van het 
Franse “se retirer” of het 
Engelse “retire”, oftewel “je 
even terugtrekken”) zag 
het licht bij de Oosterhaven 
en was bedoeld ten 
behoeve van de ter plekke 
in touw zijnde haven- en 
pakhuiswerkers. 
Niet chronologisch volgt 
hier een opsomming van 
alle publieke plasplaatsen, 
die in Stad geplaatst zijn - 
welke ervan door Bouma 
ontworpen zijn, heb ik niet 
kunnen achterhalen-:
2)  Reitemakersrijge.
3)  Grote Markt (1925-
1944).
4)  Heesterpoort, bij 
Zaagmulderswegje (1932-
1933).
5)  Petrus Campersingel/

Rosensteinlaan (1935).
6)  Turfsingel (1939-1945).
7)  Lage en Kleine der A 
(1930-1940).
8)  Schuitendiep Oostzijde 
en Winschoterkade (1932-
1935).
9)  Hoge der A (1925).
10) Noorderplantsoen.
11) Borneoplein.
12) Stadspark.
Siebe Jan Bouma is 
natuurlijk ook bekend 
als architect van vele 
markante gebouwen 
en andere bijzondere 
objecten in Groningen, met 
name de Oosterpark-, en 
Korrewegwijk.
Stad:
- Brugwachtershuisje 
A-brug.
- Vensterschool Stadspark.
- Muziekkoepel Sterrebos.
- Nassauschool Graaf 
Adolfstraat.
- Wooncomplex met trappen 
en galerij Turfsingel, hoek 
Walstraat.
- Voormalige gemeentelijke 
ROEZ-gebouw Zuiderdiep, 
hoek Ubbo Emmiusstraat.
Oosterparkwijk:
- Siebe Jan Bouma- en Van 
Houtenschool.
- Simon van Hasselt- en Dr. 
De Bosschool. Heesterpoort, 
Begoniastraat.
Ook de poorten in enkele 
straten en de bakstenen 
walkanten bij het water 
aan het Linnaeus-, en 
Wielewaalplein zijn naar 
zijn idee. 
Korrewegwijk: 
- Noorderbad.
Achter het urinoir, hoek
 Zaagmuldersweg/Lange-
zijde staat een gebouw, dat 
in de hal muurschilderingen 
heeft van de overleden 
FC Groningen-voetballers 
Tonny van Leeuwen, Martin 
Koeman, Piet Fransen en 
ook de springlevende Arjen 
Robben.
Bij de petitie onder Ooster-
parkbewoners voor een 
eerbetoon aan de in 2015 
overleden voetballer uit 
de Oosterparkwijk Dick 
Nanninga (Klaverpad, 
Blauwe Dorp) kwam een 
suggestie zijn beeltenis 
hier niet bij te zetten, 
noch een plaquette in 
de Wingerdhoek (plek 
verdwenen Klaverpad) te 
plaatsen, maar de te bouwen 

nieuwe Vensterschool 
(fusie Borgman-, en Siebe 
Jan Boumaschool) naar 
Nanninga te vernoemen. 
De school komt naast een 
nieuw complex met 50 
appartementen op de 
Treslinghuislocatie, hemels-
breed niet ver van het veld 
van voetbalvereniging 
Oosterparkers aan de 
Merelstraat, waar Dick zijn 
carrière begon.  
Van de Klaprooslaan naar 
het Toentjerestaurant “Bie 
de Buuf”, Paradijsvogelstraat 
10, is niet ver lopen. Deze 
sociale onderneming heeft 
sinds 14 november een 

nieuw project, dat voedsel
 een tweede kans geeft:
”Bie de Buuf gaat op struun”.
De vrijwillige medewerkers 
gaan samen met leerlingen 
van de Culinaire Vakschool
elke woensdagavond goed-
kope gerechten, gemaakt 
van overgebleven groenten-, 
en vleesproducten presen-
teren. Daarvoor “struunt”, 
klopt men aan bij particu-
lieren, boeren en super-
markten, en is er de eigen 
tuin. De leerlingen lopen 
overigens ook twee dagen 
stage in het restaurant.
Ook aan de Paradijsvogel-
straat bevindt zich het 
“Hondenparadijsje”. Ik kom 
er vaak langs, maar zie nooit 
een hond.
Op zo’n wijkwandeling kom 
je nog eens ergens. Bij mijn 
vorige wijkwandeling 
meldde ik, dat Smant 
Vloeren van Damsterdiep 
naar Woonboulevard 
Hoendiep is verhuisd. In het 
pand komt Rijwielcentrum 
De Vries. Het bericht op 
het raam geeft niet aan 
wanneer. 

Ter aanvulling: Siebe 
Jan Bouma begon heel 
bescheiden in 1920 als 
bouwkundig tekenaar- 
timmerman bij de 
Gemeente Groningen. In 
1942 werd hij directeur van 
het Nederlands Openlucht-
museum Arnhem en in 1948 
van het Zuiderzeemuseum 
Enkhuizen. In 1951 
ontwierp hij Madurodam.
Hij was vader van tv-presen-
tator Bob Bouma (Filmquiz 
“Voor een briefkaart op de 
eerste rang”), van de actrice 
Maya en de cabaretière 
Annelies. (Bron: Herma G. 
Hekkema, S.J.Bouma 1899-
1959, architect steden-
bouwkundige. Uitgeverij 
Wolters Noordhof, 
Groningen 1992). 
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FINANCIËLE TIP   

WIJ Oosterparkwijk helpt mensen graag 
om hun financiële situatie zo optimaal 
mogelijk te houden. Dit keer twee 
nieuwe adviezen in de reeks financiële 
tips. 

TIP 1: ZORGVERZEKERING 
In oktober en november komt meestal 
uw nieuwe zorgverzekeringsaanbod 
binnen. Weet u dat dit een mooi 
moment kan zijn om over te stappen 
naar een andere verzekering? Of om te 
kijken of de verzekering die u heeft nog 
bij u past? Is hij nog nodig? Kan het 
goedkoper? Het kan lonen om dit te 
vergelijken.  
 
TIP 2: WITGOED REGELING 
De witgoed regeling is van de 
Gemeente. We vernemen regelmatig 
dat veel bewoners deze regeling niet 
kennen. Daarom bij dezen: Is uw 
wasmachine, televisie, computer (of 
laptop), kooktoestel of koelkast kapot? 
Woont u in de Gemeente Groningen? 
En hebt u al vijf jaar of langer een 
minimum inkomen? De gemeente 
betaalt dan voor uw vervangend 
apparaat. Dit heet de witgoedregeling.   

INTERVIEW IN HET TAALCAFÉ      
‘Het is leuk om samen te praten’ 

Elke vrijdag van 10 tot 12 uur bij ‘Bie de 
Buuf’ aan de Paradijsvogelstr. 10 vindt 
het ‘Taalcafé’ plaats. Het ‘Taalcafé’ is in 
het leven geroepen als ontmoetingsplek 
voor mensen met verschillende 
nationaliteiten die bezig willen zijn met 
de Nederlandse taal, maar vooral ook 
sociale contacten op willen doen. 

De mensen leren hier doormiddel van 
verschillende doe-activiteiten waarbij 
alleen Nederlands gesproken wordt. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: Pim, 
Pam, Pet, Memorie en Cupcakes 
bakken. Ook staat het oer Hollandse 
spel sjoelen op het programma. 

Onder het genot van een bakje koffie of 
thee gaan mensen in gezellige 
omstandigheden aan de slag en leren zij 
van elkaar. Sociale contacten staan 
hierin voorop. “Het is leuk om samen te 
praten” zegt een vrouw afkomstig uit 
China. 

Ook kan er aandacht besteed worden 
aan de Nederlandse 
inburgeringscursus. Een vrouw uit Syrië 
heeft haar werkboek meegenomen. De 
opdrachten worden bespreekbaar 
gemaakt waar ook de andere 
aanwezigen weer van leren. “Komen we 
er niet uit? Dan gebruiken we gewoon 
Google” wordt er met een grote lach 
verteld. 

Op dit moment is de groep nog klein, 
maar de organisatie hoopt snel meer 

mannen en vrouwen te mogen 
verwelkomen. Iedereen is welkom! 

GOEDE NOABERS GEZOCHT. 
WILT U MET MIJ NAAR DE 
KERSTMARKT?     
Zoals u mogelijk al voorbij heeft zien 
komen, is op 21, 22 en 23 december de 
Oosterparkwijk in kerstsferen tijdens de 
grote kerstmarkt op het JOP plein aan 
de Klaprooslaan.  
 
Wij zijn op zoek naar goede Noabers 
die samen met een andere bewoner 
naar de kerstmarkt willen gaan. Bent u 
alleen en vindt u het niet zo gezellig in 
uw eentje, of misschien is het een wat 
hoge drempel? Of bent u slecht ter been 
of zit u in een rolstoel? Of bent u 
misschien die goede Noaber die met 
alle liefde de rolstoel duwt of gezellig 
met andere bewoners naar de 
kerstmarkt gaat? Dan horen wij dit 
graag. 

U mag contact opnemen met Rianne  
de Vries via 
rianne.de.vries@wij.groningen.nl of 
bellen naar 050-3678960 en naar haar 
vragen.  
 
Dan zal zij de bewoners met elkaar 
verbinden en gaan we samen gezellig 
naar de kerstmarkt! Zo maken we de 
kerstmarkt voor iedereen toegankelijk!  
Met elkaar, voor elkaar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIJ BEWEGEN BUITEN 
Wij Oosterparkwijk start een 
beweeggroep voor mensen in de leeftijd 
van 18 tot 60 jaar, die willen sporten en 
bewegen op hun eigen niveau. 

Het is elke week op donderdag van 
10:30 tot 11:30. We starten bij 
speeltuinvereniging SVO aan de 
Resedastraat 2a. 

Vanaf deze locatie gaan we al 
(hard)lopend de wijk verkennen en 
maken we onderweg gebruik van 
banken, trapjes en stangen die we  

INRICHTING BINNENPLEIN 
VOORMALIGE SIMON VAN 
HASSELTSCHOOL 
De voormalige Simon van Hasseltschool 
aan de Heesterpoort in de 
Oosterparkwijk wordt de komende tijd 
volledig in originele staat hersteld. Het 
monument, gebouwd in de Groninger 
variant van de Amsterdamse school, 
wordt daarna verhuurd aan het WIJ-
team Oosterparkwijk.  
 
Door de openbare functie kunnen alle 
wijkbewoners straks genieten van dit 
prachtige gebouw. Bij dit gebouw zit ook 
een binnenplein.  
 
Nu willen wij graag u, de 
wijkbewoners, vragen om mee te 
denken over de inrichting van dit 
plein! Denkt u aan een moestuinbak, 
iets voor de kinderen, bankjes of iets 
anders?  
Hebt u ideeën voor dit plein? Laat het 
ons dan weten. Dan gaan we samen 
kijken of deze ideeën gerealiseerd 
kunnen worden. 
Uw idee kunt u sturen naar: 
communicatie.oosterparkwijk@wij.groni
ngen.nl of langsbrengen bij onze Entree 
aan de Gorechtkade 8.  
 
Onderstaande afbeelding is af te halen 
bij het WIJ-team of te printen vanaf onze 
website. U kunt hier uw ideeën  op 
plakken/tekenen/schrijven. Wilt u hem 
liever digitaal ontvangen, mail dan naar 
bovenstaand e-mailadres, dan zenden 
wij u deze toe.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tegenkomen. Hierbij staan kracht, 
conditie, lenigheid en 
uithoudingsvermogen centraal.  

Ook gaan we gebruik maken van ander 
leuk sportmateriaal zoals ballen, 
speedladders of bokshandschoenen. 

Alle oefeningen worden aangepast aan 
de wens van de deelnemers onder 
begeleiding van één of twee coaches. 
Iedereen is welkom! Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
het WIJ team. 

INGELIJST: JAAP DE GRAAF   

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. 
Waar houd je je mee bezig? Ik ben 
sinds twee jaar bestuurslid van de 
Bewonersorganisatie Oosterpark (BO). 
We houden ons met heel veel 
verschillende zaken bezig. Met grote 
projecten zoals het Oosterhamrik tracé, 
de komst van het nieuwe buurthuis, 
parkeren, verkeer en meer van dat soort 
zaken. We bemiddelen soms ook tussen 
de gemeente en bewonersinitiatieven. 
En we zijn natuurlijk medeorganisator 
van de kerstmarkt en aanjager van alle 
feesten voor het 100 jarig bestaan van 
de wijk. 

Wat vind je het leukste aan je werk in de 
wijk? Het leukste aan ons werk is dat we 
af en toe het verschil kunnen maken. 
Dat bijvoorbeeld de gemeente plannen 
heeft maar dat we met stevig 
onderhandelen in staat zijn om zaken 
toch aan te passen. 

Wat is de leukste ervaring die je hier tot 
nu toe hebt gehad? We zijn maar met 
een kleine groep en moeten daardoor af 
en toe hard werken, maar we hebben 
ook heel veel leuke ervaringen. We 
hebben ons pas geleden op verzoek 
van bewoners met de situatie op de 
Velden bemoeid. Daar waren heel veel 
bewoners, in onze ogen, terecht boos 
over de ontstane situatie met verkeer, 
parkeren, groen en samenhang. Het is 
toen gelukt om allerlei ambtenaren van 
de gemeente om de tafel te krijgen en 
na een stevig gesprek zijn er allerlei 
toezeggingen gedaan over het groen, 
de veiligheid en samenhang. In 
combinatie met de stemming van dit 
deel van de wijk, over de invoer van 
betaald parkeren, gaan we er van uit dat 
de Velden er over een half jaar heel wat 
beter voorstaat dan nu. En natuurlijk 
zitten we de betrokken ambtenaren fors 
op de huid om te zorgen dat wat beloofd 
is ook doorgaat. 

Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? We hebben een hele 
mooie wijk, Ik fiets of loop er graag door 
heen. En uit eten in het Oude Politie-
bureau is natuurlijk ook altijd een feest. 
 
Aan wie wil je deze pen graag doorgeven? 
Ik heb iemand in gedachten. Ik ga hem de 
komende dagen benaderen. Het blijft dus 
nog even een verrassing!



 December 2018 | Pagina 13Wijkkrant Oosterpark

 

HIGH TEA IN DE OOSTERPARKWIJK   ZWAAN-KLEEF-AAN IDEE WERKT

De afgelopen maanden hebben we vanuit 
WIJ Oosterparkwijk samen met 
Wijkwerken Oosterpark (Werkpro) een 
serie van zeven High Tea’s georganiseerd 
bij Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau 
aan de Zaagmuldersweg 3 in de 
Oosterparkwijk. Door een bijdrage van de 
Gemeente Groningen was het mogelijk om 
de High Tea tegen een sterk gereduceerd 
tarief (2,50 euro per persoon) aan te 
bieden. 

De eerste High Tea vond plaats op 
maandag 8 oktober. Voor die eerste keer 

zijn er allemaal mensen uitgenodigd die deelnemen aan verschillende 
activiteiten in de wijk. Mensen van onder andere de schilderclub, de 
koffieochtend, werkgroep ONS, de brei- en haakclub, de 
bewonersorganisatie (BO) en Van Harte Resto schoven aan bij deze 
eerste uitgebreide High Tea. Aan het einde van de middag werd iedereen 
uitgenodigd om terug te komen op 5 of 12 november. De enige eis: neem 
een bewoner uit de Oosterparkwijk mee die nog niet eerder geweest is. 
De mensen van 5 en 12 november is ook weer gevraagd om terug te 
komen in december met een introducee uit de wijk. Iemand uit de eigen 
straat of omgeving waarvan men dacht dat die persoon het fijn zou vinden 
om andere mensen uit de wijk te leren kennen. Om het uitnodigen 
makkelijker te maken, is er een mooie uitnodigingskaart gedrukt. 

Door de persoonlijke uitnodiging en de aantrekkelijke prijs zijn er allemaal 
bezoekers geweest die we anders niet zo vaak zien bij dit soort 
activiteiten. Zoals mevrouw 
Zuidema: ’Ik vind de high tea heel 
leuk en gezellig! De locatie is mooi 
en het eten lekker’. Ook Sandra was 
enthousiast: ‘We zijn heel erg 
verwend en hebben allemaal 
nieuwe mensen leren kennen’. Ton 
gaf aan dat hij het fijn vond om op 
deze manier onder de mensen te 
komen en anderen te leren kennen. Ton: ‘Ik vind het heerlijk en vooral 
heel gezellig. Als je alleen woont, is het erg fijn om een keer met een hele 

groep ergens te zijn. Je doet zo vaak dingen 
alleen’. 

Er zijn veel mensen naar de high tea gekomen 
die voor het eerst aan een activiteit in de wijk 
deelnamen. Ze hebben bij de high tea allemaal 
verschillende buurtgenoten ontmoet: jong en 
oud, mensen die heel actief zijn in de wijk 
maar ook mensen die juist wat meer op 
zichzelf zijn. Wilma: ‘Ik ben uitgenodigd door 
een buurtgenoot om hierheen te komen. Ik 
vind het een mooi initiatief om mensen bij 

elkaar te brengen uit de wijk. Wat ik ook leuk vind is te zien dat het voor 
iedereen is: jong en oud mengt mooi door elkaar. Doordat het gezelschap 
zo gemêleerd is, krijgen de oudere mensen ook wat van die jonge energie 
mee en komen ze uit hun isolement. Ik heb allemaal nieuwe gezichten 
gezien, nieuwe mensen ontmoet. Voor mij is dit zeker geslaagd!’  

 

 

 

 

 

Aan alle gasten wordt steeds 
gevraagd om nogmaals te 
komen en dan een andere 
wijkbewoner mee te nemen. 
Soms is de zoektocht naar 
een buurtgenoot die mee wil 
heel kort en soms duurt die 
wat langer. Tinie is 
meegevraagd door Annie 
Tak, bij ons allemaal bekend. 
Ze wonen vlak bij elkaar. 
Tinie: ‘Leuk hoor, deze High Tea. Fijn eten, goede sfeer. Ik heb het druk, 
doe veel aan activiteiten mee. Overal gaat het over ziektes en kwalen. 
Hier vind ik juist leuk dat er ook een flink aantal jongere mensen aanwezig 
zijn. Ik heb verteld dat ik hiervoor was uitgenodigd op mijn sjoelclub aan 
een andere dame van rond de zeventig. Ze was helemaal enthousiast. 
Dus haar neem ik de volgende keer mee.’ Anderen gaan er echt op uit om 
gasten te vinden. Louise: ‘ik ga de komende weken langs bij 
Oosterparkheem. Het lijkt me leuk om daar mensen uit te nodigen om de 
volgende High Tea met me mee te komen’. Bij Frans was het wat lastiger 
om iemand mee te nemen. Frans: ‘Bij de eerste High Tea zat ik te 
babbelen met onbekenden, waaruit direct al een contact rolde, want ik 
kon een mevrouw ergens mee van dienst zijn. Daarna deed ik mijn best 
om voor de tweede keer iemand mee te nemen. Ik belde bij drie mensen 
aan die allemaal alleen wonen, de een kende ik beter dan de ander, 
bijvoorbeeld van alleen van af en toe een kort gesprekje op straat. Een 
meneer op leeftijd bleek lichamelijk te zwak te zijn om de deur uit te 
durven, maar liet mij met plezier binnen voor een praatje. De andere twee 
ontvingen mij ook heel 
welwillend maar zeiden: 
"Nee, dat is niets voor mij.” 
Uiteindelijk reageerde een 
uur voordat mijn tweede 
High Tea zou beginnen een 
vrouw die ik weken daarvoor 
per mail had benaderd. Zij 
had nu pas m’n mailtje 
gelezen en was enthousiast! 
Ik heb deze keer alweer met 
onbekenden gebabbeld, in 
een ook nu zeer ontspannen 
sfeer!  

Er waren meerdere redenen 
voor het initiatief: ten eerste 
mensen over de drempel 
krijgen die we anders niet 
(zo vaak) zien bij activiteiten. Ten tweede mensen elkaar te laten 
ontmoeten zodat de wijk een leukere, vriendelijker plek wordt (doordat je 
meer mensen kent om een praatje mee te maken op straat en bij de 
supermarkt). En tot slot om de drempel naar activiteiten in de wijk te 
verlagen. Als we de bezoekers mogen geloven, lijken al die doelen 
gehaald: Rosa: ‘omdat er allemaal mensen uit de wijk komen, werd de 
drempel voor mij lager om naar de High Tea toe te gaan. En nu wordt het 
voor mij ook makkelijker om bij andere dingen in de wijk aan te sluiten. 
Want wat zijn er eigenlijk veel leuke mensen in de wijk! Ik ga nu denk ik 
veel makkelijker naar andere activiteiten in de wijk toe. 
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Lezersreactie op Groentje 
“Ode aan de Oosterparkwijk”

Een lezeres stuurde de volgende reactie op het stuk over de groene wijk. Het gaat over De Velden.

“Het idee voor het voormalig terrein van het Oosterparkstadion was: hier komt een groene wijk. 
Nou ik moet zeggen van het groen is niet veel terecht gekomen. Het is voornamelijk steen en asfalt 
geworden. Volgebouwd met woningen met geen stuk groen ertussen of een veldje groen ertussen of 
zo en dat is wat ik even kwijt wilde. Terugdraaien is natuurlijk niet mogelijk. Nu staan de woningen 
boven op elkaar en voor mijn gevoel is het veel te volgebouwd met steen en is geen meerwaarde 
voor deze (groene) wijk.
Dat had ook anders gekund.”

De redactie vroeg naar aanleiding van deze opmerking aan de gemeente hoe het groen in De 
Velden ontworpen is.

“Vanaf het begin af aan hebben wij als gemeente ten aanzien van groen het stedenbouwkundige 
plan gevolgd. De hoeveelheid groen is dus niet veranderd vanaf de prille opzet. Wel is een gedeelte 
groen voor de Oosterparkheem wat anders ingevuld door middel van gras, haag en bomen en niet 
met een parkachtige invulling (De Huismeesters is eigenaar van dit terrein). Het percentage groen 
is 21%, water 3%, verharding 27% en woningen 49%. Kortom: de hoeveelheid groen (oppervlakte) 
is zoals in stedenbouwkundige plan bedacht is. Door de langjarige ontwikkeling van dit gebied 
is natuurlijk sprake geweest van veel braakliggende percelen die onder andere voor tuintjes 
gebruikt zijn. Daarom hebben de eerste bewoners een veel groenere De Velden meegemaakt dan 
wat nu het geval is. Vanwege het aangrenzende Oosterpark zijn alleen aan de randen en in het 
midden groenzones gemaakt. Ten aanzien van de bebouwingsdichtheid is gekeken naar de Oude 
Oosterparkwijk. Destijds dus een bewuste keuze.”

De wijk is dus beslist groen, maar niet in elk deel ervan is er evenveel groen te vinden.

SP wil snelle reparatie straat-
verlichting Bloemenbuurt

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat de 
straatverlichting van de Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk 
eindelijk eens gerepareerd wordt. Volgens bewoners en de SP is 
de straatverlichting veel te vaak kapot en worden de problemen 
door reparaties niet verholpen. Ook bij meldingen worden 
klachten van bewoners niet afgehandeld. Tijdens een rondhang 
door de buurt spraken SP’ers veel bewoners die door de defecte 
verlichting gevoelens van onveiligheid ervaren. Volgens de 
bewoners spelen de problemen met de straatverlichting al 
maanden. Daarom wil de SP dat de gemeente de problemen met 
straatverlichting nu structureel oplossen. 

Ingezonden door de Socialistische Partij

SP-raadslid Bob de Greef: “Iedereen verdient een veilige straat 
en buurt. Goede verlichting is daarvoor noodzakelijk. De 
gemeente moet er voor zorgen dat de kapotte straatverlichting 
zo snel mogelijk worden gerepareerd.” De SP heeft het college 
van B&W schriftelijke vragen gesteld waarbij de socialisten 
oproepen de straatverlichting in de Bloemenbuurt te repareren. 
Daarnaast wil de SP weten op welke andere plekken in de 
gemeente de straatverlichting vaker kapot is. 

De SP kwam de problemen die bewoners met de kapotte 
straatverlichting ervaren tegen tijdens de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. “Ook nu de 
verkiezingen voorbij zijn, blijft de SP de buurten ingaan om met 
bewoners problemen aan te pakken en op te lossen”, aldus De 
Greef.
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