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

De arro-ganzen van de Gorechtkade

Door Erik Weersing

Het is u vast al eens opgeval-
len. Al een tijdlang bivakkeert 
er aan de Gorechtkade, ter 
hoogte van de Thomassen à 
Thuessinkstraat een groepje 
ganzen. Af en toe steken ze de 
weg over naar het grasveldje 
aan de overkant, waar het ver-
blijf blijkbaar beter is. Het 
verkeer moet dan even wach-

ten. Wanneer het samenzijn 
op het grasveldje toch niet 
bevalt, keert het gezelschap 
terug naar de vijver. Opnieuw 
moet het verkeer even wach-
ten. Enige arrogantie kan de 
dieren bij het heen en weer 
pendelen niet worden ont-
zegd. Oponthoud in het ver-
keer – wat maakt het ze uit? 

Een ganzenzebrapad zou uit-
komst kunnen bieden. Maar er 
zijn in de wijk vast dringender 
prioriteiten.

Voederen
Anna Schwab van de afdeling 
Stadsbeheer geeft via de mail 
uitgebreid toelichting. Ze ver-
telt dat het gaat om een groep 

zogenaamde boerenganzen of 
tamme ganzen die het hele 
jaar door in Nederland ver-
blijven. Het betreft een aantal 
van om en nabij 25 exempla-
ren die broeden langs het 
Oosterhamrikkanaal. De 
gemeente heeft het beheer 
uitbesteed aan het bedrijf en 
adviesbureau Hofganzen dat 

er op een diervriendelijke 
wijze voor zorgt dat de groep
niet te groot wordt. Nest-
behandeling voorkomt dat 
eieren worden uitgebroed. Er 
worden geen ganzen gedood. 

■ De ganzen zullen menigeen al eens hebben laten wachten bij het oversteken van de weg.
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Monumentale sculptuur voor 
nieuwe stadsbuurt De Velden

Op zaterdag 25 mei wordt een 
groot kunstwerk van Elisabet 

Stienstra (Gasselternijveen, 
1967) in de wijk onthuld. Het 
gaat om een acht meter hoge 
sculptuur, De Figuurtoren, 
die bij de nieuwe vijver aan 

de rand van de bebouwing 
van De Velden komt te 
staan. Het werk bestaat uit 
een opeenstapeling van 
mensfiguren. Naar boven toe 

Ingezonden door 
CBK Groningen

worden deze steeds kleiner. 
Met twee halve cirkels en 
blokken creëert de kunstenaar 
een zit- en speelplek aan de 
voet van de sculptuur. Het 
Centrum Beeldende Kunst in 
Groningen (CBK Groningen) 
begeleidt de kunstopdracht. 
Hiervoor formeerde het CBK 
een kunstcommissie met 
onder andere buurtbewoners 
die bij het proces waren 
betrokken.

FC Groningen
In haar kunstwerk verwerkt 
Elisabet Stienstra de geschie-
denis van dit deel van de 
Oosterparkwijk. Niet voor 
niets bestaat het uit elf op
elkaar gestapelde mens-
figuren: het is een verwijzing 
naar de architectuur en 
stedenbouw van J.P. Berlage, 
de stedenbouwkundige die 
de structuur ontwierp van de 
Oosterparkwijk. Berlage nam 
het getal elf vaak als basis. Elf 
staat, net als de bal in het 
kunstwerk, ook symbool voor 
de voetbalgeschiedenis; een 
link met het oude FC Gronin-
gen stadion dat op de plek van
De Velden stond. Ook het 
materiaal is een verwijzing: 
Stienstra vervaardigt het 
kunstwerk uit lichtgrijs gra-

niet. Deze steensoort was 
favoriet bij beeldhouwers in 
de tijd van het ontstaan van 
de Oosterparkwijk. De stenen 
waarmee de cirkels onder het 
beeld worden opgebouwd, 
zijn een verwijzing naar de 
Amsterdamse School, een 
bouwstijl die in de eerste 
decennia van de twintigste 
eeuw vaak werd toegepast 
in wijken zoals de Ooster-
parkwijk.

Minerva
Elisabet Stienstra keert met 
dit kunstwerk na ruim dertig 
jaar terug naar Groningen, de 
stad waar ze tussen 1984 en 
1988 studeerde aan Academie 
Minerva. Na haar afstuderen 
vertrok ze naar Amsterdam 
om daar aan de Rijksacade-
mie verder te studeren. Sinds-
dien heeft de kunstenaar veel 
beelden gemaakt, zowel auto-
noom als in opdracht. Werk 
van haar is opgenomen in de 
collecties van het Stedelijk 
Museum, het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem, 
Centro Arte Contemp Luigi 
Pecci Prato in Italië en in 
diverse privécollecties. Het 
kunstwerk voor De Velden is 
haar eerste beeld in de open-
bare ruimte in Groningen. De 
komende maanden worden de 
voorbereidingen voor de 
plaatsing getroffen, op zater-
dag 25 mei om 14 uur is de 
onthulling samen met en 
voor buurtbewoners. Meer 
informatie volgt. We houden u 
op de hoogte.

Open Atelier in de Blauwe Boerderij

De Blauwe Boerderij in 
de Oosterparkwijk houdt 
op zondag 14 april Open 
Atelier. Dit betekent dat de 
deuren openstaan om u te 
verwelkomen. De markante 
stadsboerderij is speciaal 
voor die dag omgetoverd 
tot een schatkamer waar 
van alles te zien is. We 
verklappen niet teveel maar 
lichten een tipje van de 
sluiter op.

Er zijn installaties 
gebouwd in de twee kleine 
bijgebouwtjes. Ook de tuin 
wordt benut. Binnen in het 
hoofdgebouw is er een ex-
positie van collages, zwart-
wit houtskool portretten, 
magisch-realis-tische schil-
derijen en Sumi-e (Japanse 
penseelkunst) op rijstpapier 
en zijde.

In het winkeltje van De 
Blauwe Boerderij zijn 
kleinere geschenken van 
diverse kunstenaars te koop. 
Op het terras  kunt u  een 

kopje koffie of thee en wat 
lekkers nuttigen. Ook kunt 
u zich opgeven voor diverse 
cursussen.

De exposerende kunste-
naars zijn: Ineke Bakker, 
Gerty van de Ven, Kitty Blüm 
en Sylvia Bökkerink.

Iedereen is van harte welkom op 
zondag 14 april van 13.00 – 
17.00. De Blauwe Boerderij, 
Lindenhof 2, 9713 NT Groningen

Ingezonden door
De Blauwe Boerderij

Op de website staat 
meer informatie over de 
kunstenaars. Website: www.
blauweboerderij.nl Contact: 
info@blauweboerderij.nl

De verlichting en 
ophangwerk is mede 
verzorgd door Fedde van 
klusservicef.com

Het evenement is onderdeel 
van Open Ateliers stad 
Groningen. Meer informatie 
over deze route kunt u 
vinden op facebook.
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De Bewonersorganisatie Oosterpark (BO) bestaat uit een klein gezelschap
vrijwilligers. Een bestuur van nu nog drie leden – Rutger (voorzitter), Marijke
(penningmeester) en Jaap (secretaris) – en een paar waardevolle werkgroepen. De BO
heeft als doel het informeren van bewoners over ontwikkelingen in de Oosterparkwijk
en het regelen van zoveel mogelijk inspraak voor bewoners bij zaken die de wijk
aangaan. Daarnaast ondersteunen we met advies en geld initiatieven van bewoners.
We hebben intensief contact met de opbouwwerkers van het het WIJteam, de mensen
van WerkPro, verschillende mensen binnen de gemeente, Nijestee en volgen de
verschillende organisaties, accommodaties en speeltuinverenigingen.

We informeren jou, de wijkbewoners
Eén van onze taken is het informeren van bewoners over de zaken die in de wijk
plaats vinden. We subsidiëren hierom de Wijkkrant. De wijkkrant heeft een
onafhankelijke redactie, deze bepaalt zelf hoe en wat ze in de krant zetten. In elke
editie vind je een pagina van de BO terug, deze maken we zelf. Online zijn we ook
aanwezig. Op onze eigen site, Facebookpagina en Twitter publiceren we regelmatig
updates over onze activiteiten.

Betaald parkeren met draagvlak
De BO heeft beraad met de afdeling parkeren van de gemeente over het wel of niet
invoeren van betaald parkeren in delen van de wijk. Bewoners van deze delen mogen
zelf aangeven of ze hierover gaan stemmen. De meerderheid van de uitgebrachte
stemmen bepaalt of het wel of niet wordt ingevoerd. In 2018 hebben wij in bepaalde
delen hierover brieven verspreid, inloopmiddagen georganiseerd en hebben er twee
stemmingen plaats gevonden.

Een opgeruimd Oosterparkwijk
Omdat afval al lange tijd een doorn in
het oog is, heeft de BO vorig jaar 20
prullenbakken geadopteerd. Deze zijn
door kinderen uit onze wijk omgetoverd
tot supervrolijke bakken. Ze worden
binnen enkele weken in onze wijk
geplaatst. WerkPro gaat deze bakken
legen en onderhouden.

Oosterhamrikkade/tracé door of niet
De gemeente heeft plannen om door de Vinkenstraat een busbaan aan te leggen en
autoverkeer over de busbaan van de Oosterhamrikkade toe te staan. Wij overleggen al
geruime tijd hierover met de gemeente. Hierbij trekken we op met de
vertegenwoordigers van de Professorenbuurt Oost en de woonschepen. Veel bewoners
uit de omliggende straten zijn fel tegen dit plan. Wij hebben hun protestacties
financieel ondersteund. Mede door deze acties en onze inzet wordt er door de
gemeente nu ernstig getwijfeld of de weg wel moet worden aangelegd.

Sloop en bouw, bewoners voorop
Er worden in onze wijk huizen gesloopt en nieuwe gebouwd. We overleggen met
onder andere Nijestee over zowel de nieuwbouw als renovatie. Daarnaast bundelen
we klachten en bespreken die met Nijestee. Daar is onder meer uit gekomen dat
bewoners van de te slopen huizen in de Vinkenstraat, voorrang krijgen bij het huren
van nieuw gebouwde woningen in onze wijk.

Verder hebben wij overleg met de Gemeente over de nieuwbouw tussen het
Eemskanaal en Damsterdiep. Bij ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en gemeente
pleiten wij voor meer sociale huurwoningen, levensbestendige woningen en
woonvormen voor mensen met een fysieke beperking.

Oplossing voor De Velden
Soms zijn de plannen mooi, maar valt de uitvoering om diverse redenen tegen.
Daarom zijn wij afgelopen winter gevraagd om te kijken naar de problemen in De
Velden met betrekking tot verkeer en parkeren. Na levendig overleg met bewoners,
gebiedsteam en projectleider zijn er plannen gemaakt om de situatie te verbeteren. De
komende weken kunnen bewoners van de betrokken straten stemmen over welke
aanpassing in hun straat ze het beste bevalt.

Buurthuis in wording
Er moet een echt buurthuis in de wijk komen. Al ruim een jaar zijn wij betrokken bij
het maken en invullen van de plannen. De Siebe Jan Boumaschool staat nog steeds als
locatie op het oog. We vinden het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk zelf de
invulling van het pand bepalen en hebben al meerdere gesprekken gevoerd met
wijkbewoners die iets in het pand willen organiseren. Daarnaast vinden we dat een
deel van de werkzaamheden die aan het pand gedaan moeten worden door bedrijven
uit de wijk en als werkleerplan voor jongeren uit de wijk.

Verkiezingsdebat gemeenteraad
In november werd in Groningen de gemeenteraadsverkiezing gehouden. Daarom
werd er een debat georganiseerd door de ProfessorenbuurtOost, bewoners van de
woonbotenhaven en de BO. Het trok een volle zaal en er was ook veel interactie met
bewoners. Sommige onderwerpen zorgden voor pittige discussies. Ondertussen is het
college gevormd en zullen we gaan merken of de uitspraken tijdens het debat nog
nagalmen bij de verschillende raadsleden.

100 jaar Oosterparkwijk
De wijk viert dit jaar zijn 100 jarig bestaan! De BO is initiatiefnemer van een
feestprogramma. De kerstmarkt was de eerste uit de serie. Binnenkort organiseert het
WIJteam “expeditie Oosterparkwijk” een sportieve en speelse wedstrijd voor teams
uit heel de wijk. Werkgroep ONS (Oosterpark Nooit Saai) verzorgt een grote
fototentoonstelling op locatie door de wijk en een muzikale fietstoer in de zomer. En
aan het einde van het jaar komt er een theatervoorstelling van de makers van de
afscheidsvoorstelling van het Treslinghuis en sluiten we af met een nog leukere
kerstmarkt dan afgelopen jaar. En er is nog meer! Daarover later meer.

Zou je willen weten over hoe jij meer betrokken bij de wijk kunt zijn?
Heeft één van bovenstaande onderwerpen je aandacht getrokken? Stuur een mail naar
bestuurbo@hotmail.com, we gaan graag met je in gesprek.

Een verslag over wat de Bewonersorganisatie Oosterpark in 2018 heeft gedaan

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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Op zich is het niet nodig de 
ganzen te voederen. Ze zijn 
zelf heel goed in staat vol-
doende voedsel te  vinden. De 
gemeente verbiedt het voe-
deren van ganzen niet, maar 
adviseert wel dit te beperken 
tot kleine stukjes brood of 
zaden en granen. Regelmatig 
strooien buurtbewoners  
voedselresten uit, tot overge-
bleven happen nasi en bami 
aan toe. Het is ongetwijfeld 
goed bedoeld, maar het trekt 
uiteindelijk alleen maar ratten 
aan. Wanneer de etensresten 
in de vijver terecht komen, 
bevordert dat de algengroei, 
wat niet goed is voor de 
waterkwaliteit. Dus niet doen.

Niet agressief
Ganzen hebben de naam 
agressief te zijn of agressief te 
kunnen zijn. Dit is niet terecht, 
zo stelt Anna. Wanneer de 
ganzen op voorbijgangers 
afkomen, doen ze dit alleen 
maar omdat ze verwachten 
dat deze eten bij zich hebben. 
Wel kunnen ze, wanneer men-
sen te dichtbij komen, gaan 
blazen. Maar dat is een teken 
van angst. In de broedtijd 
verdedigen ze hun nest, maar 
dat is bij de Gorechtvijver niet 
aan de orde.

Ook staan ganzen bekend als 
goede waakvogels. Bij onver-
wachte geluiden slaan ze 
direct alarm. Een oude 
legende illustreert dit. In het 
jaar 390 voor Christus werd 

de stad Rome belegerd door 
de Galliërs. De Romeinen 
trokken zich terug in de 
burcht op de heuvel Capito-
linus, waar ze zich beter kon-
den verdedigen. ’s Nachts, 
terwijl de Romeinen sliepen, 
beklommen de Galliërs, zo stil 
als mogelijk was, de muren. 
De bewoners sliepen door, 
maar de ganzen die een rol 
speelden bij de eredienst 
voor de godin Juno, hoorden 
hen en begonnen te gakken 
en te snateren. Met hun 
kabaal wekten ze de Marcus 
Manlius, de aanvoerder van de 
Romeinen. Deze alarmeerde 
zijn kameraden, waardoor de 
aanval op het laatste moment 
kon worden afgeslagen. De 
stad Rome was gered. Met 
dank aan de ganzen.    

Vervolg van pagina 1

Het Groninger Museum komt naar de Oosterparkwijk!
Geertje Smeding woont al 
ongeveer tien jaar in de 
Oosterparkwijk.  En woont 
bij mij in de buurt. Ze gaat 
voor het Groninger Museum 
de wijk in. Ze begon vorig 
jaar in Vinkhuizen, daarna 
was Beijum aan de beurt en 
nu gaat ze de Oosterparkwijk 
in. Doel van het project is 
om meer Groningers in het 
museum te verwelkomen, 
omdat maar 1 op de 5 
bezoekers uit Groningen 
komt. 

Voor het wijkenproject bouwt 
ze in een aantal maanden aan 
een netwerk in een wijk. Ze 
voert gesprekken met organi-
saties en wijkbewoners en 
organiseert een paar kleine 
activiteiten. Na vier maanden 
wordt elke wijkbewoner gratis 
uitgenodigd bij het Groninger 
museum tijdens de speciale 
familiedag en krijgt een kopje 

koffie of thee en wat lekkers.
Daarbij gratis rondleidingen, 
gratis doe-activiteiten en 
natuurlijk de tentoonstel-
lingen. 

De familiedag van de Ooster-
parkwijk is op zondag 30 juni 
aanstaande. De flyer die toe-
gang geeft tot de dag wordt 
vanaf mei in de wijk verspreid. 

Op de dag zijn er een aantal 
onderdelen uit de wijk terug 
te vinden, bijvoorbeeld optre-
dens en verhalen. Zo was 
tijdens de familiedag Vink-
huizen een tentoonstelling 
te zien met portretten van 
inwoners en in Beijum werd 
een prijs uitgereikt voor de 
foto van het mooiste plekje 
van de wijk.

Smeding, altijd al werkzaam 
binnen het culturele veld, 
heeft onder andere het kin-
derprogramma van het 
Bevrijdingsfestival georgani-

Door Jacqueline Pieters seerd, bij het NNO en Euro-
sonic Noorderslag gewerkt en 
is een enthousiast iemand. Ik 
kan haar snelheid van spreken 
soms niet bijhouden.

Wat wil ze eigenlijk met de 
familiedag bereiken? “Mensen 
laten zien dat het Groninger 
museum van hen is, ik wil 
drempels wegnemen, het 
museum laagdrempelig 
maken.”

“Als ik navraag doe bij men-
sen, oftewel publieksonder-
zoek doe, dan kom ik er achter 
dat de helft van de mensen het 
museum niet links laat liggen 
vanwege de entreeprijzen, 
maar omdat ze niet zeker 
weten of het museum een leuk 
uitje is, ook met kinderen. 

Daarom laten we ze kennis-
maken met het museum en 
krijgen ze zelfs een kaartje 
om nog een keer gratis naar 
binnen te mogen.”

Om in contact te komen met 
iedereen gaat Geertje een 
aantal keren met een grote 
zilveren Airstream caravan 
de wijk in die ze voor dit 
doel heeft bemachtigd. 
Een soort mini Groninger 
Museum. Letterlijk de wijk 
in dus. Binnenkort wordt 
aangekondigd wanneer 
precies. 

Heb je goede ideeën voor het 
project of wil je samenwerken? 
Neem dan contact op met Geertje. 
gsmeding@groningermuseum.nl

■ Boven: Geertje Smeding

■ Onder: De grote zilveren
                 Airstream

Eigen Avondvierdaagse Siebe 
Jan Bouma en Borgmanscholen

Van 24 tot 27 juni aanstaande 
gaan de leerlingen van de 

Siebe Jan Bouma en 
Borgmanscholen (Kijk in, 

Vinkenstraat en Jacco) een 
zelf georganiseerde avond-
vierdaagse lopen. Vanuit een 
behoefte aan vernieuwing 
heeft een aantal enthousiaste 
ouders de stoute wandel-
schoenen aangetrokken om 
een eigen avondvier-daagse 
te organiseren. De vergun-
ningen zijn aangevraagd en de 
gemeente is akkoord!

Op 24 en 27 juni zullen de 
wandelroutes door de 
Oosterpark gaan en op 25 en 
26 juni lopen de kinderen 
in de omgeving van het 

■ Twee routes van de Avondvierdaagse

Noorderplantsoen. Op de 
laatste dag zullen de wel-
verdiende medailles feestelijk 
uitgereikt worden op het 
Cruyff Court bij de Siebe Jan 
Boumaschool.

Wij hopen u via dit bericht 
voldoende op de hoogte 
te hebben gesteld, zodat u 
rekening kunt houden met 
een grote groep kinderen die 
gezellig met elkaar door de 
wijk wandelen. Hopelijk: Tot 
ziens, al aanmoedigend langs 
de route!

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de locatieleider 
van de scholen. Zij kunnen 
uw vragen doorsturen 
naar de commissie 
Avondvierdaagse.



Pagina 6 April 2019 Wijkkrant Oosterpark



 April 2019 | Pagina 7Wijkkrant Oosterpark

George Amofa, 
veelzijdig apotheker
Door Jacqueline Pieters

Al sinds drie jaar hebben 
we als Oosterpark weer een 
eigen apotheek, de apotheek 
Oosterpark. Tijd voor een 
hernieuwde kennismaking 
met apotheker George Amofa.

“In mijn studietijd in Gronin-
gen deed ik al boodschappen 
in de Oosterparkwijk”, vertelt 
Amofa.  “Ik woonde zelf aan 
de Hamburgerstraat in de 
Korrewegwijk. En natuurlijk 
kende ik de wijk door FC 
Groningen, ik voetbalde bij 
GVAV.  Ook heb ik veertien 
jaar als apotheker in dienst 
van de apotheek Hanzeplein 
gewerkt. Deze locatie aan de 
Gorechtkade was beschikbaar 
en ik heb toen eerst met 
de huisartsen in de wijk 
gesprekken gevoerd. Ik dacht 
deze wijk verdient een eigen 
apotheek. En nu na drie jaar 
ben ik tevreden hoe het loopt.”

Over zijn voetbalcarrière 
zegt Amofa het volgende: “Ik 
kon goed voetballen, maar 
ook van huis uit zeiden mijn 
vader en moeder dat ik moest 
studeren, dat dat belangrijker 
is. Ook speelt de relatie van de 
voetballer met de trainer een 
rol, omdat de trainer bepaalt 
wie er opgesteld gaat worden. 
Toen was de keuze voor mijn 
studie makkelijker.”

“Ik ben geboren in Ghana, 

waar ik nog regelmatig heenga 
voor vakantie. Mijn moeder is 
wel eens drie maanden hier 
geweest. Kinderen in Ghana 
worden genoemd naar de 
dagen van de week. Ik ben 
geboren op een zaterdag en zij 
is een van de weinigen die me 

nu nog Kwame noemt.
Toen het Treslinghuis nog 
bestond heb ik er samen met 
de voedselbank een markt 
georganiseerd. Een waarbij 
er tal van kramen stonden, 
je kon er je bloedsuiker laten 
prikken, je bloeddruk laten 

Muzikale fietstocht 
door de Oosterparkwijk
Zaterdagmiddag 15 juni gaat 
het gebeuren een muzikale
fietstocht door de Oosterpark-
wijk. Ter gelegenheid van 100 
jaar Oosterpark. Petra Beek-
huizen Khan en Jacqueline 
Pieters beiden lid van werk-
groep Oosterpark Nooit Saai 
hebben het georganiseerd.
In september 2018 werd 
Jacqueline Pieters benaderd 
door Jaap de Graaf met de 
vraag of zij niet weer een 
theatervoorstelling wilde 
organiseren. Voor een theater-
voorstelling voor zomer 2019 
was het te kort dag, Pieters 
kreeg al snel het idee van 
een muzikale fietstocht. Een 
waarbij de bijzondere locaties 
in de wijk worden getoond en 
ook de muzikale rijkdom van 
de wijk gehoord mag worden.
Jacqueline Pieters heeft toen 
Petra Beekhuizen ook van 

werkgroep ONS gevraagd of ze 
mee wilde helpen.
Als je meefietst, kom je eerst 
bij een woonboot, dan bij een 
huiskamerconcert, bezoek je 
een binnentuin, de Blauwe 
Boerderij en tenslotte het 
Werk. Allerlei muziekstijlen 
komen aan bod: van klassiek 
tot pop, van volksliedjes tot 
meezingers. We starten met 
opzwepende drums en sluiten 
af met swingende muziek.
De fietstoer start om half 
twee en het totale programma 
duurt tot ongeveer zes uur.
Elk concertje duurt een half 
uur. Je hebt een kwartiertje 
om van locatie naar locatie te 
fietsen.
Deelname is gratis. Maar de 
plaatsen op sommige locaties 
zijn beperkt.

meten, een fitheidstest doen. 
Het WIJ team stond er, er was 
een Ghanees buffet en een 
Ghanese band.”

“Ikzelf speel ook in die band, 
we treden regelmatig op, 
onder andere bij het Kwaku 
Festival in Amsterdam. Ik 
speel drums. Ik heb nooit 
muziekles gehad, maar speel-
de graag op de trommel. De 
‘talking drum’ is een van mijn 
favoriete instrumenten. De
taal van de talking drum was 
alleen door de dorpsgenoten 
te begrijpen, het was 
communicatie door middel 
van de drum. Ook nu: bij 
ceremonies in het dorp 

wordt de koning begeleid 
door de talking drum, ook 
weten de dansers precies 
welke bewegingen zij moeten 
dansen als het ritme van de 
talking drum verandert.”

Meer weten of horen? Tijdens 
de muzikale fietstocht op 
zaterdag 15 juni om half 
twee speelt George Amofa 
samen met nog andere 
spelers percussie op een 
woonboot aan het begin van 
de Oosterhamrikkade. Of loop 
eens binnen bij de apotheek.

Zingen maakt gezond en gelukkig
Vocalgroup De Evergreens, een Interview met Madeleine Duran en Joke Westera
Door Jacqueline Pieters

Vocalgroup de Evergreens 
repeteert al jaren in de 
Oosterparkwijk, eerst in de 
Oliemolen, maar nu deze 
gesloten is in de recreatiezaal 
van het Oosterparkheem. 
Hun motto is ‘Zingen maakt 
gezond en gelukkig’. “Zingen 
maakt gezond, is goed voor 
je adem en geeft je meer 
zelfvertrouwen, daarom zou ik 
iedereen aanraden om te gaan 
zingen.”

“In november dit jaar bestaan 
we 25 jaar.”, vertelt Madeleine 
Duran die al 9 jaar bij de 
Evergreens zingt, enthousiast. 
“We zijn ontstaan in ’94. Dus 
in november vieren we ons 
jubileum.”

“We zijn een vrouwenkoor 
van ongeveer 20 à 25 leden, 
we hebben een geweldige 
dirigent: Arnold Jonker 
genaamd, die al tien jaar onze 
dirigent is, hij heeft een heel 
goed gehoor. Hij zet de puntjes 
op de i. Hierdoor worden 

we als koor steeds beter. We 
zijn een vrouwenkoor en 
zingen drie tot vierstemmige 
muziek.”“Voor ons staat het 
plezier in het zingen voorop, 
maar we zijn ook een gezellig 
koor en zeer sociaal bewogen”,
zegt Madeleine. “Dat laatste 
heb ik aan de lijve ondervon-
den”, vertelt Joke. “Ik was om 

gezondheidsredenen tijdelijk 
gestopt. Ik kreeg mailtjes, 
werd gebeld en kreeg koor-
leden op bezoek.”

“We treden op in verzorgings-
huizen, daar hebben we een 
aangepast programma, een 
programma van meezingers. 
We zingen moderne en gouwe 

ouwe muziek, van pop tot jazz 
tot klassiek.”

“Bijzonder is het optreden 
van ons tijdens het vierkoren-
festival, dat is eens in de twee 
jaar in de Immanuelkerk 
in het zuiden van de stad. 
De laatste keer hebben we 
samen met een jeugdkoor, een 

gospelkoor en Kooriander een 
medley uit Sisteract gezongen. 
Dat werd heel goed ontvangen 
en was leuk om te doen.”

“Onze leeftijd varieert van 35 
tot 72 jaar, we hebben een 
stabiele kern.”

“Als je wilt komen zingen dan 
moet je eerst voorzingen, en 
je kunt zogenoemde open 
repetities bijwonen. De diri-
gent luistert goed of de stem 
past, ook hierdoor worden 
we beter. We repeteren 
op woensdagavond in de 
Oosterparkheem van kwart 
voor acht tot tien uur.”
Er is een open repetitie op 
woensdag avond 17 april en 
op 19 juni.

Meer weten? 
Bezoek de website: www.
vocalgroupevergreens.info
of bel om je aan te melden 
met Marianne Buring-
Eefting: 050-5251248

■ De Evergreens tijdens een optreden in Zorgcentrum Westerholm in Haren.
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Vincent van der Aa speelt luit tijdens de muzikale fietstocht
Door Erik Weersing

Op 15 juni vindt er in onze 
wijk een muzikale fietstocht 
plaats, georganiseerd door de 
werkgroep Oosterpark Nooit 
Saai (ONS). De deelnemers 
fietsen die dag van locatie 
naar locatie, waar ze iedere 
keer getrakteerd worden 
op een klein huisconcert. In 
totaal doen vijf musici mee 
aan het project. Een van hen 
is Vincent van der Aa. Hij is 
gitaardocent bij het Centrum 
voor Kunst en Cultuur in 
Haren, maar op 15 juni zal hij 
niet de gitaar, maar de luit
bespelen, zijn tweede grote, 
muzikale liefde. Die dag 
begeleidt hij sopraan Manon 
Bergstra die liederen zal 
zingen van – zoals de plannen 
nu zijn – Henry Purcell en 
John Dowland. In zijn woon-
werkkamer waar  hij straks 
zijn gasten ontvangt, vertelt 
Vincent over zijn achtergrond.

“Ik ben geboren in Almelo, als 
enige jongen in een gezin met 
zes kinderen. Muziek speelde 
bij ons thuis wel een rol. Mijn 
vijf zussen zaten allemaal op 
muziekles en ik zong bij een 
koor. Een katholiek kerkkoor. 
We zongen tijdens diensten 
in de Sint Georgiusbasiliek, 
de kerk waar ook Herman 
Finkers actief is. Ons reper-
toire bestond onder andere uit 
missen van Mozart en Haydn.
Ik vond het heel indrukwek-
kend om, hoog in de kerk, ach-
ter een balustrade, de meer-
stemmige missen te zingen. 
Met voor ons een groot boek 
waarin de tekst stond. Daar is 
waarschijnlijk de kiem gelegd
voor mijn liefde voor de klas-
sieke muziek. Hoe oud ik toen 
was? Een jaar of tien, denk ik. 
Dat was eind jaren zestig. Ik 
zat nog op de basisschool.”

Wanneer kwam de gitaar in 
je leven?
“Aan het begin van de middel-
bare school heb ik het kerk-
koor ingeruild voor de gitaar. 
Een kerkkoor – dat kon ik toen 
natuurlijk niet meer verkopen 
aan mijn leeftijdsgenoten. 
Het vriendje van een van mijn 
zusters, nu mijn zwager, had 
een gitaar. Hij was een enorme 
Beatlesfanaat en speelde al 
hun muziek na. Dat vond ik 
prachtig. Dat wilde ik ook. 
Om een gitaar te kunnen 
kopen ben ik toen ramen van 
auto’s gaan wassen. Het was 
kwartjeswerk. Ik heb heel wat 
ramen moeten lappen voor ik
het geld voor een tweede-
hands gitaar bij elkaar had 
gespaard. Daarop ging ik los. 
Ik speelde muziek van Bob 
Dylan, Boudewijn de Groot en 
Donovan, heel fanatiek. Uren 
en uren oefende ik op een 
paar akkoorden, tot het bloed 
me van de vingers droop. Na 

veel zeuren mocht ik van mijn 
ouders naar de muziekschool 
waar ik gitaarles kreeg van 
een heel bijzondere docent.

Na het eindexamen Havo 
stond ik voor de vraag: wat 
nu? Er was maar één ding dat 
ik wilde en er was maar één 
ding dat ik dacht te kunnen -
en dat was gitaar spelen. Ik 
heb toen bij verschillende 
conservatoria toelatings-
examen gedaan. Technisch 
was mijn spel wel in orde, 
ik speelde behoorlijk lastige 
stukken, maar door een ge-
brek aan theoretische kennis 
moest ik eerst de vooroplei-
ding doen. Ik heb voor de op-
leiding in Amsterdam gekozen
– waar ik na anderhalf jaar 
afgegooid ben. Ik was te vaak 
te vinden in gerenommeerde 
jazzclubs als Het Bimhuis en 
De Kroeg aan de Lijnbaans-
gracht. Grootheden als Chet 
Baker en Ben Webster heb ik 
daar zien spelen. Zij spraken 
enorm tot mijn verbeelding. 
Maar het betekende wel het 
einde van de vooropleiding. 
Een uitspraak van een van 
de docenten staat me nog 
altijd bij: “Een mislukt musi-
cusis een last voor de maat-
schappij”.

Daar kon je het mee doen. 
En toen?
“Tijdens een bezoek aan mijn 
ouders in Almelo hoorde ik 
op de RONO dat er in Gronin-
gen een gitaardocent werd 
gezocht. Geert Jager had aan 
de  Korreweg een muziekwin-
kel waar hij allerlei instru-
menten verkocht. Boven de 
winkel was een ruimte waar 
muziekles werd gegeven, 
onder meer gitaarles. Ik heb 
gesolliciteerd en ben aange-
nomen. Dat was een leuke 
tijd waarin ik heel veel heb 
geleerd. Van les geven leer je 
zelf bijna nog meer dan de 
leerlingen. Anderhalf, twee 
jaar later heb ik opnieuw toe-
latingsexamen gedaan, nu 
voor het conservatorium in 
Groningen. En deze keer ben 
ik geslaagd. Inmiddels was ik 
getrouwd en hadden mijn 
vrouw en ik twee kinderen. 
Het waren tropenjaren. Mijn 
vrouw werkte, ik studeerde 
en zorgde overdag voor de 
kinderen. Maar ik heb mijn 
diploma gehaald. En nu geef 
ik al jaren les op het Centrum 
voor Kunst en Cultuur in 
Haren.”

En wanneer is je liefde voor 
de luit ontstaan?
“Tijdens een werkweek op 
het conservatorium liet een 
specialist in oude muziek ons 
horen hoe renaissance- en 
barokmuziek op de oorspron-
kelijke manier gespeeld, op de 
luit klonk. Dat was een open-
baring voor me. Ik zeg wel 
eens ‘in de luit heb ik mijn 

stem gevonden’. De luit is ook 
een snaarinstrument, maar 
een heel andere dan de gitaar. 
De gitaar is plat, de luit heeft 
een bolle kast, om eerst het 
uiterlijk te noemen. Maar ook
de klank is anders. De luit 
heeft een rijkere akoestiek 
en meer boventonen. Er gaan 
meer snaren meetrillen. Het is 
een totaal andere klank-
wereld. Eigenlijk zijn luit en 
gitaar niet met elkaar te ver-
enigen. Het omschakelen van 
het ene instrument naar het 
andere is dan ook best lastig, 
maar het kost  me na al die 
jaren steeds minder moeite. 
Er zijn nog meer verschillen. 
Voor een luit heb je een baby-
huidje nodig, zonder eelt op 
de vingers en korte nagels. Bij 
het spelen op een gitaar zijn 
lange nagels juist heel handig.

Is er veel muziek voor de 
luit geschreven? 
“Ja, er is behoorlijk wat mate-
riaal. John Dowland, die leefde
eind zestiende begin zeven-
tiende eeuw, heeft voor de 
luit gecomponeerd. Hij schreef
melancholieke muziek. Dat
was mode in die tijd. Maar ook 
van Bach zijn composities 
bekend. Ik ben in de geschie-
denis van de luit gedoken. 
Het instrument is duizenden 
jaren geleden in het oude 
Mesopotamië ontstaan, in het 
land van de Eufraat en de 
Tigris, het gebied waar nu 
oorlog wordt gevoerd. De 
naam ‘luit’ is afgeleid van de 
Arabische woorden ‘al ud’, wat 
‘het stokje’ betekent.

Tijdens de renaissance ont-
stond er behoefte aan instru-
menten met lagere tonen. 
Deze waren nodig om zangers 
te kunnen begeleiden. Zo is 
de theorbe ontstaan, een luit 
met een heel lange hals. Hoe 
langer de snaren, hoe lager de 
tonen zijn die je kunt spelen. 
Er zijn verschillende soorten 
theorbes. Mijn exemplaar is 
gemaakt door een bouwer in 
Engeland. Met de hele familie 
zijn we er destijds heen 
gegaan om het instrument op 
te halen. Heel bijzonder. Het 
was net of we ons adoptiekind 
gingen verwelkomen.”

Geef je ook concerten?
“Steeds minder vaak. Een con-
cert vergt veel voorbereiding, 
wat moeilijk te combineren is 
met mijn werk als gitaarleraar. 
Ik heb heel veel leerlingen. Les 
geven is vermoeiend, maar 
fijn om te doen. De leerlingen 
houden me bij de tijd. Mijn 
doel is dat ze op een prettige 
manier binnenkomen en op 
een nog prettiger manier 
weggaan. En het is mooi 
wanneer ze in die tussentijd 
ook nog wat geleerd hebben.
Misschien ga ik me wat meer 
op concerten richten wanneer 
ik eenmaal met pensioen ben. 
Ik heb wel soloconcerten 

gegeven, maar het liefst 
begeleid ik vocalisten. Dan 
blijf ik op de achtergrond, wat 
me prima bevalt. Ik sta niet 
graag in de belangstelling. 
Liever zit ik hier aan de 
tafel en kijk ik naar buiten. 

Er is hier best veel te zien 
wanneer je daar oog voor 
hebt. Vanochtend zat er een 
Vlaamse gaai op de schutting, 
een prachtig vogeltje, met 
blauw op de vleugels. Daar 
kan ik ook van genieten.”          

Kranslegging

Op 4 mei zullen twee bestuursleden van de stichting ‘4 mei 
herdenking Groningen’ een krans leggen bij de plaquette 
van Johan Swint in het gebouw van de speeltuinvereniging 
Oosterpark aan de Resedastraat. Aanvang: 14.00 uur. 
Johan Swint is een Groningse verzetsstrijder die in de 
nieuwjaarsnacht van 1943-1944 door de Duitsers en hun 
Nederlandse handlangers is doodgeschoten, als represaille 
voor een aanslag de dag tevoren op een beruchte NSB’er. Met 
de kranslegging worden alle verzetsstrijders herdacht die in de 
oorlog zijn omgekomen.  

In de luit heb ik mijn stem gevonden
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Het Grand Festival – een bijeenkomst voor 
vrijwilligers
Door Erik Weersing

“Het idee is afgelopen zomer 
op Noorderzon, tijdens de 
voorstelling ‘The Money’, 
ontstaan. Een groep van vijf-
tien mensen uit het publiek 
kreeg de opdracht om binnen 
een uur een bestemming te 
vinden voor het geld dat hun 
toeganskaartjes hadden ge-
kost. Voorwaarde was wel dat  
iedereen uit het publiek het 
met het doel eens zou zijn. We 
moesten dus snel beslissen. 
En zo waren we voor dat 
geld ineens eigenaar van een 
simpel motorbootje - met 
daaraan gekoppeld het plan 
ermee door de grachten van 
Groningen te varen en onder-
weg troep uit het water te 
vissen. Onder het motto ‘Clean 
the Shitty’. Inmiddels hebben 
we al verschillende tochtjes 
gemaakt. We doen het voor de 
lol - ik vind dat je niet uit 
ergernis andermans rotzooi 
op moet ruimen. Het navige-
ren met de elektrische motor 
bleek nog helemaal niet zo 
eenvoudig, maar gelukkig 
hebben we ook de beschikking 
over een paar roeispanen.

Ons project heeft nog een 
andere kant. Het is een vorm 
van een sociaal experiment. 
Bij de start hebben we geen 
afspraken gemaakt hoe we 
samenwerken en hoe we 
besluiten nemen – maar dat is 
juist zo leuk. We kijken steeds
naar wat praktisch haalbaar 
is en hoe we als open en 
gelijkwaardige groep in stand 
kunnen blijven. We opereren 
vanuit ‘De Huiskamer’ van de 
Oranjewijk, gelegen naast 
de Jumbo aan de Wilhelmina-
kade. Wie geïnteresseerd is 
in ons project, kan daar een 
berichtje achterlaten.”

Aan het woord is Ans Meiners 
uit de Noorderplantsoenbuurt. 
Ik sprak haar op het Grand 
Festival dat op 28 januari, aan 
het eind van de middag en het 
begin van de avond, gehouden 
werd in het Grand Theatre 
aan de Grote Markt. Het fes-
tival, georganiseerd door de 
Wijkcoöperatie GoeieBuurt 
in samenwerking met het 
Grand Theatre, had als doel 
vrijwilligers van diverse plui-
mage uit de hele stad met 
elkaar in contact te brengen, 
kennis te delen, ervaringen uit 
te laten wisselen, problemen 
te bespreken, elkaar te inspi-
reren. En – last but not least 
- er samen een feestje van te 
maken.

Veel te doen
De organisatoren hadden er 
veel werk van gemaakt. Er was 
een huiskamerhoek ingericht 
die mensen de mogelijkheid 

bood met elkaar te chillen. 
Een tafel financiën waar ieder 
die daar behoefte aan had 
adviezen kreeg hoe hij zijn 
ideeën in materieel opzicht 
zou kunnen verwezenlijken. 
Een zichtbaarheidstafel waar-
op ieder zijn folders en visite-
kaartjes kwijt kon. 

Overal stonden ronde tafeltjes
die de aanwezigen uitnodig-
den met elkaar in gesprek te 
gaan. In een hoek was een 
grote boom geplaatst waar de 
aanwezigen kaartjes met 
ideeën die bij hen opborrel-
den, konden ophangen. Een 
paar suggesties: ‘vanuit passie 
mensen verbinden’, ‘sociaal 
buurtcafé’, ‘een taalcoach voor 
verschillende talen’ en ‘een 
nieuwjaarsfeest’. De band 
‘Waiting for the Sun’ zorgde 
voor de muzikale omlijsting 
en rond zes uur werd er een 
lopend buffet geopend waar-
voor zich al snel een lange rij 
vormde.

De donatie
Er viel die dag ook wat te 
winnen. Op het podium stond 
een grote, gesloten doos, met 
bovenin een smalle opening. 
Karen Bakker, een van de 
organisatoren, nodigde de 
vrijwilligers in de zaal uit 
hierin op papier een idee te 
deponeren voor een project 
dat, naar hun idee, wel wat 
financiële ondersteuning kon 
gebruiken. Zo’n anderhalf uur 
later trok Karen uit de tien-
tallen suggesties vijf voor-
stellen die vervolgens door de 
indieners werden toegelicht. 
Daarna plaatste ze op het 
podium vijf nieuwe dozen 
– voor elk voorstel één. Alle 
bezoekers van het festival 

hadden bij binnenkomst 
een nepbankbiljet gekregen 
waarvan de betekenis nu 
duidelijk werd. Door het 
biljet in de doos te doen van 
het project dat je het meeste 
aansprak, kon ieder een 
stem uitbrengen. Uiteindelijk 
verzamelde het voorstel, 
ingediend door vrijwilligers 
uit het Hoornse Park, de 
meeste  biljetten. Het project 
dat beoogt bankjes te maken 
uit gerecycled plastic afval, 
ontving een donatie van 500 
euro.

De coöperatieve wijkraad
Onder de aanwezigen bevond 
zich ook Thea Bakhuys, lid 
van onze coöperatieve wijk-
raad. “Toen ik te horen kreeg 
dat ik was ingeloot, had ik 
maar een flauw idee wat de 
coöperatieve wijkraad in-
hield,” vertelde ze. ”Ik had wel 

overal posters zien hangen, 
maar het zei me eigenlijk 
maar weinig. Toch heb ik 
gelijk ‘ja’ gezegd. Er wordt bij 
een of ander besluit vaak ge-
roepen dat het allemaal maar 
achter een bureau bedacht is. 
Nu had je de kans om zelf, 
vanuit de wijk, iets te doen. 
Die kans moet je dan wel pak-
ken. En we hebben best veel 
zeggenschap. Bovendien heb-
ben we twee ton meegekre-
gen, een aardig bedrag. Het 
wijkpanel dat ons met ideeën 
voedt,  heeft een aantal aan-
dachtspunten aangedragen: 
de aanpak van hondenpoep, 
van zwerfvuil en van overlast. 
En de problematiek rond het 
parkeren en de verkeersveilig-
heid. Wat het laatste betreft: 
de bewoners ervaren de Zaag-
muldersweg nu als erg onvei-
lig, met onduidelijke voor-
rangssituaties en een gedeelte 

waar je 50 kilometer mag 
rijden en een gedeelte waar de 
maximumsnelheid 30 kilo-
meter is. Daar proberen we 
wat aan te doen.

Niet iedereen is blij met de 
coöperatieve wijkraad, maar 
ik zeg altijd: ‘maak gebruik 
van elkaar! Maak gebruik van 
de zeggenschap van de een 
en de deskundigheid van de 
ander.’ Ik vind het erg leuk 
deel uit te maken van de 
coöperatieve wijkraad, maar 
een lidmaatschap van twee 
jaar is veel en veel te kort. 
Het zou mooi zijn wanneer 
we gelijk opgingen met de 
gemeenteraad, dus als we 
een zittingstermijn hadden 
van vier jaar. Dan heb je de 
tijd om je in te lezen en je in 
te werken. En in een periode 
van vier jaar kun je ook wat 
bereiken.”   

■ Thea Bakhuys (m.) van de coöperatieve wijkraad en Jacqueline Pieters (r.) van de werkgroep ONS.

KUNNEN WE PRATEN? 
WIE ZIJN WIJ? 

Jaou Chateau 

Julia van der Zee 

 
Twee Groningse 

studenten die een 
onafhankelijk onderzoek 

doen naar de 
communicatie in de 

Oosterparkwijk.  

Het doel?  
Het contact in de 
Oosterparkwijk 

verbeteren! 

Je kunt met ons praten 
in april en mei 2019.

Wij willen graag dat het contact tussen de wijkbewoners en 
organisaties als de Bewonersorganisatie, het WIJ-team, de 
Coöperatieve Wijkraad, de wijkkrant en het gebiedsteam van de 
gemeente zo goed mogelijk verloopt.  

Daarom gaan we onderzoeken hoe Oosterparkers praten over 
alles dat speelt in de wijk. Daar hebben we jouw hulp bij nodig: 
we willen graag met je praten. Dit gesprek mag overal over gaan 
en duurt totdat we zijn uitgepraat. Daarmee kijken we wat er beter 
kan in het contact tussen deze organisaties en al die verschillende 
bewoners van de Oosterparkwijk. Zo zorgen we samen voor beter 
contact in de wijk. En natuurlijk zijn alle gesprekken anoniem. 

Iedereen is welkom om met ons te praten, dus jij ook!

HOE KAN IK HELPEN? 
We nodigen je graag uit om eenmalig 

met ons praten over jouw ervaringen in 
de wijk. Wij komen dan gewoon bij je 

langs wanneer het uitkomt!

Je kunt ons bellen op een van de 
volgende nummers:  

Jaou: 06 48187310 
Julia: 06 29089589  

 
    Of een e-mail sturen naar:    

j.j.chateau@student.rug.nl 
j.m.van.der.zee@student.rug.nl

HOE NEEM IK CONTACT OP?

Door met ons in gesprek te 
gaan kun je helpen om het 

contact in de Oosterparkwijk te 
verbeteren. En natuurlijk 

zorgen wij voor een koekje bij 
de kofÞe!

WAT HEB IK ERAAN? 
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Wij willen graag dat het contact tussen de wijkbewoners en 
organisaties als de Bewonersorganisatie, het WIJ-team, de 
Coöperatieve Wijkraad, de wijkkrant en het gebiedsteam van de 
gemeente zo goed mogelijk verloopt.  

Daarom gaan we onderzoeken hoe Oosterparkers praten over 
alles dat speelt in de wijk. Daar hebben we jouw hulp bij nodig: 
we willen graag met je praten. Dit gesprek mag overal over gaan 
en duurt totdat we zijn uitgepraat. Daarmee kijken we wat er beter 
kan in het contact tussen deze organisaties en al die verschillende 
bewoners van de Oosterparkwijk. Zo zorgen we samen voor beter 
contact in de wijk. En natuurlijk zijn alle gesprekken anoniem. 

Iedereen is welkom om met ons te praten, dus jij ook!

HOE KAN IK HELPEN? 
We nodigen je graag uit om eenmalig 

met ons praten over jouw ervaringen in 
de wijk. Wij komen dan gewoon bij je 

langs wanneer het uitkomt!

Je kunt ons bellen op een van de 
volgende nummers:  

Jaou: 06 48187310 
Julia: 06 29089589  

 
    Of een e-mail sturen naar:    

j.j.chateau@student.rug.nl 
j.m.van.der.zee@student.rug.nl

HOE NEEM IK CONTACT OP?

Door met ons in gesprek te 
gaan kun je helpen om het 

contact in de Oosterparkwijk te 
verbeteren. En natuurlijk 

zorgen wij voor een koekje bij 
de kofÞe!

WAT HEB IK ERAAN? 

KUNNEN WE PRATEN? 
WIE ZIJN WIJ? 

Jaou Chateau 

Julia van der Zee 

 
Twee Groningse 

studenten die een 
onafhankelijk onderzoek 

doen naar de 
communicatie in de 

Oosterparkwijk.  

Het doel?  
Het contact in de 
Oosterparkwijk 

verbeteren! 

Je kunt met ons praten 
in april en mei 2019.

Wij willen graag dat het contact tussen de wijkbewoners en 
organisaties als de Bewonersorganisatie, het WIJ-team, de 
Coöperatieve Wijkraad, de wijkkrant en het gebiedsteam van de 
gemeente zo goed mogelijk verloopt.  

Daarom gaan we onderzoeken hoe Oosterparkers praten over 
alles dat speelt in de wijk. Daar hebben we jouw hulp bij nodig: 
we willen graag met je praten. Dit gesprek mag overal over gaan 
en duurt totdat we zijn uitgepraat. Daarmee kijken we wat er beter 
kan in het contact tussen deze organisaties en al die verschillende 
bewoners van de Oosterparkwijk. Zo zorgen we samen voor beter 
contact in de wijk. En natuurlijk zijn alle gesprekken anoniem. 

Iedereen is welkom om met ons te praten, dus jij ook!

HOE KAN IK HELPEN? 
We nodigen je graag uit om eenmalig 

met ons praten over jouw ervaringen in 
de wijk. Wij komen dan gewoon bij je 

langs wanneer het uitkomt!

Je kunt ons bellen op een van de 
volgende nummers:  

Jaou: 06 48187310 
Julia: 06 29089589  

 
    Of een e-mail sturen naar:    

j.j.chateau@student.rug.nl 
j.m.van.der.zee@student.rug.nl

HOE NEEM IK CONTACT OP?

Door met ons in gesprek te 
gaan kun je helpen om het 

contact in de Oosterparkwijk te 
verbeteren. En natuurlijk 

zorgen wij voor een koekje bij 
de kofÞe!
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Hoi Oosterparkkrant lezers, 
het is alweer (bijna) lente! 
Krijgen jullie net als wij, ook 
de kriebels om naar buiten 

te gaan en de zon weer op te 
zoeken?

Misschien is het na de winter 
wel een opgave om weer 
naar buiten te gaan door 
bijvoorbeeld vermoeidheid, 

spierzwakte in het lijf, pijn 
of door een blessure die je 
hebt opgelopen. Het kan zijn 
dat de belastbaarheid van je 
lijf niet in verhouding is met 
de activiteiten (de belasting) 
die je van je lijf vraagt. Deze 

balans tussen wat je aan kan 
en wat je doet, zouden we in 
kaart kunnen brengen voor je. 

Je belastbaarheid kan je groter
maken door middel van ver-
schillende behandelthera-
pieën, specifieke oefeningen 
en uiteindelijk begeleiding bij 
de specifieke activiteiten die je 
weer (beter) zou willen uit-
voeren. Onze fysiotherapeuten 
zijn opgeleid je daarbij te 
helpen en te ondersteunen 
zodat je regie hebt over je 
eigen herstel en opbouw 
van de activiteiten die je zou 
willen ondernemen. 

Je kunt dus bij ons terecht om 
weer makkelijker te bewegen 
met meer energie, meer 
kracht, meer conditie en ook 
minder pijn, op een veilige 
manier. 

Misschien heb je geen 
blessure, en genoeg energie 
en kracht om naar buiten 
te gaan, maar word je door 

letterlijke lentekriebels door 
de hooikoorts geprikkeld. Dan 
kunnen wij je daar misschien 
ook bij helpen. 

Kijk op onze website: www.
praktijkvanweering.nl voor 
extra informatie hoe medical 
taping je hooikoorts zou 
kunnen verminderen of zelfs 
kan laten verdwijnen. Zo 
kun je zonder of met weinig 
klachten die lekkere lente- 
geuren opsnuiven!

Voor meer informatie over 
mogelijkheden in onze 
praktijk nodigen we je ook 
uit om een kijkje te nemen 
op onze vernieuwde website! 
Wij staan allemaal klaar om je 
ook deze lente van dienst te 
kunnen zijn. 

Groet,
Rosanne, namens het Team 
van Weering

Ingezonden door Personal 
Fysio Fit van Weering

Fit de lente in met Van Weering

Een terras voor Het Oude Politiebureau
Door Erik Weersing

Iedereen in de wijk kent het 
oude politiebureau dat staat 
op de hoek van de Zaagmul-
dersweg en de Hortensialaan. 
Het markante gebouw dat in 
1928 ontworpen werd door 
stadsarchitect Siebe Jan
Bouma, in de stijl van de 
Amsterdamse School, is nu 
ruim een jaar in bedrijf als 
stadsrestaurant. 

Aan de nieuwe bestemming 
is een verbouwing vooraf 
gegaan, waarbij de sfeer van 
het bijna honderd jaar oude 
pand goed bewaard is geble-
ven. Maar er vinden nog altijd 

aanpassingen plaats. Voorbij-
gangers konden de afgelopen 
weken zien hoe stratenmakers 
op het terrein voor het stads-
restaurant hard aan het werk 
waren.

“Aan de kant van de Zaagmul-
dersweg wordt een terras 
aangelegd”, vertelde Miranda 
Dontje, projectleider bij Werk-
Pro, “Het terras, dat straks 

plaats moet bieden aan 40 tot 
60 gasten, wordt voor een 
groot deel afgesloten, door 
hekjes en een nieuw aan te 
planten heg. Hierdoor kun-
nen kinderen er veilig rond-
lopen. Er komt ook een apart 
kinderspeelhoekje. Verder 
wordt er aan de kant van de 
Hortensialaan een fietsen-
parkeerplaats aangelegd.”
Wanneer de werkzaamheden 

afgerond zijn, kunnen de 
wijkbewoners op mooie 
dagen op het terras genieten 
van een lunch of diner of zich 
ontspannen met een lekker 
drankje. 

Het terras is mede dankzij 
de gemeente Groningen en 
de Bewonersorganisatie 
Oosterparkwijks tot stand 
gekomen.



 April 2019 | Pagina 11Wijkkrant Oosterpark

De lente is terug! 
En niet alleen vogels broeden…

Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Ook al is het geen noemens-
waardige winter geweest - de 
lente is voor mij altijd van 
harte welkom.

Het moment dat je de lente 
voelt, ruikt, hoort, heerlijk!
Alhoewel het voor mij nog 
intenser, nog vrolijker mag. 
Daarom zijn we bijvoorbeeld 
bezig met de herinrichting 
van het Goudenregenplein. 
Met wat meer bomen, veel 
bloemen, kruiden en besjes 
hoop ik op meer gezoem, 
gefluit, geritsel en lekkere 
geuren.

Bij de vijver die tussen de 
Velden en de Nachtegaalstraat 
ligt zijn allemaal gekleurde 
bloempjes in het gras 
verschenen, een lust voor het 

oog, vooral als de zon schijnt.

Groningen staat bekend als 
een levendige, leuke studen-
tenstad. Innovatief en met een 
groot aanbod van culturele 
activiteiten. Een gemeente 
met vele creatievelingen. 

Vooral in de jaren ’80 werden 
er in Nederland veel oude of 
leegstaande panden gekraakt. 
De laatste jaren hoor je steeds 
meer de term ‘broedplaats’ in 
combinatie met panden die 
nog niet direct een bestem-
ming hebben.

Wisten jullie dat één van de 
creatieve/culturele broed-
plaatsen van Groningen al zo’n 
10 jaar gevestigd is in onze 
Oosterparkwijk? Hoe bijzon-
der is dat? Onze broedplaats 
heet Het Werk.

Een plek waar zo’n 20 crea-
tieve ondernemers hun werk-
plaats hebben. Ook het buurt-
restaurant Bie de Buuf en 
Toentje zijn te vinden op het-
zelfde terrein. Fantastisch, 
zo’n plek waar de status quo 
niet heerst. Waar beweging is, 
vernieuwing, waar juist niets 
bij hetzelfde wil blijven, waar 
wil inspireren, geïnspireerd 
wil worden om te ontwikke-
len.

Ik ben persoonlijk dol op plek-
ken in een stad of wijk waar 
je niet precies weet wat er 
gebeurt of nog kan gebeuren. 
Plekken waar je nieuwsgierig 
van wordt, die ruimte en 
beweging ademen, creativiteit 
verspreiden, waar nog avon-
tuur gevoeld kan worden, 
omdat er de vrijheid is om iets 
nieuws te creëeren.

Ik geloof in deze plekken, dat 
ze nodig zijn in een stad. Het 

houdt levendig en wakker. Ik 
zou nog uren kunnen door-
schrijven over het belang van 
broedplaatsen.

Hoe ze ook een sociale func-
tie kunnen innemen. Dat ze 
meewerken aan sociale 
cohesie in een wijk. Zoals ook 
bij ons.

Wie herinnert zich het Appel-
feest dat ze organiseerden 
voor de buurt? Misschien 
bestel je wel eens via internet 
heerlijke streekproducten af 
te halen bij ‘de Streekboer?’ Of 
ben je er wel eens geweest op 
een open dag om kunstwerken 
te bekijken...

Mij is helaas ter ore gekomen
dat het erop zit, met uitzon-
dering van buurtrestaurant 
Bie de Buuf en Toentje, zal 
‘Het Werk’ het veld moeten 
ruimen voor nieuwe 
woningen.

Zijn er nog leegstaande 
panden in de Oosterparkwijk? 
Wie o wie weet er een plek, 
zodat er lekker doorgebroed 
kan worden in onze buurt?

1e Vrijmarkt Oosterpark

Ripperdalaan

Koningsdag Zaterdag 27 April
Info: 0625077856

11.00 tot 17.00 uur

Motorshow   Karaoke
         Springkussen   Live muziek
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POLITIEKIDS WEER VAN 
START! 

Het project Politiekids is een project 
vanuit de samenwerking tussen het 
WIJ-team en de politie. Kinderen in de 
leeftijd van 10 t/m 12 jaar van 
verschillende basisscholen uit de wijk 
komen wekelijks bij elkaar en worden zo 
opgeleid tot Politiekid. U kunt deze 
kinderen zomaar eens tegenkomen in 
de wijk, herkenbaar aan de gele hesjes 
en zwarte petjes.  

Zo zullen de kinderen onder andere 
bezig gaan met de thema’s: sterk in je 
schoenen, sterk in de groep, gezonde 
leefstijl en op pad met de politie. Ze 
ontwikkelen vaardigheden en krijgen 
kennis die nodig is om hun taak als 
Politiekid goed te vervullen. Daarvoor 
gaan zij onder andere samen met de 
politie op pad ten behoeve van de 
buurtpreventie, leren zij hoe een 
lasergun werkt en spreken ze mensen 
op straat aan over het weggooien van 
afval. Na de beëdiging zullen zij een 
dikke drie maanden naar de diplomering 
toe werken en zullen zij bekroond 
worden tot echte Politiekid.  

Al met al weten zijn straks precies wat 
het inhoudt om te werken voor de politie 
en wie weet zitten er in deze groep wel 
een paar nieuwe agenten voor de 
toekomst tussen! 

 

 

DINERBONNENACTIE VAN 
STADSRESTAURANT HET 
OUDE POLITIEBUREAU 

Miranda Dontje (HOP) overhandigt de 
bonnen aan Ulfert Molenhuis 
(Voedselbank) en Nathalie van de 
Garde (WIJ Oosterparkwijk).

 

Rond de kersttijd heeft Stadsrestaurant 
Het Oude Politiebureau een actie 
gehouden. Via een kaartje op de 
eettafels werd aan de gasten gevraagd 
of ze eventueel (een deel van) een diner 
wilden doneren door een cadeaubon 
aan te schaffen van 5 of 10 euro. Het 
totale bedrag van de door bezoekers 
gekochte bonnen zou worden 

verdubbeld door het Stadsrestaurant. 
Deze bonnen hebben zij enkele weken 
geleden verdeeld tussen ons WIJ-team 
en de Voedselbank. 

De gedachte hierachter in de woorden 
van het Stadsrestaurant: ‘Als 
buurtrestaurant willen we graag iets 
toevoegen aan de wijk en voor iedereen 
toegankelijk zijn. Dat doen we onder 
andere door middel van een breed 
assortiment en een zacht prijsbeleid. 
Sociaal, lokaal en duurzaam dus! Echter 
voor wie op of onder het 
bestaansminimum leeft, is uit eten gaan 
een luxe die men zich niet gauw kan 
veroorloven. Daar zijn we ons terdege 
van bewust. Ook deze buurtbewoners 
willen we graag bereiken en ze een 
avondje lekker eten aanbieden.’ 

Er is in totaal voor 670 euro aan bonnen 
gekocht door gasten. Het Oude 
Politiebureau heeft dit verdubbeld tot 
1340 euro. Hier kunnen veel 
Oosterparkers van genieten! 

 

FINANCIËLE TIP 

WIJ Oosterparkwijk helpt mensen 
graag om hun financiële situatie zo 
optimaal mogelijk te houden. Dit keer 
een tip om lekker te kunnen eten. 

Elke dinsdag en donderdag kunnen 
bewoners voor €7 een 3- gangen menu 
(met stadjerspas kost het slechts €4) 
bestellen bij Resto VanHarte. 
Reserveren kan tot 12:30 op de dag 
van de maaltijd. Reserveren kan online 
via reserveren.restovanharte.nl. De 
inloop is vanaf 17.30 uur en vanaf 18 
uur wordt het diner geserveerd. 

De recensies zijn tot nu toe zeer goed, 
zeker de moeite waard! U kunt Resto 
VanHarte vinden in het pand van Bie de 
Buuf, Paradijsvogelstraat 10. 

 

DENK MEE 

Na de restauratie van de voormalige 
Simon van Hasseltschool, mag onder 
andere het WIJ-team hier intrede doen. 
Omdat het een openbaar gebouw wordt 
dat dienst doet aan de bewoners van de 
wijk, vragen wij de bewoners, dus u, 
mee te denken over de inrichting van 
het binnenplein. 

Heeft u een leuk idee voor het 
binnenplein, laat het ons dan vooral 
weten. Dat kan via mail 
(wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl) of 
door langs te komen op ons huidige 
plekje aan de Gorechtkade 8. De 
afbeelding met het witte vlak kunt u hier 
afhalen. Teken, schrijf, schilder of plak 
hierop uw ideeën. Graag tot snel! 

INGELIJST FRANS GEUBEL 

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. 
Waar houd je je mee bezig? Ik ben 
actief in de werkgroep ONS: 
Oosterpark Nooit Saai. Ik ben er bij 
gekomen omdat ik gevraagd werd de 
foto’s te maken voor de drie Stap voor 
Stap wandelroutes door de wijk. Deze 
boekjes werden een groot succes en 
raakten op, waardoor er twee jaar 
geleden herdrukken zijn gemaakt. 
Toen hebben we drie plexiglazen 
bakjes aan elkaar gelijmd en die 
staan in de wachtkamer van de twee 
doktersposten, in het trappenhuis van 
het gezondheidscentrum aan de 
Gorechtkade, in Het Oude 
Politiebureau, Bie de Buuf en in de 
Jumbo. Ik vul de bakjes regelmatig bij, 
waarbij de Jumbo koploper is. We zijn 
nu bezig met een vierde wandeling, 
die langs kunstwerken gaat en die 
waarschijnlijk in juni verschijnt.   

Ook ben ik betrokken bij het project 
om op zo’n 20 locaties in de wijk 
historische foto’s op groot formaat en 
op doek, 2 bij 3 meter, te plaatsen, 
waardoor je het contrast tussen 
heden en verleden kunt ervaren. 
Deze stellages zullen dan 4 of 5 
maanden blijven staan. Dit in het 
kader van het 100-jarig bestaan van 
de wijk.  

Hiernaast ben ik begin 2017 privé 
begonnen om de wijk fotografisch te 
documenteren. Dus niet zozeer 
creatief, maar in de oude traditie: alles 
scherp, alles recht, dus niet of 
nauwelijks omhoog of omlaag 
fotograferen. Ik wilde in ieder geval 
één jaar lang doorgaan, om alle 
seizoenen erin mee te nemen. 
Misschien leuk om te melden dat 
vrijwel alle foto’s in de drie Stap voor 
Stap boekjes analoog gemaakt zijn 
met een Minolta X500 uit 1984, en 
dan ook nog eens met vaste lenzen! 
Ik moet er nu niet aan denken om 
zoiets weer te doen! Pas in 2016 
schafte ik een digitale spiegelreflex 
aan, met o.a. een zoomlens met groot 
bereik. Vooral de zoomlens opende 
voor mij heel veel mogelijkheden. 
Omdat ik de afgelopen 40 jaar 

rolletjes van 36 opnamen gewend 
was, heb ik zelfs nu nog de neiging 
om te zuinig te fotograferen. 

Wat vind je het leukste aan je werk in 
de wijk? Het allerleukste vind ik de 
dwaalwandelingen met camera in de 
wijk. Meestal loop ik twee keer in de 
week, op verschillende tijden met 
verschillende lichtinvallen. Soms sta 
ik stokstijf op een bepaald standpunt 
te wachten tot de wolk voor de zon 
verdwijnt. Dan komt er soms iemand 
naar buiten die vraagt waar ik mee 
bezig ben.  

Ik ben een geboren en getogen 
Oosterparker (Vinkenstraat 59a). Op 
12-jarige leeftijd verhuisden we naar 
Scheemda. Terug in de stad woonde 
ik 30 jaar lang in de Oosterhaven-
straat, vlak bij de hoek Oosterkade. Al 
die jaren heb ik nooit beseft hoe dicht 
ik bij de wijk woonde. Even onder de 
brug doorlopen en ik was er. Pas bij 
de wandelboekjes leerde ik dat het 
gebied tussen Damsterdiep en 
Eemskanaal ook Oosterparkwijk is. 
Sinds 2004 woon ik weer in de wijk en 
tijdens de vele wandelingen mijmer ik 
graag over vroeger. Hierbij valt het 
me steeds weer op dat de 
karakteristieke Oosterparksfeer van 
vroeger nog altijd springlevend is. 
Zodra je oogcontact maakt is het ook 
direct: moi! Het buiten zitten in de 
zomer, het sociale karakter.                              

Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad?. Het in de 
Jumbo getuige zijn als onbekenden 
een wandelroute uit de bakjes pakken 
of erover praten. Ook heel leuk, en 
ook in de Jumbo: mijn foto’s op een 
breedbeeldscherm van het WIJ-team 
bij de kassa’s. Ik stel mijn foto’s 
namelijk ook ter beschikking aan het 
WIJ-Team. En ze zijn, per seizoen 
ingedeeld, te zien op florakade.nl. In 
het kader van het 100-jarig bestaan 
van de wijk staat er ook een ‘best-of’ 
op evenementenoosterparkwijk.nl         

Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? Naast het 
bovenstaande bied ik een service 
voor mensen die geen abonnement 
op het Dagblad van het Noorden 
kunnen of willen betalen. Als abonnee 
beschik ik over de digitale krant en 
van elk artikel dat over de wijk gaat, 
mail ik de betreffende pagina als pdf 
naar een groepje Oosterparkers, en 
wel als blinde copie. Je ziet dus geen 
adressen. Wil je ook deze artikelen 
ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
f.geubel@hetnet.nl.En wil je een foto 
(gratis) in een hoge resolutie (kijk bij 
florakade.nl), mail mij dan ook. 

 Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Ik geef de pen aan Rosa 
Francken. 
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'KOM SPELEN MET JE 
KIND' - interview 
Iedere maandag van 10-12 uur kun je 'Kom(en) spelen met je kind' bij het 
SVO. Maar wat doen ze eigenlijk? Een interview met Rosbina en Wieke. 

Wat is 'Kom spelen met je kind'? Er wordt gestart met spelen; de kinderen 
gaan spelen en de ouders raken in gesprek. Vervolgens wordt er een 
activiteit aangeboden waarin ze vaak aan een grote tafel zitten te knutselen 
of spelen. De ouder speelt met zijn/haar kind om interactie tussen kind en 
moeder/ verzorger te bevorderen. Er is een fruitmoment en op het einde 
wordt er nog bewogen. Vanwege de interesses van de huidige deelnemers 
is dat momenteel vaak dansen. En....opgeven is niet nodig! 

Eens per vijf weken komt er iemand langs van het consultatiebureau, dan 
kunnen de moeders vragen stellen. Er zijn dan ook thema's zoals 
zindelijkheid. Ouders geven elkaar tips en de verpleegkundige vult dit aan.  

Hoe zijn jullie op het idee gekomen? De activiteit komt voort uit de vraag 
naar een activiteit waarin ouders en kinderen met elkaar in contact kunnen 
komen. Dat is dan ook één van de speerpunten.  

Wat is het doel van de bijeenkomsten? Zoals gezegd is het doel allereerst 
dat ouders en kinderen elkaar ontmoeten, een leuke ervaring opdoen en 
ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast biedt het de gelegenheid voor 
ouders om te leren om (op een andere manier) te spelen met hun kind en 
dat zij zien hoe een ander met hun kind omgaat of speelt. Dit kan ervoor 
zorgen dat ze ervan leren, maar kan hen ook bevestigen. Tot slot kunnen 
ouders kennismaken met verschillende soorten activiteiten die ze met hun 
kind ondernemen, zodat ze het eventueel ook thuis kunnen doen.  

Welke activiteiten worden er ondernomen? Dit is bijvoorbeeld samen lezen, 
liedjes zingen of knutselen. Het gaat om de band tussen ouder en kind, dus 
ze zijn vooral één op één bezig. Het is de bedoeling dat het kind de 
uitvoerende taken doet en de ouder daarin aanmoedigt en ondersteunt. 

Hoe wordt de aard van de activiteiten bepaald? De input wordt vooral 
gegeven door de ouders zelf, en eventueel aangevuld door de leidsters. Er 
wordt daarnaast ingespeeld op (inter)nationale en regionale feesten die er 
zijn, bijvoorbeeld het maken van kerststukjes rond de kerstdagen. 

Voor wie is deze activiteit bedoeld? Het is voor ouders en kinderen uit alle 
lagen en soorten van de samenleving: hoog- en laagopgeleide ouders, van 
Nederlandse en buitenlandse afkomst (van Finland tot Marokko), jong en 
oud. 

Kunnen jullie een succesverhaal vertellen? Er was een kindje dat het 
spannend vond om zonder zijn mama te spelen met andere kinderen. Na 
een paar bijeenkomsten vond dit kindje het al veel minder spannend! 
Daarnaast was er een moeder die het spannend vond om haar kleine los te 
laten. Via deze manier van spelen kon ze eraan wennen om op een 
voorzichtige en laagdrempelige manier haar kindje te laten spelen. 
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