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

Studentenwoontoren van 
opvallende vanzelfsprekendheid

Volgend jaar komt er een 
woontoren voor studenten 
bij aan de rand van de 
Oosterparkwijk. Als je voor 
de Oosterkerk staat, aan het 
begin van de Thomassen à 
Thuessinklaan, en je kijkt 

richting de stad zie je nu 
studentcontainerwoningen 
staan. Die containers blijven 
nog wel even, de studentenflat 
past er nog bij aan het Wouter 
van Doeverenplein.

Architect Pim Köther legt uit 
dat de stadsbouwmeester 
al akkoord is, de 

welstandscommisie moet nog. 
Het ontwerp is van opvallende 
vanzelfsprekendheid, 
een vuistregel van het 
architectenbureau KENK uit 
Amsterdam. Zodat het gebouw 
bijzonder wordt zonder te 
overschreeuwen en er ook 
niet uitziet als een studentflat. 
Voor de studentenflat 

betekent het dat de oostelijke 
gevel licht van kleur is, zodat 
je de flat kunt blijven zien 
als het donker wordt. Verder 
heeft de architect de ramen in 
de onderste verdieping lang 
gemaakt, zodat ze goed bij het 
straatbeeld passen. Naarmate 
je meer omhoog komt, de 
flat krijgt 18 verdiepingen, 

worden de ramen breder, 
zodat je beter uitzicht krijgt. Door Mark C Hoogenboom 
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Het nieuwe jaar
Groentje Door

Petra Beekhuizen Khan

Zeker als je kleine kinderen 
hebt begint het zo’n beetje in 
november met St. Maarten, 
niet veel later komt Sinter-
klaas aan, daarna is de goede 
man jarig, dan komen de 
voorbereidingen op de kerst 
en als klap op de vuurpijl oud 
en nieuw.
Ik moet je eerlijk bekennen 
dat ik vaak op oudejaarsdag 
om 23.00 uur al begin te 
gapen en met verlangen 
begin uit te kijken naar de 
weldadige rust van 1 januari.
Heerlijk. Al was het een beetje 
druilerig weer, ik genoot 
ervan om die eerste dag van 
het jaar ’s ochtends door de 
straten te fietsen, wetende 
dat bijna iedereen nog versuft 
binnen zat of lag bij te komen 
van een nacht oliebollen eten 
en vuurwerk afsteken.
Overal de restanten van 
een feestje, zoals het hoort. 
Drabbige resten papier, 
vuurpijlstokjes, hulzen 
van rotjes, lege flessen en 
zwartgeblakerde plekken 
waar vreugdevuren hadden 
gebrand. Fantastisch.
Nou moet ik je ook bekennen, 
dat zo leuk ik het die eerste 
dag vond, al die rotzooi op 
straat als overblijfsel van een 
feestje, het me na een paar 
weken net zo hard begon te 
storen.
Onze mooie wijk. Onze eigen 
ruimte, waar we doorheen 
lopen, fietsen of rijden..
Waar zitten we als we de 
verantwoordelijkheid niet 
nemen om onze eigen troep 
op te ruimen?
Nog een bekentenis; het bleef 
maar regenachtig, vochtig 
weer en ik kon mezelf er niet 
toe zetten om puin te gaan 
ruimen, want dat wilde ik wel, 

ook al had ik de rotzooi zelf 
niet gemaakt.
Dit ben ik als ouder sowieso 
gewend. Veel ‘rommel’ 
opruimen, terwijl ik het niet 
heb gemaakt.
Het inspireerde me wel om 
me bij de gemeente aan te 
melden als ‘stille kracht’. 
Zo’n kracht krijgt gratis 
hulpmiddelen, zoals een 
grijper en vuilniszakken 
en kan dan af en toe wat 
zwerfvuil wegwerken in de 
buurt. Mijn zoontje vindt het 
geweldig, zo’n grijper, dus 
ik denk dat ik er maar twee 
bestel.
Afijn, het nieuwe jaar is 
begonnen. Bij ons althans. 
In de helft van de wereld, of 
misschien wel meer, vieren ze 
traditioneel op heel andere 
data nieuw jaar. De moslims 
bijvoorbeeld. Bij hen geeft de 
maan de tijd aan, wat betekent 
dat nieuw jaar elke keer op 
een ander tijdstip valt. Dit jaar 
ergens eind augustus.
De Chinezen zijn ietsje later, 
hun nieuwe jaar begint op vijf 
februari. Zij laten zich inspi-
reren door de eigenschappen 
van dieren. Elk jaar staat in 
het teken van een dier uit de 
Chinese dierenriem. Dit jaar 
is dat het zwijn (of het varken, 
hoe je wilt).
Volgens de kenners is de 
heersende sfeer in het 
komende jaar er daardoor 
eentje van overvloed en 
uitwisseling. Dat klinkt goed. 
Ik zat zelf voor de Oosterpark-
wijk aan het woord verbinding 
te denken. En heel veel groen 
natuurlijk. 
Zoals de mensen van Toentje 
letterlijk die twee pakken, 
groen als middel om te 
verbinden. Met de kinderen 
van zowel de Siebe Jan 
Boumaschool als de kinderen 
van de Borgmanschool, die 
in 2020 onder één dak zullen 

gaan leren en spelen. Samen 
zaaien in de moestuin, daarna 
oogsten en natuurlijk samen 
eten! Het verbinden van 
kinderen (en daarmee ook 
de ouders) met verschillende 
achtergronden. 
Zulke initiatieven stemmen 
me enorm positief en maken 
ook dat ik hier nog steeds 
met veel plezier woon. Het 
gevoel ook dat we het samen 
doen. Dat er steeds meer 
mensen zijn die hun ideeën in 
een concrete vorm weten te 
gieten. 
Mijn laatste bekentenis voor-
lopig, is dat ik zelf  jarenlang 
op mijn eilandje heb gezeten, 
mijn dingen besprak in kleine 
kring en ideeën grotendeels 
in mijn hoofd bleven hangen. 
Heel langzaam zijn ze naar 
beneden in mijn lijf aan het 
zakken en ben ik begonnen 
met lopen, met handelen. Ben 
ik eindelijk daar aangekomen 
bij het besef dat als je niets 
doet er ook niets verandert. 
‘Walk the talk’, ook een mooi 
motto voor het komende jaar.

Een groepje bewoners rond-
om het Goudenregenplein 
(sporthal), heeft met 
samenwerking van Wij 
Oosterpark en de gemeente 
ervoor gezorgd dat er een 
rode prullenbak voor de 
sporthal is gekomen.
Waarom is deze bak rood en 
niet grijs? De grijze bakken 
staan onder beheer van de 
gemeente.
De rode is geadopteerd 
door een groepje bewoners, 
die zijn dan automatisch 
verantwoordelijk voor de 
bak. Dit werkte ontzettend 
goed.
Jammer alleen dat een stel 

onverlaten de bak zo nodig 
moesten vernielen. Zonde 
van al het werk dat deze 
bewoners er in steken om 
onze wijk een stukje schoner 
te houden.
De gemeente heeft de 
kapotte bak inmiddels 
verwijderd en toegezegd 
dat er een nieuwe rode 
prullenbak komt.
Zijn er wijkbewoners nu op 
het idee gekomen om ook 
een prullenbak te adopteren, 
neem dan contact op met 
Wij Oosterpark aan de 
Gorechtkade 8.

Door Jarno Hoogeboom Zo jammer
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Samen met de besturen van de speeltuin
verenigingen, het JOP en WerkPro,
houden wij ons al ruim een jaar bezig
met de komst van een nieuw buurthuis.
Door de sloop van het Treslinghuis mist
onze wijk een plek die van ons allemaal
is en waar we allemaal welkom zijn.

Nu het eerste onderzoek van de
gemeente over de kosten afgerond is en
het onderzoek voor de verbouwing
begonnen is, wordt de invulling van het
buurthuis steeds belangrijker. Een mooi
gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is
niets waard als er geen dingen gebeuren
die we belangrijk en noodzakelijk
vinden.

Daarom willen wij alle wijkbewoners
met ideeën over de invulling van het

buurthuis oproepen. Wil je meedenken
geef je dan op, dan nodigen wij je uit
voor een gesprek. We weten nog niet of
dat een bijeenkomst wordt of
individuele gesprekken, dat hangt af van
de hoeveelheid reacties.

Daar praten we graag met jou over wat
je wil laten gebeuren in het nieuwe
buurthuis. We kijken uit naar veel leuke
en verrassende ideeën. Daarnaast hopen
we dat een deel van de mensen die
meedoen, samen met ons zich bezig gaan
houden met de invulling van het pand.

Je kunt je opgeven via:
bestuurbo@hotmail.com  Zet in het
onderwerp "Buurthuis" en in de mail je
naam, contactgegevens en idee er bij.

Wat moet er volgens jou in het nieuwe buurthuis?

Financiering bruggen brengt OHT dichterbij

De Bewonersorganisatie Oosterpark
heeft een klein budget waarmee we
initiatieven die in onze wijk plaats
vinden financieel kunnen ondersteunen.
We zijn erg blij dat we afgelopen week
aan Bina Liku van Stichting “Ik
Trakteer” een nieuwe geluidsinstallatie
hebben mogen geven.

De stichting gebruikt een deel van het
pand waar de voedselbank eerst zat aan
de Oosterhamrikkade. Hier worden

koffieochtenden gehouden voor ouderen,
knutsel en feestmiddagen voor kinderen,
het kleurrijk buffet en nog veel meer.
Bina organiseert samen met een aantal
andere vrijwilligers al bijna 9 jaar een
groot aantal activiteiten voor iedereen uit
onze wijk. De geluidsinstallatie gaat
onder andere gebruikt worden voor
kinderdisco en meezingochtenden voor
ouderen. We wensen Bina en Stichting
“Ik Trakteer” veel plezier met de
installatie.

Het OHT (Oosterhamriktracé) blijft onze
aandacht vragen. Wij gingen er vanuit
dat we wel rust hadden tot er een nieuw
college zou komen. Maar helaas was dat
niet het geval. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft na een
intensieve lobby van de Gemeente en het
UMCG, besloten dat de bruggen over
het Van Starkenborghkanaal eerder
vervangen gaan worden. Daar hebben ze
een paar miljoen extra subsidie voor
over.

Op zich is het natuurlijk goed nieuws dat
de Gerritkrol eerder vervangen gaat
worden, de brug is vaak stuk en echt aan
vervanging toe. Alleen is er nu in Den
Haag besloten dat de status van de brug
wel naar beneden kan. Dit zorgt dat de
noodzaak van het OHT groter wordt. En
daar zijn wij natuurlijk niet voor.

Dankzij de acties van allerlei
wijkbewoners had de gemeenteraad
besloten om nogmaals onderzoek te
doen naar de noodzaak van de aanleg

en/of er toch geen betere en
milieuvriendelijker oplossingen zouden
zijn. Wordt er nu via een omweg druk
uitgeoefend om het tracé er toch laten
komen. Dat is niet wat de politiek jullie
en ons beloofd heeft. Dit hebben wij de
gemeente ook duidelijk laten weten.

De vertegenwoordigers van de bewoners
en de Professorenbuurt en de
woonschepen hebben dit de
gemeenteraad ook via een brief laten
weten. Het Dagblad heeft hier eveneens
aandacht aan besteed. Wij hebben die
brief niet ondertekend, niet omdat we het
niet eens zouden zijn met de inhoud,
maar omdat ons persoonlijk een aantal
toezeggingen door twee wethouders zijn
gedaan en we het daardoor te vroeg
vonden om de gemeenteraad te
benaderen. Maar ons geduld in deze zaak
is vrij beperkt. We houden de plannen
scherp in de gaten en zitten ook hierover
de gemeente dicht op de nek. En dat is
natuurlijk ook waar jullie op mogen
rekenen.

Bewonersorganisatie laat "Ik Trakteer" swingen

En wat voor avontuur was dat. Heel,
heel veel werk, gedoe met welke locatie
het nu zou worden en uiteindelijk een
hele mooie en gezellige markt waar bijna
800 mensen zijn langs geweest. Met een
ijsbaan en pony rijden voor de kinderen,
met leuke straatacts en voorstellingen,
optredens van het dameskoor van
Oosterhogebrug en natuurlijk Glühwein,
braadworst en gezelligheid. De foto's
spreken voor zich.

Deze kerstmarkt had er niet kunnen
komen zonder de onvermoeide inzet van
een aantal vrijwilligers. Heel, heel, heel
hartelijk dank voor jullie hulp. Met hen
gaan we volgende maand nog een keer
het glas heffen.

Eind van dit jaar zouden we opnieuw
een kerstmarkt willen organiseren, alleen
net wat groter en mooier dan wat we

afgelopen jaar hebben gedaan. Eind
februari komen we al weer voor de
eerste keer bij elkaar om de inhoud van
de volgende markt te bespreken. Komt er
dan weer een ijsbaan, en welke huren we
dan, willen we meer kraampjes en wat
moet er dan verkocht worden? Want één
ding hebben we al geleerd, hoe eerder je
antwoord hebt op dat soort vragen, hoe
makkelijker de organisatie wordt.

Alleen kunnen we dat niet alleen doen.
Daarom zoeken we naar wijkbewoners.
Die het leuk vinden om mee te helpen
met de organisatie. Dus heb jij het echte
kerstgevoel, meldt je dan bij ons aan.
Een mailtje naar
bestuurbo@hotmail.com met je naam en
contactgegevens is genoeg. Vergeet er
dan niet om er bij te zetten dat het voor
de kerstmarkt is.

Eerste kerstmarkt zit er op, op naar de volgende

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

Vanuit de Bewonersorganisatie
Oosterpark wensen we al onze

medewijkgenoten
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De woontoren krijgt daar-
mee een soort Escher-effect 
omdat de gevel bovenin 
breder lijkt dan onderaan.
Bouwbedrijf Koopmans TBI 
gaat het bouwen en SSH 
Student Housing wordt de 
beheerder. Jolien Stokroos 
van SSH legt uit hoe je 
tegenwoordig een moderne 
studenthuisvesting reali-
seert. Er komen onzelf-
standige woningen voor 
252 studenten van het 
University College van de 
RUG.  Op elke verdieping 
twee blokken van telkens 7 
woningen per huisnummer, 
waarbij de zeven studenten 
een grote keuken met z’n 
allen delen. 
De woontoren is gasloos en 
gebruikt aardwarmte voor 
de verwarming. Tenminste, 
dat is nu het eerste idee, 
want de architect legt uit 
dat zo’n gebouw makkelijk 
30 jaar staat en dan heb je 
al twee keer de installatie 
afgeschreven. Het kan dus 
tijdens het gebruik van de 
woontoren nog wel anders 
worden.

Voor de energievoorziening
kan het gebouw niet 
energieneutraal worden, 
daarvoor is de oppervlakte 
van het dak te klein waar-
door er niet voldoende 
zonnepanelen op gaan 
passen. Verder nemen de 
glazenwasservoorziening 
en andere installaties ook 
nog ruimte in op het dak, 
dus het gebouw moet het 
hebben van goede isolatie 
en daarnaast energiezuinig 
gebruik. Eigenlijk is de 
piekbelasting van warm 
water in de vroege morgen 
door het douchen het 
lastigste om op te vangen.
De huurprijs wordt 
ongeveer 320 euro en er 
komt tussen de 100 en 150 
euro aan servicekosten bij. 
Daarvoor heb je internet, 
energie, stoffering, water en 
meubilair. Plus een wasse-
rette op de begane grond. 
Onderin de kelder komt een 
inpandige fietsenstalling, 
wat een enorm goed idee 
is voor een studentenflat. 
Duidelijk is dat de woon-
toren zich met name richt 
op internationale studenten 
die tijdelijk in de stad 
wonen en geen belang 
hebben bij eigen huisraad. 
Omdat het onzelfstandige 

woningen zijn, is er geen 
recht op huurtoeslag.
Er wordt specifiek aandacht
geschonken aan geluidsiso-
latie, want het kruispunt van 
de Vrydemalaan, Wouter 
van Doeverenplein, S.S. 
Rosensteinlaan en de 
Thomassen à Thuessinklaan 

wordt een drukke bedoe-
ning als daar de busbaan 
komt. 
Er zijn voor de Vrydema-
laan nog meer plannen: een 
ondergrondse parkeer-
garage en daarbovenop 
winkels en veel meer 
woningen. Tegen de tijd

dat daaraan begonnen 
wordt, zullen de contai-
nerwoningen verdwijnen, 
maar voorlopig zijn het 
alleen nog maar plannen.
De toren heeft nog geen 
naam en daar komt vast nog 
een prijsvraag over.

Vervolg van pagina 1

■ De locatie waar de nieuwe woontoren komt te staan (paarse speld).

In 2019 viert de Oosterparkwijk haar 100-jarig bestaan. Daar wil de wijkkrant 
aandacht aan schenken door een themanummer uit te geven.

Inmiddels hebben al een fraai aantal mensen zich opgegeven omdat ze als gezin 
samen 100 jaar zijn of hun huis er al 100 jaar staat.

Maar we willen graag meer wijkbewoners spreken die iets met 100 hebben. Dus 
wat allemaal leuk is voor ons:

•	 Je	bent	zelf	100	jaar	of	ouder
•	 Jullie	zijn	opgeteld	100	jaar
•	 Je	woont	op	nummer	100
•	 Je	doet	mee	aan	de	organisatie	van	100	jaar	feest	initiatief
•	 Je	bent	jarig	op	10	april	2019	(100e	dag	van	het	jaar)
•	 Je	weegt	100kg	(met	of	zonder	extra	gewichten)
•	 Je	bent	100	cm	hoog	(met	of	zonder	steuntje).

Heb jij iets met 100?

Opgeven?
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.

■ Twee foto’s genomen bij de herdenkingsplaats voor  
    voormalig wethouder E. Rugge.
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Werkgroep Oosterpark Nooit Saai 
al tien jaar een begrip in de wijk
Door Jacqueline Pieters

In 2009 ging de werkgroep 
Oosterparkwijk Nooit Saai 
(ONS) van start. Nijestee en de 
gemeente hadden een oproep 
aan bewoners gedaan om tot 
ideeën over de wijk te komen. 
Je kon een idee inleveren in 
de huiskamer van de wijk, 
die tevens als bibliotheek 
fungeerde, in het Treslinghuis. 
(Later werd die ruimte Grand 
Café Treslinghuis.) Een aantal 
bewoners waaronder Sjoukje 
van Kuiken, Herma Linde, 
Frederika de Vries en Irma 
van der Veen hadden wel een 
idee. En gingen toen samen 
onder leiding van Theo de 
Groot de werkgroep ONS 
vormen.
Herma Linde had het initia-
tief genomen om tot een 
wandelroute door de wijk te 
komen. Met name door het 
Blauwe Dorp en het Witte 
Dorp. Je zou dan aan de hand 
van bordjes gaan wandelen, 
maar dat stuitte bij de 
gemeente Groningen op 
bezwaren, vertelt Sjoukje 
Van Kuiken. De Schilderswijk 
had al een wandelroute en 
die deden het met een kaart. 
Dat kon hier niet en zo is de 
eerste Stap voor Stap boekje 
ontstaan in 2011.
Verder hebben we twee 
kunstwerken gered die uit
het pand van de Provinciale 
Veterinaire dienst voor 
Dieren kwamen, hoek Zaag-
muldersweg, Damsterdiep. 
De aannemer wilde de 
kunstwerken eerst schenken 
aan de werkgroep, maar dat 
is door toedoen van Theo 
de Groot voorkomen, omdat 
wij een werkgroep zonder 
eigen vermogen zijn en het 
hebben en opslaan van de 
kunstwerken veel financiële 
kosten met zich meebrengt. 
De Antilope van Vladimir de 

Vries en de mozaïeken Haan 
van Siep van den Berg zijn 
te bewonderen aan de 
Paradijsvogelstraat en met 
behulp van ondersteuning 
door 200 bewoners van de 
sloop gered, mede door het 
toenmalig Nieuw Lokaal 
Akkoord, een samenwerkings-
verband tussen Gemeente, 
Corporaties en Opbouw-
werkers.
Van 2011 tot en met de 
realisatie van de Fluisterbank 
in 2013, vond dit community 
art project plaats. De 
Fluisterbank staat aan het 
Lindenhof en als je je hand 
op de sensor legt hoor je 
de verhalen die leven over 
de Bloemenbuurt. Van het 
hele project is ook een film 
gemaakt.
In 2013 hebben we een 
Museale Foto Expositie 
opgezet, die de geschiedenis 
van het ontstaan van de wijk 
verteld aan de hand van 
oude historische foto’s. Deze 
expositie hing toen in het 
Grand Café Treslinghuis en is 
vanwege de sloop daarvan 
verhuisd naar de grote 
vergaderzaal van Ons Belang.
Hierna werden er door ONS 
nog twee wandelboekjes 
gemaakt die ook door de 
Oosterparkwijk gaan. Stap 
voor Stap verder door de 
Oosterparkwijk 2014 en Stap 
voor Stap nog verder door 
de Oosterparkwijk in 2016 
gerealiseerd.
In 2015 muzikale theater-
wandeling Op Verhaal in 
de Oosterparkwijk, Naar 
aanleiding van 100 jaar 
bestaan Treslinghuis. Dit 
was een wandeling door de 
Bloemenbuurt die van het 
verleden naar het heden 
voerde.
In 2016 werd samen met 
de Verhalen van Groningen 

locaties in de Oosterparkwijk 
aan de smartphone app 
toegevoegd. De app heet ook 
De Verhalen van Groningen.
Ook werd de 71e Bevrijdings-
dag op 16-4-2016 gevierd 
bij de Oude Oostersluis, 
door de onthulling van het 
monument de Twee Bruggen 
en de plaatsing van een maple 
leaf boom. Hierdoor is een 
nieuwe traditie ontstaan 
namelijk die van de jaarlijkse 
herdenking van de Bevrijding 
van Groningen op 16 april 
en hebben de leerlingen van 
groep 7 en 8 van de Ooster-
hogebrugschool in 2018 
het monument geadopteerd 
en er een project op school 
aan gewijd.
In 2018 heeft de werkgroep 
het initiatief genomen tot de 
theaterdetective Moord in Plan 
Oost, dit ter gelegenheid van 

de sloop van het Treslinghuis.
Het jaar 2019 belooft een 
mooi jaar te worden als het 
om activiteiten van de werk-
groep ONS gaat. Er komt een 
nieuwe wandelroute dit keer 
specifiek over de kunst in de 
Oosterparkwijk, mei 2019. 
Ook wordt de museale expo-
sitie nieuw leven ingeblazen 
tijdens 100 jaar Oosterpark,
het is de bedoeling dat we de 
foto’s langs de openbare weg 
plaatsen, als we er tenminste 
toestemming van de gemeente 
voor krijgen. En er vindt een 
muzikale fietstocht plaats.

Meer weten? Of een keer 
aanschuiven bij een van 
onze vergaderingen?
werkgroepons@hotmail.
com of tel. 050 – 318 07 39 
en 06 48045832

■ De Werkgroep ONS (v.l.n.r.): Menno van der Wis, Jan Meijer, Sjoukje van Kuiken, 
Ingrid Kelder, Ricky Rutgers, Jacqueline Pieters, Frans Geubel, Hans Wilbrink en Alan 
Haveman. Ontbrekend: huidige voorzitter Mireille Peletier.

■ Blauwe- en Witte dorp (1926).   Panoramafoto: Openbare werken | www,beeldbank.nl

■ Gemeentelijk verzorgingshuis Treslinghuis .        Foto: P.B. Kramer | www,beeldbank.nl
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Ollie zat voor het raam. Hij 
keek naar buiten, maar zag 
niets. Tranen waren opgeweld 
in zijn ogen. Een beetje 
woest veegde hij ze weg. Bah, 
waarom moest hij nu huilen, 
zo erg was het toch niet. 
Ze was thuis gekomen en 
had gezegd dat hij niet 
mee mocht. Hij had op zijn 
moeder gewacht. Het had lang 
geduurd voor ze er was en 
toen die boodschap.
Hij mocht niet mee. Punt. Dat 
was het. Ze had geen verdere 
uitleg gegeven. En daar zat 
hij nu, teleurgesteld, boos en 
verdrietig. Hij had zich er op 
verheugd. 
De kerstperiode was zijn 
favoriete tijd van het jaar. De 
avonden die vroeg invielen, 
de koude nachten en vooral 
de magie. Ja, de magie van de 
winter. Als heel klein kindje 
had hij al met grote ogen 
naar alle lichtjes gekeken 
die mensen in het donker 
ontstaken. Ze hadden hem 
altijd gehypnotiseerd. Hele 
werelden gingen voor hem 
open. Alsof de lichtstralen 
hem meenamen naar oorden 
die hij ergens wel kende, maar 
waar hij niet zomaar bij kon 
komen.
Gemeen vond hij zijn moeder. 
Ze wist hoezeer hij mee had 
gewild. Hij hoorde de deur 
beneden open gaan. Zijn 
moeder kwam de trap 
ophollen.
‘Ollie’, riep ze, ‘ Ollie, waar ben 
je? Je mag mee hoor!’.
Hij nam een run naar de deur, 
trok hem open en keek in het 
blije gezicht van zijn moeder. 
Hij stortte zich in haar armen 
en begon te snikken. ‘Wat is 
er? Dit is toch goed nieuws?’
De spanning was te groot 
geweest en Ollie had zijn 
tranen geen ruimte gegeven. 

Nu wilden ze eruit.
‘Ik dacht dat ik niet mee 
mocht en nu opeens wel?’.
‘Ja sorry lieverd, ik had het 
vanmorgen druk. Ik heb 
moeten praten als brugman. 
Ze hadden opeens besloten 
dat er geen kinderen mee 
mochten, maar ik heb ze ervan 
weten te overtuigen dat onze 
groep niet compleet zou zijn 
zonder jou. Ik heb ze verteld 
hoeveel het voor jou betekent 
en dat ik geloof dat je een 
enorme bijdrage zou kunnen 
leveren. En buiten dat, je bent 
al bijna geen kind meer te 
noemen toch?’
Hij straalde. Hij mocht mee! 
Zijn moeder werkte bij de 
televisie en zou met een groep 
naar IJsland gaan om daar 
opnames te maken voor een 
natuurfilm. 
Hij mocht twee weken lang 
mee. Geweldig!
Hij knuffelde zijn moeder en 
zei dat hij vast zijn rugzak 
ging pakken.
‘Is dat niet een beetje vroeg?’, 
lachte zijn moeder, ‘je hebt 
nog een week de tijd’.
‘Een week is zo om’.
Hij rende de trap op naar 
zolder. Hij vond zijn rugzak, 
slaapzak en matje. Hij trok 
de warmste kleren die hij 
had uit zijn kast en was pas 
tevreden toen alles behalve 
zijn tandenborstel erin zat, 
die had hij nog nodig. Alsof 
hij hiermee duidelijk wilde 
maken dat het nu helemaal 
zeker was. Geen weg meer 
terug. Hij zou naar IJsland 
gaan.
De week vloog inderdaad 
om, voor Ollie het wist zat 
hij naast zijn moeder en de 
rest van de filmploeg in het 
vliegtuig.
Het was koud buiten. In 
Nederland was zelfs al sneeuw 
gevallen. Hoe koud zou het in 
IJsland zijn?

Op het vliegveld aangekomen 
was het stralend weer. Ollie 
keek zijn ogen uit. Voor de 
opnames reden ze nog een 
paar uur landinwaarts, totdat 
ze in ‘the middle of nowhere’ 
waren beland.
Hij was overrompeld door de 
schoonheid van het land, maar 
niets had hem voorbereid op 
de IJslandse nachten.
Het gebeurde de eerste 
avond al. De filmploeg was 
ondergebracht in een aantal 
houten huizen, een soort 
kamp. Ollie en zijn moeder 
mochten in een klein soort 
houthakkershutje verblijven. 
Ollie’s moeder wilde bij 
aankomst al meteen gaan 
slapen, omdat ze de volgende 
morgen voor dag en dauw op 
zou moeten staan.
‘Kom op Ollie, als je morgen 
mee wilt, dan kun je nu ook 
maar beter naar bed gaan’.
Hij protesteerde, het was nog 
vroeg en het was vakantie.
‘Alsjeblieft mam, mag ik 
nog even naar de sterren 
kijken? Het is zo mooi helder 
vanavond’.
‘Nou even dan, maar wees 
verstandig en ga er niet te laat 
in, welterusten’.
Hij deed zijn jas aan, muts op, 
das om en handschoenen aan. 
Helemaal ingepakt ging hij 
voor het huisje op een houten 
bank zitten.
Hij snoof de omgeving, met 
zijn onbekende geuren, diep 
op. Er was bos, er waren 
bergen, hij zag water, sneeuw 
en een blauwzwarte hemel 
met helder flonkerende 
sterren.
Hier was een hoop magie, 
voelde hij. Hij was hier zeker 
niet alleen. En dan bedoelde 
hij niet de filmploeg. Hij 
voelde allerlei magische 
aanwezigheid. Sommige 
mensen noemden ze elfjes of 
feetjes of kabouters. Ollie gaf 

dat wat hij bespeurde niet 
direct namen. Hij ervoer ze 
gewoon. Het voelde prettig. 
De wintertijd was spannend. 
Niet vrolijk zoals de lente of 
loom als de zomer of kleurrijk 
als de herfst. De winter droeg 
altijd iets in zich dat je in 
spanning deed afwachten wat 
er komen zou.
Zo zat hij buiten met rode 
wangen van opwinding. 
Zijn ogen straalden en 
sprankelden. Alsof ze de 
sterren zelf waren. Hij 
voelde zich opgenomen in 
de omgeving. Hij voelde 
zich één met de machtige 
sterrenhemel. Hij was 
helemaal open toen er iets 
ongelooflijks gebeurde. 
Opeens verscheen er iets aan 
de hemel. Het leek te dansen. 
Het was een fel groen licht 
dat steeds sterker werd. Er 
kwamen andere kleuren bij 
en het breidde zich uit. Het 
Noorderlicht! Schoot het door 
hem heen.
Het was zo mooi en zo 
plotseling, dat Ollie niet 

meer wist waar hij was. Zijn 
lijf begon ook te dansen. 
Hij werd opgelicht en ging 
op in de kleuren aan de 
hemel. Hij danste mee met 
alle zonnedeeltjes en keek 
vanuit de hemel neer op het 
landschap. Hij keek dwars 
door de huisjes heen en zag 
zijn moeder slapende in bed. 
In het landschap zag hij 
wat hij gevoeld had toen hij 
op de bank voor het huisje 
had gezeten. Hij zag hoe 
vluchtige energieën, zeg 
maar elfjes, over het water 
suisden in speciale formaties. 
Ook rondom de planten en 
de bomen was het heel erg 
levendig. Er was zoveel licht 
in het landschap, dat het bijna 
niet meer donker leek.
Ollie zag de wezens van de 
natuur. Hij zag hoe er in 
allerlei structuren gewerkt 
werd rondom de bloemen, 
planten en bomen. Hij zag het 
licht in alles, in dier en plant 
en zag en ervoer het ook in 
zichzelf.
‘Ollie!’, hoorde hij plotseling 
roepen. Razendsnel was hij 
weer in zijn lijf dat op de bank 
voor het huisje zat.
‘Ollie, lig je nu nog niet in 
bed?’
‘Ik ga al’, riep hij werktuiglijk 
terug.
Hij strompelde naar binnen, 
kleedde zich uit en ging in bed 
liggen.
Het moment dat hij zijn ogen 
sloot, was hij weer buiten in 
de natuur. Allerlei wezens 
begonnen in zijn oren te 
fluisteren. Allerlei informatie 
kwam binnen over de 
omgeving waar hij was.
De volgende ochtend zat 
hij met zijn moeder aan het 
ontbijt en probeerde hij heel 
voorzichtig uit te leggen wat 
hij de vorige avond en nacht 
had beleefd.
Zijn moeder was nog wat 
slaperig, maar vond het een 
mooi verhaal.
‘Lieverd, ik weet hoe gevoelig 
je bent voor de magie van 
het leven, daarom heb ik 
ook mijn best gedaan om je 

Winterverhaal
Door Petra Beekhuizen Khan
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mee te krijgen op deze reis. 
Ik denk dat je het hier prima 
naar je zin zult hebben. Zeker 
tussen de IJslanders. Zij zullen 
je verhalen niet afdoen als 
verzinsels. Zij zijn net zoals jij.
Jullie zien de natuur anders 
dan ik. Jij hebt het vermogen 
om het diepere aspect van de 
natuur te zien. Ik geloof je, 
al kan ik het zelf niet op die 
manier waarnemen’.
Ollie ging met de filmploeg 
mee naar allerlei prachtige 
plekken en zag vele dieren in 
hun natuurlijke omgeving.
Hij had al snel door dat de 
filmploeg hem zag als een 
kleine jongen met heel veel 

fantasie. Ze vonden het leuk 
om naar hem te luisteren.
Een echte klik voelde hij met 
de IJslander die meeliep om 
hen interessante en mooie 
plekken te laten zien.
Hij luisterde heel aandachtig 
naar wat Ollie allemaal zei en 
knikte steeds heel ernstig. De 
man vertelde hem ook dingen 
die hij in al die jaren in de 
natuur had meegemaakt. Hij 
had het over allerlei wezens 
waarmee veel IJslanders 
geloofden hun eiland te delen.
Ollie voelde zich thuis. De 
filmploeg was ook blij met 
zijn gezelschap. Er waren veel 
koude wachtmomenten. Ollie 

begon dan vaak te vertellen 
wat hij voelde en allemaal 
zag. Het maakt hem niet uit 
of ze hem geloofden of dat ze 
dachten dat hij fantaseerde. 
Hij vond het heerlijk om zijn 
gedachten en belevenissen 
de vrije ruimte te geven en 
de filmploeg was blij met 
de afleiding. Soms zelfs ook 
heel dankbaar als hij op 
wonderbaarlijke wijze wist 
te vertellen waar bepaalde 
dieren zich schuil hielden. Hij 
leek hier een antenne voor te 
hebben.
Op de laatste dag nam de 
IJslander Ollie’s beide handen 
in de zijne en noemde hem 

zijn broeder. Hij legde Ollie’s 
handen op zijn hart en keek 
hem diep in zijn ogen.
‘Mensen als jij zijn belangrijk 
in onze wereld. Vertel zoveel 
mogelijk mensen wat je ziet 
en voelt. Sommigen zullen het 
herkennen, sommigen zullen 
er gewoon van genieten, 
sommigen zullen er grappen 
over maken en sommigen 
zullen je verguizen.
Het maakt niet uit wat je bij 
ze oproept, maar blijf het 
doen. Zonder de natuur en 
haar wezens zijn wij nergens 
mijn jongen. Het is tijd ons 
dat weer ten volle te gaan 

beseffen. Het is tijd voor 
verbinding, wij zijn deel van 
de natuur’.
Na deze woorden knikte Ollie. 
Ze omhelsden elkaar.
Ollie’s moeder had tranen 
in haar ogen. Haar zoon. 
Zo volwassen had hij daar 
gestaan en geluisterd. Deze 
periode was het grootste 
geschenk dat ze hem en 
zichzelf tot nu toe had kunnen 
geven.
Ze begeleidde haar zoon 
terug naar huis en vouwde 
in gedachten haar handen 
samen.

Binnenterrein Seringenhof / Zaagmuldersweg
Op het binnenterrein bij de Zaagmuldersweg / Seringenhof gaan we meer groen, planten en 
bomen plaatsen. Het terrein ligt er nu wat verloren bij, terwijl het een mooie plek kan zijn om 
te verblijven. We hebben met bewoners gesproken en gevraagd wat ze met dit binnenterrein 
willen. Er kwamen veel leuke ideeën: meer bomen, verlichting en planten. Ook is het idee om 
de speeltoestellen, die nu aan de zijkant staan meer naar het binnenterrein te verplaatsen. De 
boompjes en de hagen staan er al; de rest volgt nog!

Meer woningen energiezuinig in 2019
Ook dit jaar gaan we weer een aantal woningen in de Oosterparkwijk energiezuiniger maken. We 
zijn hier al een aantal jaren mee bezig in de wijk. De woningen krijgen onder andere dubbel glas, 
dak- en muurisolatie en zonnepanelen.

Ontstenen en vergroenen
Bij de jongerenstudio’s aan de Antillenstraat is een deel van de tegels op het plein verwijderd. 
Hiervoor in de plaats is een grasveld met bomen aangelegd. Dit ziet er een stuk vriendelijker uit 
en is goed voor de waterafvoer bij hevige regen.

Heeft u, samen met uw buren, ideeën voor uw buurt of straat? Laat het ons weten, dan gaan we 
samen kijken hoe we dit kunnen uitvoeren! We zijn bereikbaar via woonzaken@nijestee.nl of via 
(050) 853 35 33.

Nieuws van Nijestee

Sportcentrum Kardinge viert feest! 
Op zaterdag 9 februari viert 
Sportcentrum Kardinge haar 
25-jarige bestaan met een 
jubileumdag. Vanaf 10.00 
uur ’s ochtends tot 16.00 
uur staan de deuren open. 
Er is van alles te doen voor 
jong en oud. Aan de meeste 
sportieve activiteiten kun je 
zo mee doen. Voor een aantal 
activiteiten is beperkt plaats 
en kun je je opgeven via de 
website. 
De dag start met curling- en 
ijshockeyclinics en demo’s 
kunstrijden in de ijshal. Je 
kunt lezingen bijwonen en 
clinics krijgen van oud top-
marathonschaatser Daniëlle 
Bekkering en Olympische 
medaillewinnares Margot 
Boer (2x brons Sochi). In de 
middag volgt een spannende 
strijd op de 400m baan. Wie is 
sneller op de 100m sprint: een 
ijshockeyer, een kunstrijder 
of een langebaanschaatser? 
Natuurlijk kun je zelf ook 
meedoen met deze sprint. 
De middag wordt afgesloten 
met een leuke curlingquiz 

tussen verenigingen met als 
hoofdprijs een huurtegoed 
van maar liefst €500,-.
 
Zeemeerminzwemmen
’s Middags kun je 
in het zwembad 
zeemeerminzwemmen 
of duiken met Miramar 
Groningen. De Groninger 
Reddingsbrigade heeft 
verschillende activiteiten 
in en rond het 25m bad. Op 
de squashbanen kun je vrij 
squashen en clinics volgen 
bij Smashing. Om 12.30 uur 
is er een squash demo met 
noordelijke topspelers. 
VR-bril
Virtueel sporten met een 
VR-bril kan op de banen 8 
en 9 kun. Ervaar hoe gaaf 
het is om ijshockey goalie 
te zijn of speel tennis. In de 
sporthal kunnen kinderen 
zich helemaal uitleven op de 
stormbaan of meedoen met 
de verschillende activiteiten 
bij de Sportinstuif XXL. Er 
zijn longboards, IDance 
Revolution, Sportlab games en 
nog veel meer.
Clown Joepie
Voor entertainment wordt ook 
gezorgd door een dweilorkest 

en clown Joepie, die ook gaat 
schminken. 

Iedereen is van harte welkom 
om deze dag samen met ons te 
vieren. 

Ingezonden door 
Gemeente Groningen

Meer informatie?
Het hele programma vind je op 
sport050.nl/sportlocaties/sportcentrum-kardinge/25-jaar/
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Aan het eind van een 
stormachtige middag 
bezoek ik Tjeerd Veenhoven 
in zijn atelier en werkplaats 
aan de Paradijsvogelstraat 
10. Hij is verbaasd dat hij 
me ziet, de atelierdeur was 
open en ik was doorgelopen 
en hij is bezig aardappels 
te schillen voor zijn 
medewerkers.
Hij is samen met Henk 
Slomp een van de initia-
tiefnemers van het Werk, 
dat inmiddels  8 jaar gele-
den ontstond in de groep 
lege gebouwen aan de 
Paradijsvogelstraat.
Tjeerd Veenhoven is 
productontwikkelaar, 
hij heeft aan Minerva in 
Groningen gestudeerd en is 
afgestudeerd aan de Hoge 
School voor de Kunsten 
in Arnhem, omdat in 
Groningen geen afstudeer-
richting productontwerp 
voorhanden was.
Hij maakt alles op eigen 
initiatief, niemand vraagt 
om wat hij maakt. Bij 
alles wat hij ontwikkeld, 
wil hij dat het  duurzaam 
en milieuvriendelijk en 
innovatief is. Hij vindt met 
name het ontwikkelen 
interessant niet zozeer de 
productie of de verkoop van 
zijn product. Voor productie 
en verkoop werkt hij met 
veel mensen en instanties 
samen. Hij maakt producten 
die ecologisch en sociaal 
verantwoord zijn.
Zo maakt hij textiel van 

algen, algen die nu in 
winterslaap zijn. De algen
vormen het ruwe natuur-
lijke materiaal waarvan 
textiel gemaakt wordt, 
omdat de kledingindus-
trie een van de meest 
vervuilende industrieën is.
Ook ontwikkelt hij bio-
logisch afbreekbaar luiers, 
gemaakt van mossen uit 
de gemeente Dantumadiel 
in Oost- Friesland, tevens 
samenwerkingspartner en 
opdrachtgever.
Een ander belangrijk pro-
duct dat hij ontwikkeld 
heeft is palmleer, gemaakt 
van de schutbladen van 
de Areca-palm. Deze 
schutbladen vallen zo op 
de grond en wordt als 
waardeloos product gezien.    
Dit palmleer wordt nu ook
in de Dominicaanse Repu-
bliek gemaakt, eerlijke 
handel, de boeren en de 
fabriek krijgen een goede 
prijs voor het product. Met 
andere woorden: het is 
een sociale onderneming. 
Ook in India, waar alles is 
begonnen, is een productie- 
unit opgezet, omdat de 
Arecapalm daar vandaan
komt. Van dit palmleer 
maakt hij slippers en een
van zijn stagiaires heeft 
hiervan tapijt ontwikkeld. 
Ook boekomslagen van 
palmleer zijn ontwikkeld.
Tjeerd Veenhoven vertelt: 
“Het is voor mij een uit-
daging om producten te 
ontwikkelen die voor
mensen met een basis-
inkomen van 2 euro per dag 
te koop zijn, in plaats van 
iets te maken dat voor een 

Door Jacqueline Pieters

tig bedrag in een museum 
terecht komt”.
Ook heeft hij tafelbladen 
gemaakt van gras, dat  in 
elkaar gelijmd is met aard-
appelzetmeel. Dit omdat 
de aardappelteelt uit Oost 
Groningen komt. Wat hem 
mateloos irriteert is dat de 
potentie van de regio niet 
gezien wordt door Den 
Haag.
Hij maakt ook papier waarin 
biologisch afval verwerkt is. 
Ik kan de uienschillen en het 
preiafval herleiden.
Ook is hij nog adviseur 
van de Chinese overheid 
op het gebied van milieu- 
innovatie. “ Die 5000 jaar 
oude culturele rijkdom, de 
geschiedenis van Europa is 
daar niets bij. Ik verwonder 
me over de vrouwen die 
daar in mijn dienst zijn 
en de ambachten net als 
duizenden jaren geleden 
uitvoeren, die een stukje 
Chinese brokaat maken van 
5000 draden op 50 centi-
meter. Ook werk ik graag 
met Chinezen omdat zij 
zaken graag aanpakken.”
“Ik heb dan een tolk bij me 
want ik spreek geen woord 
Mandarijn, de moeder 
van mijn tolk woont in 
Groningen”
Ik heb vijf stagiaires, allen 
van een andere opleiding, 
een stagiaire industrieel 
ontwerpen, twee Deense 

stagiaires van de Mode-
opleiding. En van de Hanze-
hogeschool een chemie 
student. Verder nog een 
stagiaire, die helpt met 
het ontwikkelen van de 
biologisch afbreekbare luier.
Ik heb de stagiaires erg 
nodig dit ook omdat ze 

jong zijn en nog in meer 
in mogelijkheden en 
uitdagingen denken.
En over de deur, die van het
atelier en werkplaats is 
nooit dicht net als die van 
mijn woning, je bent altijd 
welkom. En er is hier niks 
dat het stelen waard is.

Tjeerd Veenhoven: innovatieve 
productontwikkelaar

De Atelierwinkel is geopend elke woensdagmiddag van 12.00 -17.00 uur voor koffie, thee, 
taart en unieke cadeautjes. 

Op woensdag 30/1, 27/2. 24/4 en 22/5 zijn er ook kennismaking inloopmiddagen Sumi-e 
(Japans schilderen waarbij je met zwarte inkt schildert op rijstpapier), bij Sylvia Bökkerink 
van 13.00-16.00. Kosten  €10,- incl. koffie en thee, inkt en materiaal gebruik, rijstpapier is te 
koop.  Graag aanmelden vooraf bij s-bokkerink@home.nl

Op woensdag 20/2 en 6/3 zijn er ook kennismaking inloopmiddagen intuïtief tekenen en 
schilderen bij Ineke Bakker van 13.30 tot 15.30. Kosten €10,- inclusief materialen, koffie en 
thee. Graag aanmelden vooraf via info@blauweboerderij.nl

In  april start er weer een avontuurlijke cursus intuïtief tekenen en schilderen o.l.v. Ineke 
Bakker op de woensdagavonden van 19.15 tot 22.15 uur. Data 3, 10, 17 ,24 april, 1, 8, 15 
mei 2019. Kosten €175,- incl. materialen, koffie/thee en koek. Aanmelden graag voor 21 
maart via mail naar  info@blauweboerderij.nl

Voor meer informatie, andere cursussen en verhuur 
van ruimte zie www.blauweboerderij.nl

Adres:
De Blauwe Boerderij, Lindenhof 2   9713 NN Groningen
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In beeld:
Treslinglocatie

Vorig jaar hebben we u op de hoogte gehouden van de sloop van 
het Treslinghuis. Nu, een jaar na de sluiting, is er nog nauwelijks 
iets te zien van het voorheen statige gebouw. We hebben de 
sloop voor u in een tijdlijn gezet, waar u nog één keer kunt zien 
hoeveel er gebeurd is op de locatie, waar in de nabije toekomst 
een school en appartementen zullen herrijzen.
           Foto’s: Menno van der Wis

Met het toneelstuk ‘Moord in Plan Oost’ komt er een einde 
aan de dagen van het Treslinghuis.

De sloopwerkzaamheden zijn duidelijk begonnen.

Ook de ingang van het voormalige Grand Café krijgt het 
flink te verduren. Links februari, rechts augustus.

Het Treslinghuis staat er nog, maar is niet meer toegankelijk.

De sloop gaat na een korte stop nu erg snel.

Het ‘gat’ in de Oosterparkwijk is klaar.

Jan
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Mei
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Jul

Aug
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Okt

2018
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NIEUWJAARSACTIE 
ZWERFVUIL GORECHTKADE 
GROOT SUCCES! 

Al een tijd was het een doorn in het oog 
van een wijkbewoner: het vele zwerfvuil 
op en rondom de Gorechtkade. Tijd om 
in actie te komen! Zo gezegd, zo 
gedaan. Een oproep op Facebook, 
flyers in de brievenbus en een belletje 
aan het Zwerfvuilteam van Werkpro, 
was voldoende om een leuke club 
mensen op te trommelen.  
Zeven enthousiaste wijkbewoners 
meldden zich op vrijdag 11 januari aan 
de Gorechtkade. Na een bakje koffie in 
de WIJ Entree zijn we de straat op 
gegaan. In ploegen van twee werd veel 
zwerfafval opgehaald. De tel zijn we op 
den duur kwijtgeraakt, maar tien 
afvalzakken hebben we zeker 
volgemaakt. En dan hebben we nog niet 
eens de hele Gorechtkade nagelopen. 
Dat komt een volgende keer.  
Na afloop hebben we de middag 
gezamenlijk afgesloten onder het genot 
van een hapje en een drankje. Erg 
gezellig! En een voldaan gevoel!  
Naast dat het mooi is om te zien hoe 
bewoners zich in willen zetten voor de 
wijk, is het tevens een mooie 
gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen. 

Wat ons betreft komt er een volgende 
keer. Neem contact met ons op als u 
een plek in de wijk graag wat schoner 
wilt zien. Of als u zelf aan de slag wilt in 
uw buurt. Op de Gorechtkade 8 kunt u 
elke werkdag vuilprikkers bij ons komen 
lenen en het Zwerfvuilteam is ook altijd 
op zoek naar enthousiaste versterking. 
Meldt u aan bij het “Oude Politiebureau” 
bij Miranda Dontje of bij het WIJ team bij 
Rianne de Vries. Als er weer een 
opruimactie is, zullen we u benaderen. 
Als u tijd heeft gaat u gezellig mee, zo 
niet, dan een volgende keer. Het is 
geheel vrijblijvend. 
Houdt ook onze Facebook pagina in de 
gaten voor een oproep.  

MANTELZORGKAART GRATIS 
VOOR MANTELZORGERS 

De gemeente Groningen waardeert 
mantelzorgers* ook in 2019 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!  

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. 
Neemt u wel even een legitimatie 
mee? 

 *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. 

DENK EN HELP MEE: 
BUITENSPEELDAG 2019! 

 

Hallo Wijkbewoners!                              
Wij zijn Louise Hindriks en Patrick 
Gelderloos, wijkbewoners van de 
Oosterparkwijk. Op 12 juni 2019 
organiseren wij samen met WIJ 
Oosterparkwijk de buitenspeeldag. Elk 
jaar weer een fijn evenement voor de 
kinderen uit onze wijk.  

Voor deze dag zoeken we mensen die 
het leuk vinden om te  helpen. Ook 
zoeken we mensen die verhalen weten  
over de Oosterparkwijk. Mensen die 
boeken of foto’s van de wijk hebben en 
die ons hier iets over willen vertellen. 

Lijkt je het wat? Kom dan langs op        
7 februari om 12:00 bij de Speeltuin 
Oosterpark aan de Resedastraat! Of 
geef je op bij Louise via de mail: 
hindriks@gmail.com , of bij Patrick via 
xps@home.nl. 

 

NIEUWE FOLDER WIJ 
ACTIVITEITEN 

Vanaf 1 februari kunt u bij ons aan de 
Gorechtkade 8 onze nieuwste folder 
afhalen. Hierin een handig overzicht van 
activiteiten voor jong en oud die wij 
aanbieden in de wijk. Inclusief informatie 
over de activiteit, hoe u zich aan kunt 
melden en waar de activiteit plaats 
vindt. 

INGELIJST                         
SJOUKJE VAN KUIKEN   

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. 
Waar houd je je mee bezig? Ik ben 
actief in de werkgroep Oosterpark 
Nooit Saai: ONS. Onze werkgroep 
houdt zich bezig met de cultuur en 
kunst van en voor de wijk. 
Cultuurprojecten voor zowel de 
kortere als de langere termijn. Er 
komen in de groep vaak allerlei 
creatieve ideeën los.                      
Wat vind je het leukste aan je werk in 
de wijk? Het bedenken en uitwerken 
van ideeën geeft je de voldoening dat 
je iets betekent voor andere 
wijkbewoners. Daarnaast krijg je door 
het samen iets tot stand brengen een 
gevoel van verbondenheid, waardoor 
je niet alleen bij het uitwerken van de 
projecten, maar ook privé mag 
rekenen op een steun in de rug. 
Vanaf 1966 heb ik altijd met veel 
plezier, in jarenlange samenwerking 
met mijn man Piet van Kuiken, mijn 
vak als decorateur en grafisch 
ontwerper kunnen uitoefenen. Die 
opgedane kennis gebruik ik dan nu 
ook voor de ideeën van ONS. Zo 
hebben wij van ONS de drie mooie 
rondwandelingen Stap voor Stap 
door… de Oosterparkwijk bedacht en 
uitgevoerd (deze titel is nog door Piet  
bedacht). Binnenkort volgt een Stap 
voor Stap route over de kunst in onze 
wijk. Maar eerst komt er, bij de 
nieuwe vijver op de Velden, een 
prachtig kunstwerk: de Figuurtoren, 
van Elisabet Stienstra. Dit hoge beeld, 
bestaande uit elf figuren, wordt op 25 
mei `19 feestelijk onthuld en kan dan 
op de cover van de Stap voor Stap 
kunstroute worden `geplaatst` als het 
start- en eindpunt van deze 
rondwandeling.                               
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Bij de uitgave 
van de wandelroutes en al die andere 
uitgevoerde projecten volgen 
natuurlijk de presentaties, openingen 
en onthullingen. Grote belangstelling 
en lof kregen we bijvoorbeeld voor 
onze museale expositie: foto`s van 
1900 -1946, voor de (F)luisterbank en 

voor de muzikale theaterwandeling 
Op verhaal in de Oosterparkwijk`. Ook 
de onthulling van de plaquette Twee 
Bruggen naast de oude Oostersluis 
door onze burgervader Peter den 
Oudsten bij de eerste herdenking op 
de Bevrijdingsdag 16 april `16 vond ik 
erg mooi. Er was grote belangstelling 
van pers en publiek en hij hield een 
mooi betoog over het samen 
herdenken. De leukste ervaringen heb 
je wanneer je waardering krijgt voor je 
werk. Het is fijn dat we ook de 
broodnodige financiële steun 
(hebben) ontvangen voor onze 
projecten van o.a. Nijestee, het 
H.S.Kamminga- en Prins 
Bernardfonds, het toenmalig 
NieuwLokaalAkkoord en het Annie 
Tak Leefbaarheidfonds tot aan het 
bedrijfsleven toe. `Ze` weten wie wij 
zijn en hebben vertrouwen in ONS. 
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? Wandelingen en 
fietstochten maken is een van mijn 
favoriete bezigheden. De 
Oosterparkwijk is één van de 
groenste wijken in Nederland en op 
loopafstand van het centrum. 
Daarnaast geeft het tekenen en 
schilderen (ik was decorateur) én het 
filmen mij veel plezier en voldoening. 
Als Piet en Sjoukje van Kuiken 
(stichting VideoScoop) hebben wij 
filmproducties over Groningen en 
omgeving gemaakt. Ook een aantal 
over diverse bouwprojecten in de 
Oosterparkwijk. Bijvoorbeeld over de 
nieuwbouw van de Oostersluis, 
waarbij we regelmatig bij strenge 
vorst héél vroeg in de ochtend, met 
aangesleepte lichtbakken, daar 
stonden te filmen. Ook maakten we 
docufilms over renovaties, sloop en 
nieuwbouw in de Florabuurt en aan 
het Linneausplein. Ook fantastisch om 
te maken was een film over het 
laatste jaar (2015) van het 
Oosterparkstadion van FC Groningen. 
We hebben een impressie bij elkaar 
gefilmd én gemonteerd. Ik heb met 
mijn camera tussen de 
beroepsfotografen op anderhalve 
meter afstand vóór Louis van Gaal op 
het veld gestaan. Nou, dat was wel 
héél heftig. Ook de nieuwbouw op de 
Velden en het hele maakproces over 
de (F)luisterbank heb ik op camera 
vastgelegd en gemonteerd. Onze 
rolverdeling was: ik bemoeide me met 
de techniek, camera en het monteren 
en Piet regelde alles op financieel 
gebied, schreef de scenario's en gaf 
bij de montage zijn opbouwende 
kritiek.                                                
Ik wens hierbij iedereen veel plezier 
bij het 100 jaar bestaan van onze 
Oosterparkwijk.                               
Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Ik geef de pen aan ‘onze’ 
fotograaf Frans Geubel. 
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BEWEEGPLEKKEN IN DE OOSTERPARKWIJK 
Vindt u dat er genoeg beweegmogelijkheden zijn in de Oosterparkwijk? En denkt u dat een buitenfitness park een toegevoegde waarde kan zijn voor de wijk? 

Op veel plaatsen in de stad wordt veelvuldig gebruik gemaakt van buitenfitness parken. Daarnaast zijn er veel (hard)looproutes die hier aan verbonden zijn. Ook in de 
Oosterparkwijk wordt er veel (hard)gelopen door de mooie groene parken en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Tennisbaan en het Cruyff Court. Maar is dit 
volgens u genoeg? En worden alle wijkbewoners hier voldoende mee bediend? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en uw ideeën over beweegplekken in de 
Oosterparkwijk. Als u deze informatie met ons wilt delen kunt u mailen naar: gertjan.van.drogen@wij.groningen.nl onder vernoeming van: Beweegplekken 
Oosterparkwijk. 

WIJ BEWEGEN BUITEN 

 
Inmiddels is Wij Bewegen Buiten van start gegaan. Met twee deelnemers hebben we een mooie start kunnen maken. Buiten in het frisse maar gezonde winterweer 
zijn de eerste rondjes in de Oosterparkwijk gemaakt.  

Doormiddel van stabiliteit, rek, strek en loop oefeningen werken we toe naar een betere lichamelijk conditie. Elke week staan er nieuwe oefeningen op het programma 
en zullen we ook gebruik gaan maken van ander leuk sportmateriaal. De deelnemers sporten op zijn/haar eigen niveau.  

Iedere man/vrouw in de leeftijd van 18 tot 60 jaar(deze leeftijdsgroep is een richtlijn) kan kosteloos aansluiten op elke donderdag van 10:30 tot 11:30. De start is bij 
Speeltuinvereniging SVO aan de Resedastraat 2a. De coaches Anneke en Gertjan heten u van harte welkom! Om u aan te melden of voor meer informatie kan u 
mailen naar: gertjan.van.drogen@wij.groningen.nl onder vernoeming van: Wij Bewegen Buiten 

WERKEN IN DE NACHT  
 
Vanuit onze functie als jeugdstraatwerkers is ons doel dat de bewoners van de wijk een leuk en 
gezellig nieuwjaar hebben. We maken afspraken om ervoor te zorgen dat nieuwjaar rustig verloopt. We 
bezoeken ook jongeren en buurtbewoners die tijdens oud en nieuw vreugdevuren willen organiseren. 
Ons aandachtsgebied zijn de ‘oude wijken’: De Oosterparkwijk, de Hoogte en de Indische Buurt. 
 
In september 2018 is de kick-off van het oud en nieuw 2018-2019 geweest. Vanaf dat moment zijn de 
voorbereidingen begonnen met het vormen van een nachtteam, extra straatrondes, contacten in de 
wijken leggen, afspraken maken met diverse betrokkenen in de wijken. Tijdens de 
stadsdeelvergaderingen worden de risicoplekken in kaart gebracht en worden er duidelijke afspraken 
met alle betrokkenen gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt over vuurwerkvoorlichting in de wijk in 
samenwerking met bureau Halt.  
 
Het straathoekwerk legt vanaf dat moment ook contact met de bewoners in de verschillende wijken om 
met hen goede afspraken te maken. De afspraken die o.a. worden gemaakt houden in dat er niet wordt gebrand op asfalt, en dat de vreugdevuren geen gevaar 
opleveren voor de omgeving. Als er telefoontjes vanuit de buurt richting de politie gaan krijgt het straathoekwerk van de politie een signaaltje om daar een kijkje te 
nemen aangezien wij de wijk goed kennen en bekend zijn bij veel jongeren in de wijk. Op deze manier proberen we de jongeren/bewoners eerst zelf aan te spreken 
om te voorkomen dat de situatie escaleert en de politie erbij betrokken moet worden. 
 
Een belangrijk verbeterpunt n.a.v. de evaluatie van vorig jaar was de naamsbekendheid van de straathoekwerkers bij de dienstdoende agenten vergroten en de 
toegestane vuurlocaties verminderen. Dit ging in vergelijking met vorig jaar beter. Zo is er in het verleden een vreugdevuur geweest op de oliemuldersweg tegenover 
de benzinepomp. Door met bewoners in overleg te gaan is destijds besloten het vuur te verplaatsen richting hoek oliemulderweg\Hortensiastraat. Dit levert minder 
gevaar op voor de omgeving. 
Dit jaar werd het vreugdevuur in het park tegenover de Merelstraat weer door bewoners zelf georganiseerd. Er is een stuk gras, in samenspraak met de gemeente, 
aangewezen waar het vreugdevuur aangestoken kon worden. Er hing een gezellige sfeer bij het vuur en alles is goed verlopen. De bewoners hebben zich aan de 
gemaakte afspraken gehouden. 
  
Vanuit alle betrokkenen komt naar voren dat de jaarwisseling 2018/2019 goed is verlopen! We hebben goed met elkaar samengewerkt, er zijn goede afspraken met 
elkaar gemaakt en de sfeer was goed. 
 
Vriendelijke groet en een voorspoedig en goed 2019! 

 Frits Tiebackx en Richella Leidelmeijer Jeugdstraathoekwerkers Oude Wijken 
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100 Jaar Oosterpark met kerst
De kerstmarkt Oosterpark 
2018 stond in het teken van 
het 100-jaar-Oosterparkfeest 
dat heel 2019 gaat duren. Als 
aftrap van dat feest werd eind 
december een driedaagse 
kerstmarkt gehouden op het 
JOP-terrein aan de 
Klaprooslaan 304.
Het was nog even spannend 
of het allemaal wel door zou 
kunnen gaan. Of er genoeg 
vrijwilligers waren voor de 
opbouw, bijvoorbeeld. Met 
vereende krachten en met 
de hulp van een heftruck is 
het dan toch gelukt om een 
kerstmarkt neer te zetten, 
inclusief een 100 vierkante 
meter grote kunstijsbaan.
Rondom de ijsbaan waren
allerlei kraampjes opgebouwd.
Er zijn zes kleine kinderen op 
de ijsbaan, allemaal op blauwe 
schaatsen en ze zoeken 
allemaal naar hun evenwicht. 
Ze komen amper boven de 
rand om de ijsbaan uit. Ouders 
staan een handje te helpen bij 
het overeind blijven en ook 
drie stoelen worden ingezet 
om het plezier te vergroten en 
het vallen te voorkomen. 
Er zijn er nu acht bij elkaar en 
de kinderen hebben tikkertje 
bedacht. Elke hoek is een buut 
en een tijdje later is elke stoel 
ook een buut. Nu wordt er 
gerend op schaatsen, gegleden 
op schaatsen en spectaculair 
ondersteboven gevallen, 
met alle benen in de lucht en 
de kont op het ijs. Het gaat 
tegelijkertijd hard vooruit en 
hard onderuit.
Met tien op het ijs past ook 

best, ruim de helft is met 
tikkertje bezig, drie doen was 
onzekere oefeningen met de 
hockeysticks en een blond 
meisje is neuriënd bezig het 
schaatsen onder de knie te 
krijgen. Van de kant naar het 
midden en dan weer naar 
een kant. Lekker zelf bezig 
schaatsen te leren en het 
neuriën houdt niet op.
Een stoere knul is koud, nat 
en klaar met het schaatsen en 
peutert een pizza los bij zijn 
moeder. De schaatsen gaan 
uit en even later is de pizza in 
een mum van tijd verdwenen. 
Daarna naar huis om te 
douchen en om te kleden, 
instrueert zijn moeder.
Een van de allerkleinsten is 
nu terug op het ijs zonder de 
schaatsen onder, dat gaat veel 
beter. Ook het ijshockeyen 
gaat hem nu beter af.
De markt wordt opgeluisterd 
met het dameskoor (ohb), 
het duo diesel met een 
theatervoorstelling, inclusief 
een wandelende kerstboom.
De kraampjes worden onder 
meer bemand door het Leger 
des Heils, buurtzorg en met 
mensen die kerststukjes 
verkopen. Houten speelgoed 
en wollen kinderkleding zijn 
te koop in kleine huisjes. Er 
is een kraam met speelgoed 
voor één euro en uiteraard 
mag de koek en zopiekraam 
niet ontbreken.
De braadworst is aan het 
eind van de middag tijdelijk 
gratis, waar een lange rij 
belangstellenden op afkomt. 
Iedereen blijft dus nog even, 
de worst is té aantrekkelijk.

De jongleur maakt kunst 
met een kerstboom, een 
kerstbal van 30 centimeter 
doorsnee op zijn hoofd en 
jongleren met een paraplu. 
Als je even blijft staan krijg je 
de warmste kerstgroet die je 
ooit ontvangen hebt van hem 
aangeboden. Grote glimlach 
erbij.
De struisvogelkerstman 
trekt kort aandacht, want 
het brengt de Noordpool en 
Afrika bij elkaar en dat zie in 
ieders gezicht tot verbazing en 
geamuseerdheid leiden.
Er huppelen en fietsen twee of 
drie elfjes rond, op eenwielers. 
Vrolijke gezichten en zoekend 
naar het evenwicht op een 
fiets zonder stuur.
Dat de alsmaar druilende 
regen zo mooi genegeerd 
wordt is een prachtige 
kerstgroet op zichzelf. 
Op naar een jaar lang feest in 
het Oosterpark in 2019.

Door Mark C Hoogenboom 

JEUGD
DRUMBAND

AVANTI
GRONINGEN

1959    2019

2 maart 20192 maart 2019

2 maart 20192 maart 2019

19 januari 2019 bestaat Avanti 60 jaar,
Op 2 maart 2019 geven wij daarom een reünie, waar wij alle leden en 
oud-leden voor willen uitnodigen.

Dus bent u lid, oud-lid, of kent u nog iemand die lid is geweest!
KOMT U OOK ???

Waar:  Damsterdiep 291/293
Wanneer: 2 maart 2019
Tijden: 15.30 uur tot 18.00 uur - herinneringen ophalen vanaf 1959 
  tot heden met foto's en videobeelden
  18.00 uur tot 19.00 uur - Gezamenlijk een hapje eten.
  19.00 uur - mini concert van Drumfanfare Avanti
  19.30 uur - LIVE MUZIEK onder het genot van een hapje en een drankje 
  
 

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/reunieavanti

Avanti 60 jaar
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Wijkkrant Oosterpark
Heeft u tips of opmerkingen voor de redactie? redactie@wijkkrantoosterpark.nl

Vind alle artikelen ook online op www.wijkkrantoosterpark.nl

De volgende krant verschijnt rond 11 april | Kopijsluiting 25 maart


