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Heb je belangstelling voor 
het gebruiken van het 
Public House de Blauwe 
Toog: mail of bel Henk via 
henkwierenga1@icloud.
com of 06-25077856.

Door Mark C Hoogenboom

Sinds een maand of wat is 
er een nieuw etablissement 
in de Oosterparkwijk: Henk 
Wierenga knapte de oude 
kroeg  aan de Ripperdalaan 
9 op en maakte er het Public 
House de Blauwe Toog van. 
Bedoeld als plek om samen 
te komen in de wijk. Voor 
een feestje, een partij, een 
discussieavond of gewoon om 
spelletjes spelen. 

Henk Wierenga, in zijn jeugd 
al Blauwe Henkie genoemd, 
zit al veertig jaar in de horeca. 
Altijd ergens in de stad en nu 
in de Oosterparkwijk. Hij zegt: 
“Er bestaat al een Blauwe 
Stad, de Oosterparkwijk heeft 
het Blauwe Dorp en nu heeft 
Blauwe Henkie de Blauwe 
Toog opengegooid.” Het is 
geen zit-en-drink-café maar 
een Public House en doe-café. 

Henk heeft iets met blauw 
en hij wil met de Blauwe 
Toog iedereen in de wijk de 
gelegenheid bieden om elkaar 
te ontmoeten. Bijvoorbeeld 
over hoe Groningen groener 
te maken, want dat speelt op 
dit moment in de stad. Dat 
als je daar zin in hebt, of juist 
helemaal niks mee wilt, dat je 
dan een middag of een avond 
organiseert om daar over te 
gaan praten met vrienden, 
bekenden en misschien ook 
wel wildvreemden uit te wijk.

Dat kan bij Henk, want vanaf   
10 euro heb je een dagdeel de 
Blauwe Toog tot je beschikking 
waar je dan tot 60 personen 
in kunt uitnodigen. Je mag 
zelf weten of er dan voor 
schappelijke prijzen drankjes 
worden geschonken of niet.

Public House de Blauwe Toog 
is niet commercieel, maar 
juist bedoeld voor groepen die 
hun eigen ding willen doen. 
Er staat al een pool-biljart, 
er zijn al spelletjes en je hebt 
natuurlijk Henk zelf al. Die 
wil over van allerlei dingen in 
de wereld, onze maatschappij 
en onze wijk wel meepraten. 

De Groene Stad is een ding, 
maar computers of robots die 
zich gaan bemoeien met jouw 
leven net zo goed. Hij heeft er 
wel een mening over als jouw 
persoonlijke gezondheidscom-
puter (bestaat nog niet maar 
komt eraan) na een lekker 
kopje koffie met een koekje 
begint te kakelen dat je bloed-

suiker te hoog is. Dat de com-
puter alvast een afspraak voor
jou met de dokter gemaakt
heeft en jouw gezondheids-
zorgverzekering net gevraagd 
heeft om jouw premie wat 
te verhogen… Want je leeft niet 
gezond genoeg. Het is de vraag
of het allemaal zo’n vaart zal 
lopen, maar Henk wil maar 

zeggen dat in de Blauwe Toog 
elk gesprek gevoerd kan 
worden en hij wil daar graag 
een bijdrage aan leveren. 
Want kennis delen en dan 
met z’n allen eens tegen een 
bal aantrappen en dan kijken 
waar dat heen rolt, dat vindt 
hij leuk. De eilandjes in de wijk 
verbinden, dat is zijn doel met 

het initiatief.

■ Henk Wierenga voor de Blauwe Toog aan de Ripperdalaan.

Praten over de Groene Stad aan de Blauwe Toog
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Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Jaren geleden droomde ik over 
een wijk die zo was gebouwd 
dat mensen elkaar makkelijk 
zouden kunnen ontmoeten. 
Veel groen en gezamenlijke 
plekken waar activiteiten en 
uitwisselingen konden plaats-
vinden.

Ik had allerlei ideeën en 
achter mijn gesloten ogen zag 
ik de meest mooie en ideale 
beelden. Op een dag opende 
ik mijn ogen en zag opeens de 
potentie van mijn dromen in de 
wijk waarin ik al zoveel jaren 
woonde. De Oosterparkwijk. 
Een aantal keren heb ik op het 
punt gestaan om weg te gaan, 

maar opeens zag ik het. Voelde 
ik het. De Oosterparkwijk was 
een zeer geschikte plek om 
mijn initiatieven te gaan ont-
plooien. En niet alleen die 
van mij. Velen waren mij al 

voorgegaan, maar ik had het 
niet gezien. Misschien begon 
het ook langzaam steeds 
zichtbaarder te worden.
Onze wijk wordt steeds leuker 
en positiever op de kaart 

gezet. We zijn onder het juk 
van ‘de Oosterparkwijkrellen’ 
vandaan aan het komen. In de 
Oosterparkwijk gebeurt het!

We hebben theater, vele kin-
derfestijnen, de start van de 
Avondvierdaagse en heel veel 
talent dat zich steeds meer laat 
zien. Bijvoorbeeld tijdens de 
Muzikale Fietstocht en bij The 
Voice Kids Groningen, waar 
kinderen de sterren van de 
hemel zongen om een plekje in 
de finale te bemachtigen.

Of wat dacht je van hele 
kleinschalige initiatieven als 
‘de Stampotclub’, geïnitieerd 
door iemand die in een 
appartementencomplex in de 
Velden woont. Af en toe met 
een aantal buren samen koken. 
Elkaar beter leren kennen 
tijdens het eten. Gezellig en 
zeer nuttig, want je zult daarna 
eerder bij iemand aan durven 
kloppen, voor wat dan ook.

Noaberschap. Al een hele oude 
term die hier en daar weer 
nieuw leven ingeblazen wordt.

Over de Velden gesproken, wat 
een prachtige overvloed van 
geel Mosterdzaad was daar in 
het voorjaar te zien, langs de 
nieuwe vijver. Een lust voor 
het oog.

Deze plant is een groenbemes-
ter. Hij verbetert de grond. 
Waarschijnlijk is hij er in gezet 
ter voorbereiding op andere 
nieuwe aanplant.

In mijn eigen kleine tuintje 
heb ik een nieuw groen plekje 
gecreëerd. In het midden heb ik 
een betonbak omgetoverd tot 
minivijvertje. Vijversubstraat 
er in, twee zuurstofplantjes 
om het helder te maken, wat 
kiezels en schelpjes erbij en 
klaar was Kees.

Ik geniet elke dag als ik naar 
het plekje kijk. En wonderlijk 
hoe dieren, hoe klein het plekje 
ook, dit water weten te vinden. 
Poezen uit de buurt komen er 
drinken en kleine kikkertjes 
verschuilen zich al in het groen 
en in het water! Eén keer zag ik 
er zelfs een merel uitgebreid in 
badderen.

Als je geen tuinier bent en hebt 
gekozen voor onderhoudsvrij,
dan is dit ook een hele leuke 
optie. Een paar tegels eruit 
en een bak met water erin. 
Zuurstofplantjes houden het 
helder en kinderen vinden het 
prachtig.

Oproep: 
Heeft u iets met 100?

Tuinteam zoekt vrijwilligers

Gezellig tuinteam werkzaam in Oosterpark zoekt vrijwilligers 
met groene vingers. We werken op maandag en woensdag-
morgen. Reacties: Henk Heino, Tel: 050-3678960.

Het komende extradikke nummer van de Wijkkrant Oosterpark, 
dat in september verschijnt, zal in het teken staan van 100 jaar 
Oosterparkwijk. 

Heeft u een leuke bijdrage voor de krant, dan hoort de redactie 
het graag. We zijn op zoek naar wijkbewoners die iets met het 
getal 100 hebben.

Denk bijvoorbeeld aan:
• 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).

Geef je op via redactie@wijkkrantoosterpark.nl. Dit mag in 
je eentje of uiteraard samen met iemand anders. De redactie 
neemt contact met je op.

In de Oosterparkwijk gebeurt het!
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Foto tentoonstelling door heel de wijk
juni - oktober
Historische foto’s worden op grote doeken van 2 bij 3 meter geplaatst in de wijk. Het
contrast tussen heden en verleden kun je op twintig plekken waarnemen.

Buitenspeeldag
12 juni bij het speeltuingebouw van SVO
Kinderen van 0 tot 12 jaar gaan terug in de tijd bij de 25e editie van de
buitenspeeldag! Zo is er een heuse hoelahoop workshop, een estafette, waterreis en
ken je het zaklopen nog? Dat en nog veel meer maakt samen een super toffe sport en
speel middag.

Muzikale fietstour door de wijk
15 juni, startpunt: Oosterhamrikkade 1011 Groningen
Fiets van plek naar stek voor verschillende concerten. Allerlei muziekstijlen
komen aan bod: van klassiek tot pop, van volksliedjes tot meezingers.

Foto's maken van de wijk, door en met wijkbewoners
19 juni
Met een groep door de wijk wandelen, terwijl je foto's maakt.
Wijkfotograaf Frans Geubel gaat mee en geeft tips. Stuur je mooiste
exemplaar op naar communicatie.oosterpark@wij.groningen.nl.
Misschien komt jouw foto tijdens de familiedag in het Groninger Museum
te hangen.

Familiedag Groninger museum voor alle Oosterparkers
30 juni
Iedereen in de Oosterparkwijk ontvangt binnenkort een flyer in de bus. Met deze flyer
krijg je gratis toegang op 30 juni tot het Groninger Museum!

Expeditie Oosterpark, sport en quiz wedstrijd voor heel de wijk
6 juli
Maak een team met je buren, collega's, vrienden of familie. Ze moeten natuurlijk in de
Oosterparkwijk wonen of werken. Je hebt een mengeling van slimmeriken, snelle
jelle's (jelliena's) en krachtige tammo's nodig om de uitdaging aan te gaan. Wie wordt
de beste van de wijk?

Oosterpark aan Zee
22 juli - 3 augustus bij het Speeltuingebouw van SVO
Vakantie! En hoe beter om dat te vieren met zon, strand en veel plezier. Twee weken
lang kan je hier van genieten in je eigen Oosterparkwijk.

HOERA, DE WIJK IS 100 JAAR! EEN OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN:

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

Eind mei hebben we te horen gekregen
dat de beloofde einddatum niet gehaald
gaat worden. Nijestee en de scholen
koepel hebben meerdere toezeggingen
gedaan, dat de bouw van de nieuwe
school gewoon op de afgesproken tijd
zou beginnen. Maar nu is er toch een
jaar vertraging. Waarom precies is ons
nog niet duidelijk. Dit betekent dus dat
de Siebe Jan Boumaschool minstens een
jaar later beschikbaar komt als

buurthuis. Daar balen we enorm van.

Er gaat overleg gepleegd worden met de
huidige gebruikers van de Siebe Jan of
er eerder gebruik gemaakt kan worden
van delen van de school. Hopelijk
kunnen we na de zomer hier meer over
kwijt. Voorlopig is het dus heel diep
ademhalen en stug doorgaan met het
plannen van een nieuw buurthuis voor
heel de wijk!

BOUW NIEUWE SCHOOL VERTRAAGD; BUURTHUIS MOET WACHTEN

Hé doe, help eem!
Bewoners van de Oosterparkwijk! Na het succes van de
kerstmarkt afgelopen december, zijn de voorbereidingen
voor de komende editie in volle gang.

De komende maanden
gaan we bezig met de
kramen. Extra handen,
die om kunnen gaan
met boormachines en
hamers, kunnen we
goed gebruiken.

Voor de aankleding van
het terrein, zoeken we
mensen die creatief zijn
en het leuk vinden om
er een kerstelijke sfeer
neer te zetten. Daar zijn
we al mee bezig, nu is
het moment om aan te
schuiven.

Tijdens het kerstfestival willen we de bezoekers een
hartelijk welkom heten. Handen schudden, vriendelijk
begroeten en kort vertellen wat er te doen is. Als
mensen-persoon zijn we op zoek naar jou!

Voor de communicatie van de bewonersorganisatie
zoeken we mensen die graag schrijven.

Heb jij een (ander) idee waar je ons mee kunt helpen?
Meld je dan op bestuurbo@hotmail.com - of kom bij ons
langs op een vrijdagochtend in Ons Belang.

Is dit alles? Nee, zeer zeker niet. Op de
website van Stichting Evenementen
Oosterpark zie je alle activiteiten in het
kader van 100 jaar. Check
https://evenementenoosterparkwijk.nl/

Ben je op zoek naar iets anders? Kijk
dan eens op de Wijkagenda:
https://wijkagendaoosterpark.nl/
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Nieuw kunstwerk verrijkt de Oosterparkwijk
Door Erik Weersing

De wijk heeft er een tijdje op 
moeten wachten, het heeft een paar 
jaar geduurd, maar ons geduld is 
nu toch beloond. Op 25 mei is bij 
de vijver aan de Piet Fransenlaan 
het kunstwerk ‘De Figuurtoren’ 
onthuld dat vanaf nu een indruk-
wekkend, verticaal accent geeft aan 
De Velden – de wijk die op het ter-
rein van het voormalige FC Gronin-
gen stadion is gebouwd. De sculp-
tuur is 8 meter hoog, op een basis 
van 1,60 meter, en bestaat uit 11 op 
elkaar gestapelde figuren die naar 
de top toe steeds kleiner worden. 
Rond het kunstwerk zijn zes 
granieten zitelementen geplaatst 
op een patroon van gekleurde 
straatstenen. In het werk zitten 
duidelijke verwijzingen naar het 
voetbalverleden van de locatie.
Elisabet Stienstra, de kunstenares
die de sculptuur, in overleg met 
buurtbewoners, ontworpen heeft, 
geeft uitleg.

“11 is een belangrijk getal voor de 
Oosterparkwijk in het algemeen 
en voor deze plek in het bijzonder. 
Jarenlang heeft hier het elftal van FC 
Groningen gespeeld. Zoals je ziet, 
zijn twee van de figuren jeugdige 
voetbalspelers met een bal. Verder 
is 11 een verwijzing naar Berlage, 
de architect en stedenbouwkundige 
die destijds samen met H.J.P. Schut 
het stedenbouwkundige plan van 
de Oosterparkwijk heeft ontwik-
keld. 11 was een magisch getal 
voor Berlage. De bakstenen van het 
gemeentemuseum in Den Haag – 
een van zijn beroemdste ontwerpen 
– hebben een formaat van 22 x 11 x 
5,5 centimeter. Ook de ruimtes en 
de inrichting van het museum zijn 
gebaseerd op het getal 11 of een 
veelvoud ervan.”

De andere figuren in de toren 
hebben eveneens een relatie met 
onze wijk.

“Er is een meisje dat provocerend 
aan het schreeuwen is, er zijn twee 
meisjes die in de richting van hun 
school lopen. Verder naar boven 
toe kun je de twee architecten 
ontdekken die de Oosterparkwijk 
zijn eigen, karakteristieke gezicht 
hebben gegeven. De twee figuren 

bovenaan die met een optimistisch 
gebaar in de verte kijken, vormen 
een herhaling van het onderste stel. 
Alle figuren staan symbool voor de 
oude en de toekomstige bewoners 
van de wijk.”

Graniet
In het verleden heeft Elisabet altijd 
gewerkt in hout, brons, marmer of 
een combinatie van deze materia-
len. De Figuurtoren is haar eerste 
sculptuur in graniet. “Daar heb ik 
heel bewust voor gekozen. De deco-
ratieve elementen op gebouwen 
van de Amsterdamse school, waar-
van in de Oosterparkwijk prachtige 
voorbeelden staan, zijn allemaal 
in graniet uitgevoerd. Daar is het 
een verwijzing naar. Graniet is 
ook een waanzinnig mooi materi-
aal. Ik vind het jammer dat het 
in de hedendaagse figuratieve 
beeldhouwkunst niet meer serieus 
gebruikt wordt. De trap die naar de 
vijver loopt, is eveneens van graniet 
gemaakt en is bovendien afkomstig 
uit dezelfde streek in China waar 
het graniet van de Figuurtoren 
vandaan komt. Het sluit mooi op 
elkaar aan.”

Elisabet heeft het kunstwerk in 
eerste instantie in haar Amsterdam-

se atelier in piepschuim gemaakt, 
in een 1 op 1 verhouding, en dat 
vervolgens bedekt met een laagje 
gips om de detaillering aan te 
kunnen geven. Daarna hebben 
Chinese ambachtslieden in de stad 
Chongwu de piepschuimen sculp-
tuur op haar aanwijzingen in 
graniet exact gekopieerd. Vervol-
gens is het 15.000 kilo wegen-
de gevaarte naar Nederland ver-
scheept.

De onthulling
De onthulling vond plaats ’s 
middags om half drie, maar ruim 
voor die tijd was het al een 
gezellige drukte rond het ingepak-
te kunstwerk, aan de kop van de 
nieuwe vijver. Er liep een jongen 
rond op stelten, meisjes zwierden 
op eenwielers over het terrein, een 
medewerker van het Koffiestation 
schonk de bezoekers koffie in en 
bij het standje van het Centrum 
voor Beeldende Kunst – dat het 
kunstproject heeft begeleid – 
was naast allerlei informatie ook 
limonade en koek te verkrijgen. Een 
klein orgeltje speelde gevarieerde 
muziek – van ‘New York, New York’ 
tot ‘Brussel’ en ‘Dikketje Dap’.

Aan wijkwethouder Carine Bloem-

hoff viel de eer te beurt de sculp-
tuur te onthullen. Nadat ze in haar 
toespraak had gesteld dat de 
Oosterparkwijk een prachtige wijk 
is met prachtige architectuur  “en 
daar hoort het mooiste kunstwerk 
bij dat je je kunt wensen”, pakte 
ze met de kunstenares en een 
grote groep kinderen een lang 
touw – spreekstalmeester Lara 
Halbers telde af  – 5…4...3…2…1! – 
waarna met een gezamenlijke ruk 
de doeken vielen. De Figuurtoren 
toonde zich aan het publiek.

Optredens
Met de officiële onthulling van het 
beeld was het programma nog niet 
ten einde. Een gelegenheidskoor 
uit de buurt bracht een speciaal 
voor deze middag geschreven 
‘Oosterparklied’ ten gehore (tekst: 
Frank den Hollander, beter bekend 
als Rooie Rinus. muziek: Dicky 
Gilbers). De aanwezigen zongen 
het refrein al snel mee.

“Oosterpaark, mien Oosterpaark
Aibels mooi waark, 
mien Oosterpaark

Hier staait mien hoes, 
hier vuil ik mie thoes
Aibels mooi waark, 
mien Oosterpaark!”

Van 25 mei t/m 6 juli is in het 
Centrum voor Beeldende Kunst 
(CBK), onder de titel ‘The Female 
Presence’, een tentoonstelling 
te zien met werk van Elisabet 
Stienstra. Ook wordt er een 
film vertoond waarin Elisabet 
toelichting geeft bij het ontwerp 
en het maakproces van de 
Figuurtoren. De toegang is 
gratis.

CBK Groningen
Trompsingel 27 A 
9724 DA  Groningen  
(naast de parkeergarage van de 
Oosterpoort).
Open: woensdag t/m zaterdag 
van 12.00-17.00 uur    

Het tweede optreden werd ver-
zorgd door leden van het jeugd-
circus Santelli. Dertien meisjes en 
één jongen vermaakten het publiek 
met tal van acrobatische toeren, 
waarbij ze, heel toepasselijk, ver-
schillende keren een figuurtoren 
vormden, een levendige variant 
van het granieten exemplaar dat er 
naast stond.

De middag werd afgesloten met het 
zingen door het gelegenheidskoor 
van het Gronings volkslied. “Van 
Lauwerzee tot Dollard tou, van 
Drenthe tot aan ’t Wad”- een lied 
dat, net als de Oosterparkwijk, dit 
jaar 100 jaar bestaat.

Soms is een plus een meer dan twee…
Door Jacqueline Pieters

Het Ricciotti Ensemble gaf op 1 
mei een bruisend concert in de 
Oosterkerk.

Zelden heb ik zo’n vrolijk orkest 
gezien dat wel 8 keer per dag een 
concert geeft. Meestal op plaatsen 
waar je dat niet zou verwachten. Zo 
hebben ze op 1 mei onder andere 
bij het JOP een verrassingsconcert 
gegeven en zoals ze zelf zeiden: 
“een hartstikke clandestien concert 
in de Mediamarkt”.

Bijna alle orkestleden zijn jong, en 
studeren aan het conservatorium. 
Ze willen mensen verbinden door

middel van muziek zodat ze bij-
voorbeeld na zo’n pop up concert 
weer wat aan elkaar te vertellen 
hebben. Het is per slot van 
rekening wel een klein avontuur 
dat je meemaakt.

In de meivakantie toerden ze met 
hun Eeuwige Radio Toer door 
Nederland en deden op 1 mei 
Groningen aan. Ze spelen klassiek, 
jazz en popliedjes, maar dan wel 
met een klassiek tintje, want het 
blijft een symfonieorkest. Zo was 
het papapapa van de vijfde sym-
fonie van Beethoven te horen, 
speelden ze de herkenningstune 
van de VPRO, wat een stuk van de 
Electric Light Orchestra bleek te 

zijn en nog veel meer. Onder leiding 
van de zanger Henk Kraaijeveld 
mocht de zaal zelfs meezingen.

Organisator van dit moois is 
Harry Hummel, bekend van 
Resto van Harte. Hij had het 
Ricciotti Ensemble vorig jaar in 
Hornhuizen gehoord en wist dat 
ze dit jaar door het land gingen 
toeren naar aanleiding van 100 
jaar radio. Hij besloot toen dat een 
en een twee is, en dat hij de jarige 
Oosterparkwijk met Ensemble ging 
verbinden. Vervolgens heeft hij  de 
coöperatieve wijkraad benaderd,
die gefungeerd heeft als geld-
schieter en zo voor een bijna volle 
Oosterkerk heeft gezorgd.

■ Met een ruk aan het touw wordt de Figuurtoren onthuld.        Foto’s: Richard Brouwer 
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De oorlogsherinneringen van Johan Straatman
Door Erik Weersing

Johan Straatman is in 1941 aan het 
Graspad geboren, waar hij ook zijn 
jeugd heeft doorgebracht. Later is 
hij een paar keer verhuisd, maar 
hij is de Oosterparkwijk zijn hele 
leven trouw gebleven. Nog altijd 
woont hij in onze wijk. Een aantal 
jaren geleden heeft hij met zijn 
vrouw een appartement betrokken 
aan het Koekoekplein.

Hoewel hij in die tijd nog heel 
jong was, heeft hij duidelijke 
herinneringen aan de tweede 
wereldoorlog. Ook de bevrijding 
staat hem nog levendig voor ogen. 
Hij kan er met passie over vertellen.

“In die tijd kon je vanuit het Graspad, 
wanneer je naar het oosten keek, 
heel ver kijken, bijna tot Delfzijl 
aan toe. Er was toen natuurlijk 
veel minder bebouwing dan nu. Ik 
herinner me dat mijn moeder met 
mij op de arm in de straat stond 
te kijken naar het bombardement 
door de geallieerden op Emden. 
Dat ging gepaard met een hoop 
kabaal en een heleboel lichtflitsen. 
Het is een van mijn vroegste 
jeugdherinneringen. Later heb ik 
het bij mijn moeder gecontroleerd. 
Het bleek aardig te kloppen wat me 
van die dag nog bijstond.

Tijdens de oorlog was de Theo 
Thijssenschool, op de hoek van de 
Zaagmuldersweg en de Heester-
poort, door de moffen gevorderd. 
Er waren soldaten ingekwartierd, 
onder wie veel Oostenrijkers. In 
1943 is er difterie uitgebroken, een 
heel ernstige, uiterst besmettelijke 
ziekte. In de Oosterparkwijk 
spraken ze van ‘De Oostenrijkse 
ziekte’. Veel buurtbewoners zijn 
ook ziek geworden, onder wie mijn 
moeder, mijn broertje Harm en ik. 
Op het terrein van het Academische 
Ziekenhuis waren voor de patiënten 
speciale barakken ingericht, maar 
enkel en alleen voor de soldaten. 
Burgers mochten er niet opge-
nomen worden. Mijn moeder en ik 
hebben het overleefd, maar mijn 

broertje is gestorven, vier jaar 
oud. Mijn vader zat in die tijd in 
Duitsland. Een jaar eerder, in 1942, 
waren alle Groningse mannen die 
bij de inval van de Duitsers in 1940 
gemobiliseerd waren, opgeroepen 
zich in uniform te melden bij de 
Ripperdakazerne aan de Hereweg. 
Allemaal gingen ze naar Duitsland, 
voor de Arbeitseinsatz. Mijn vader  
is in Bremerhaven aan het werk 
gezet, op de duikbootwerf van 
Blöhm en Vos. Toen hij hoorde dat 
mijn broertje overleden was, wilde 
hij terug naar Groningen, maar hij 
kreeg geen toestemming. Hij heeft 
toen de kuierlatten genomen. Door 
zich op een as onder een goederen-
wagon te verbergen, wist hij te 
ontsnappen. Terug in Groningen 
is hij gelijk ondergedoken bij mijn 
grootouders aan de Goudsbloem-
straat. Mijn broertje Harm was 
gestorven, maar om een of andere 
reden kregen we nog altijd 
voedselbonnen voor hem. Die kon 
mijn vader toen gebruiken. Bij zijn 
terugkomst had mijn vader een 
ruige, grijsgroene overjas aan van 
Duitse makelij. Na de oorlog heeft 
mijn moeder er voor mij een jasje 
en een kniebroek van gemaakt.”

Hebben jullie in de oorlog 
honger geleden?
“Nee, we hadden geen gebrek. Dat 
kwam doordat een broer van mijn 
moeder bij de voedselvoorziening 
werkte. Een andere broer van haar 
had een baan op een broodfabriek. 
Er viel altijd wel wat te ritselen en 
te regelen. Een derde oom werkte 
bij het spoor. Die heeft alles van 
de moffen gejat wat hij maar te 
pakken kon krijgen. Op een dag 
kwam hij thuis met een compleet 
mitrailleur dat hij achterop zijn 
fiets had meegenomen. Maar wat 
moest je met dat ding? Het was 
levensgevaarlijk dergelijk wapen-
tuig in huis te hebben. s’ Nachts 
heeft hij dat apparaat toen maar 
in de vijver van het Oosterpark 
gedonderd. Na de oorlog is het 
er op zijn aanwijzingen weer uit-
gevist.”

Je was op 4 mei bij de herden-
king van Johan Swint in het 
speeltuingebouw. Hebben je
ouders hem gekend?
“Jazeker – mijn ouders waren net 
als hij voor de oorlog al lid van de 
communistische partij, de CPN. 
Johan Swint is in de nacht van 31 
december 1943 op 1 januari 1944 
door de Duitsers vermoord. Op 
nieuwjaarsdag is mijn moeder met 
mij, zo heeft ze me later verteld, bij 
zijn vrouw Mettje op bezoek gegaan 
en is de hele dag bij haar gebleven. 
Metttje had die dag veel aanloop. 
Er woonden veel communisten 
in de Oosterparkwijk die erg aan 
elkaar hingen. Het was één grote 
rooie familie.

Tijdens de oorlog ben ik nog als 
koeriertje gebruikt om illegale 
krantjes rond te brengen. Mijn 
moeder stopte dan een exemplaar 
van de Waarheid of van de 
Noorderzon of een ander pamflet 
onder mijn hemd en zei dat ik maar 
even een snoepje moest halen 
bij een bepaalde tante in de wijk. 
Vrienden van mijn ouders noemde 
ik allemaal oom en tante. Als 
jongetje van drie, vier jaar was ik 
op straat natuurlijk niet verdacht. 
Ik ging naar de tante bij wie ik 
moest zijn, ze haalde het krantje 
onder mijn hemd vandaan en gaf 
me een snoepje.

Mijn ouders waren trouwe partij-
leden. Zo hebben ze direct na hun 
huwelijk in 1938 de volledige 
werken van Lenin aangeschaft. 
Dat waren maar liefst twaalf dikke 
delen. Tijdens de oorlog hebben ze 
die boeken voor de zekerheid onder 
de grond verstopt. Toen ze deze na 
de bevrijding weer tevoorschijn 
haalden, bleken er vijf door vocht 
en aarde te zijn aangetast. Die 
konden ze dus weggooien. Maar de 
overige zeven heb ik nog altijd in de 
kast staan.”

Wat herinner je je van de bevrij-
ding?
“Boven alle deuren in de wijk 
hingen slingers, gemaakt van 

stroken zilverpapier die door de 
geallieerde vliegtuigen waren af-
geworpen om de Duitse radar te 
storen. Dat was een heel feestelijk 
gezicht. Ook herinner ik me nog 
goed dat bij de bevrijding in een 
van onze buurhuizen aan het 
Graspad een mortiergranaat door 
het dak is geslagen. In dat huis 
woonde Joeke Kuipers met haar 
moeder Beppe en een heleboel 
katten. Ze hebben het allemaal 
overleefd. Moeder Beppe had de 
aparte gewoonte al haar kleren 
over elkaar aan te trekken. Ze had 
die dag wel zeven rokken aan. Die 
hebben haar beschermd. Er viel een 
aantal granaatscherven op haar, 
maar ze hebben haar niet verwond. 
Die inslag heeft grote indruk op me 
gemaakt. Een tijdlang durfde ik niet 
langs het huis van Joeke te lopen. 
Wanneer ik mijn grootouders in de 
Goudsbloemstraat opzocht, nam ik 
een omweg.

De Duitsers hebben bij hun vertrek 
de Theo Thijssenschool in brand 
gestoken. De schade viel gelukkig 
mee. Daarna zijn de Canadezen in 
het gebouw getrokken. Naast de 
school aan de Heesterpoort bevindt 
zich een smal gangetje waar kleine 
handelaren destijds hun karren 
opborgen. De betonnen muur 
die er nu staat, was er toen nog 
niet. Het terrein was afgezet met 
prikkeldraad. Met andere jongetjes 
uit de buurt stond ik in dat gangetje 
af en toe wat te schreeuwen en te 
joelen. Dan gooiden de Canadezen 
door het prikkeldraad spullen 
naar ons toe – sigaretten, chocola 
en kauwgum. Daar waren we 
natuurlijk erg blij mee, maar thuis 
gekomen kregen we van onze 
ouders op onze falie. Het verhaal 
ging dat Canadese gevangenen in 
ruil voor kwijtschelding van hun 
straf in het leger waren gegaan. 
Er zouden tussen de soldaten veel 
criminelen zitten. We werden voor 
hen gewaarschuwd.

Ik heb nóg een verhaal dat 
misschien aardig is om te vertellen. 
Waar nu de Auke Brugmanflat staat, 

op de hoek van het Damsterdiep 
en de Europaweg, stond tijdens de 
oorlog een Duitse kazerne. Toen de 
moffen weg waren, is de kazerne 
door buurtbewoners geplunderd. 
Alles wat bruikbaar was, werd 
meegenomen. Mijn vader deed 
hier ook aan mee. Hij kwam thuis 
met een vat met boter. Dat dacht hij 
tenminste. Maar weet je wat erin 
zat? Arak! Sterke drank! Hij heeft 
de hele straat ervan mee laten 
genieten. Het bleef nog heel lang 
onrustig in de buurt, dat kan ik je 
verzekeren. 

Verder herinner ik me dat vrouwen 
die met moffen waren gegaan, 
met hun kinderen geïnterneerd 
werden in de school aan de Dirk 
Huizingastraat – daar waar nu de 
Jonge Onderzoekers zitten. Op het 
Distelpad zijn moffenmeiden kaal 
geschoren. Er zijn in die tijd meer 
rare dingen gebeurd. Tegenover 
ons aan het Graspad woonde een 
NSB-gezin. Niemand heeft ooit last 
van hen gehad, maar hun zoon, 
die van mijn leeftijd was, we zaten 
samen op de kleuterschool, is na de 
oorlog uit huis geplaatst. Hij heeft 
jaren in een instelling in Alphen 
aan de Rijn gezeten.”

Je neemt ieder jaar deel aan de 
dodenherdenking?
“Natuurlijk. Met onze dochter loop 
ik mee tijdens de stille tocht van 
het Sterrebos naar het monument 
van Joris en de draak op het 
Martinikerkhof. Nu ik wat minder 
goed ter been ben, lopen we alleen 
het laatste gedeelte mee. In 1946 
vond de eerste dodenherdenking 
plaats. Op de Grote Markt. Er 
stond toen nog een monument 
voor het gebouw van Vindicat. 
Dat was een goeie plek! Daar 
hoort het monument te staan! 
Oorlogsmonumenten worden veel 
te veel weggemoffeld!

De dodenherdenking emotioneert 
me nog altijd. Wanneer ik het doffe 
tromgeroffel hoor van Gruno’s  
Postharmonie, krijg ik iedere keer 
weer kippenvel.”

■ Johan Straatman voor zijn geboortehuis aan het Graspad. 

Hou je van spelletjes spelen?
Kan je jou uit bed bellen voor een potje Kolonisten, Ticket 
to Ride of een moeilijker bordspel? Dan heb je deze zomer 
de kans om met nieuwe spelers de strijd aan te gaan. 
Spellenvereniging Rabenhaupt organiseert deze zomer op 
zes zondagavonden een spellenavond in speeltuingebouw 
SVO in het Pioenpark.

De avonden beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk 
voor iedereen vanaf 18 jaar die zin heeft in een spannend 
spel. Opgeven is niet nodig, je kan gewoon binnenwandelen.

De avonden zijn van 14 juli t/m 18 augustus.

Meer informatie?
Kijk op http://www.rabenhaupt.org
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Nel Helder: een 
astrologe met visie
Door Erik Weersing

Wanneer ik in een krant of een tijd-
schrift een horoscoop tegenkom, 
lees ik altijd met interesse wat 
de sterren me te melden hebben. 
“Op financieel terrein moet u deze 
week geen risico’s nemen”. “Op het 
gebied van de liefde zijn er nieuwe 
mogelijkheden”. “Het werk biedt 
juist nu extra kansen”. Leuk om 
te lezen, maar ook niet meer dan 
dat. Ik vergeet direct weer wat 
de naaste toekomst voor mij in 
petto heeft. Dat de astrologie wel 
degelijk een serieuze zaak is, en 
meer inhoudt dan wat de algemene 
stukjes in de krant vertellen, blijkt 
tijdens een gesprek dat ik had met 
Nel Helder. Nel werkt in onze wijk 
als astrologe en heeft al vele jaren 
haar eigen bedrijf: Salon Cheiron.

“Laat ik voorop stellen dat ieder 
mens uniek is. Ieder mens heeft 
zijn eigen karakter. Niemand is 
gelijk aan een ander. Maar de 
constellatie van de planeten is 
van grote invloed op hoe hij zich 
gedraagt en hoe hij functioneert. 
Om daar iets over te kunnen 
zeggen, hoef ik maar drie dingen 
te weten: iemands geboorteplaats, 
de datum én het precieze tijdstip 
waarop hij geboren is. Iedereen 
weet wel wat zijn sterrenbeeld 
is, zijn zonneteken, maar aan de 
hand van deze gegevens kan ik 
veel meer te weten komen. De 
geboortetijd bepaalt bijvoorbeeld 
zijn ascendant. Dat is het punt 
van de dierenriem dat op het 

moment van zijn geboorte aan 
de  horizon opkomt. De ascendant 
zegt iets over de intenties van 
waaruit hij zijn leven leidt. En geeft 
daarnaast ook informatie over 
hoe zijn geboorte is verlopen – de 
belangrijkste stap die de mens zet 
in zijn leven. Interessant is ook de 
zwarte maan.”

Vertel!
“Ik zal proberen het uit te leggen. 
De zwarte maan is het punt waarop 
de maan in haar baan het verst 
van de aarde af staat. De stand 
die de zwarte maan bij iemands 
geboorte heeft, zegt iets over zijn 
kwetsbaarheid. Het zegt iets over 
een deel van zichzelf dat hij moet 
beschermen. Soms geeft de stand 
van de zwarte maan aan dat je in 
je vroegste jeugd door niemand 
gehoord bent. En nog altijd kun je 
het gevoel hebben dat geen mens 
naar je luistert. Of dat je intenties 
niet begrepen worden. De stand 
kan op een vroeg trauma wijzen, 
bijvoorbeeld over de onveiligheid 
die iemand als pasgeborene 
heeft ervaren. Hij huilde, maar 
zijn ouders lieten hem huilen en 
hebben hem niet getroost. Heel 
wezenlijke informatie.” 

Met welke vragen kan iemand 
bij jou terecht?
“Het trekken van iemands horos-
coop kan behulpzaam zijn bij 
adviezen op de meest uiteen-
lopende levensgebieden. Ik denk 
bijvoorbeeld aan gezondheid en 
voeding. Welk voedsel is goed voor

jou, welk voedsel kun je beter ver-
mijden? Het kan iets zeggen over 
de plek die je in je familie inneemt. 
Waarom is de verhouding met je 
ouders zo slecht? Waarom heb je 
geen contact meer met je broers 
en zusters? Waarom loop je steeds 
weer tegen dezelfde problemen 
aan? Het kan kinderen helpen bij 
het maken van een schoolkeuze en 
volwassenen bij de vraag of ze een 
eigen bedrijf moeten beginnen. Ik 
noem maar een paar voorbeelden. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of 
er is in je horoscoop een antwoord 
op je vraag te vinden. Ik kan zelfs 
adviseren of het zinnig is een 
reservespeler in te zetten – of juist 
niet - op een bepaald moment van 
een voetbalwedstrijd. Als ik zijn 
gegevens maar heb. Ik kan van een 
vereniging de horoscoop trekken. 
Als ik de oprichtingsdatum maar 
weet.

Ik geef graag hulp. Het is prachtig 
te zien hoe mensen hierdoor in 
hun kracht komen. Niet voor 
niets heb ik mijn bedrijf Salon 
Cheiron genoemd. Een salon 
is een ontmoetingsplaats voor 
mensen. En Cheiron is een figuur 
uit de Griekse mythologie. Een 
centaur. Hij liet anderen delen 
in de kennis die hij had van de 
natuurgeneeswijzen, van sport en 
van muziek. Een cheiron is voor mij 
een ervaringsdeskundige die les 
geeft. Een coach.”

Zie je bijzondere ontwikkelingen 
voor de naaste toekomst?

“Op 16 juli, om acht over half twaalf 
’s avonds, is de volle  maan helemaal 
verduisterd. Een eclips. Dit heeft 
grote gevolgen voor ons. De zon 
staat op dat moment namelijk in 
het teken kreeft en de maan in het 
teken steenbok. De combinatie van 
deze twee gegevens zegt iets over 
hoe de mens zich voelt en hoe de 
maatschappij functioneert. De 
mensen komen na 16 juli tot het 
bewustzijn dat we niet langer op de 
huidige weg verder moeten gaan. 
Er zijn op het moment in Europa 
en daarbuiten allerlei potentaten 
aan de macht die het enkel om 
die macht te doen is. Ze hebben 
geen oog voor wat de bevolking 
nodig heeft. De bevolking komt tot 
bewustzijn. Er komt, zo voorspel ik, 
meer aandacht voor oude normen 
en waarden: we gaan bijvoorbeeld 

meer dingen met elkaar doen en 
voor elkaar doen. We gaan een 
heel andere tijd tegemoet dan de 
huidige. In voorzie een ommekeer 
in onze omgangsvormen.”

Dat klinkt heftig.
“Ik ben een optimist. Het herstellend 
vermogen van de mens is groot. 
De mens is weliswaar traag, maar 
kan zich heel goed aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. Ik 
zie de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.”

Contact
Tel.: 050-3184911
Email: nel@saloncheiron.nl
Website: 
www.saloncheiron.nl

Mensen met autisme leren schilderen
Door Mark C Hoogenboom

Mirjam Rinkel is kunstenaar, schil-
dert en geeft schilderles aan men-
sen met een rugzakje. Die komen 
meestal vanuit de Gigaflat aan de 
Kraanvogelstraat. Zelf komt ze 
inmiddels de wijk haast niet meer 
uit sinds ze in de Coöperatieve 
Wijkraad zit én cultuuraanjager 
van de Oosterparkwijk is gewor-
den.

Ze gaat soms bij Flokstra in de 
stad langs voor materiaal, verf 
en zo meer. Dan merkt ze ineens 
weer dat ze in een stad woont. 
Maar ze leeft in de wijk, dat kun je 
aan haar verhaal goed horen.

De afgelopen tien jaar gaf ze 
veel cursussen en workshops 
in haar Atelier Kairos, aan de 
Paradijsvogelstraat 11. Op een 
keer kwam er op de schilderles 
een jongen langs die door zijn
moeder gestuurd was. Ze zag 
aan de manier waarop de jongen 
schilderde dat hij autisme heeft 
en Mirjam heeft inmiddels een 
speciale schildercursus voor men-
sen met autisme ingericht. Je 
ziet dat iemand autisme heeft 

aan de details: eerst worden 
bijvoorbeeld de streepjes van een 
appel geschilderd en daarna pas 
de rest van de appel. Of een straat 
tekenen en dan beginnen met alle 
stoeptegels. Daar komt nog steeds 
een prachtig resultaat uit, maar 
het begeleiden van schilderen 
door Mirjam moet er wel op aan-
gepast worden. Inmiddels is ze 
daar bedreven in en heeft ze 
permanent workshops voor deel-
nemers met autisme. Altijd kleine 
groepjes en de mensen die mee-
doen knappen er zichtbaar van 
op, worden er blij van en vinden 
het een zinvolle dagbesteding. Een 
van de deelnemers maakt echt 
kunst, maar heeft de omgeving 
van een atelier nodig om te 
functioneren. Thuis lukt dat niet.

Zoeken wat de cursist raakt is 
belangrijk. Een boek met mooi 
papier was raak, dan kun je 
voelen en uitzoeken waar je op 
wilt schilderen. Of verf die lekker 
ruikt, de “Gouache” Resonance, 
dat werkt. Dat weet je niet 
allemaal van tevoren en daar kom 
je samen achter. Dus: doen waar 
ze zelf verbinding mee hebben. 
Mensen met autisme hebben zich 
zo aangepast dat ze zichzelf wat 

zijn kwijtgeraakt. “Dat is vaak de 
vraag die ik stel.”, zegt Mirjam, 
“Wat zit er in jou?”. Daar komt 
mooie kunst van.

Het werk van de cursisten wordt 
tentoongesteld in een B&B in 
Vierhuizen. Het zou mooi zijn 
als er ook in het Oosterpark een 

tentoonstelling kan komen, want 
het is goeie kunst en het zijn 
mooie schilderijen. Heb je daar 
interesse in en plek aan de muur 
voor, neem dat contact op met 
Mirjam Rinkel. 

Lijkt deze dagbesteding jou wat 
voor iemand of voor jezelf, stuur 

dan een e-mail naar info@
atelierkairos.nl of bel op.

Meer informatie
Atelier Kairos www.
atelierkairos.nl of bel 
Mirjam Rinkel: 0623016400
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Carolijn Slottje ontvangt me in 
haar studio aan de Paradijsvogel-
straat 10. Terwijl ik haar interview 
worden diverse motjes dood-
geslagen, maar daarover straks 
meer.

“Ik heb aan de academie Minerva 
gestudeerd: interieurarchitectuur, 
vormgeving en design. Ik ben in 
2008/2009 afgestudeerd, aan het 
einde van de economische crisis. 
Daarom ben ik begonnen met eerst 
klussen voor andere vormgevers 
te gaan doen. Ik heb gekeken in 
de keuken van andere interieur 
designers.

“Begin 2014 heb ik me gespeciali-
seerd in producten die met planten 
en natuur te maken hebben: ik 
was geïnteresseerd in biologische 
structuren en biomimetica, dat is 
de wetenschap die kijkt naar de 
werking van de natuur en hoe we 
die kunnen inzetten voor mense-
lijke toepassingen. Van wat ik maak 
of laat maken is het overgrootste 
deel biologisch afbreekbaar.  Ik heb 
me kunnen specialiseren dankzij 

een opleiding die ik van de ABN 
AMRO kreeg, Dutch Design Week.”

Begin 2015 heb ik Air Planting 
geïntroduceerd. Het Volkskrant 
Magazine had een paginagroot 
artikel aan me gewijd. De produc-
tie is in Bosnië. Ik probeer zoveel 
mogelijk Fair Trade te werken. De 
productie is handwerk en ik doe 
het voor, communicatie gaat niet 
alleen via woorden.

“De productontwikkeling doe ik 
hier samen met mijn medewerkers 
en stagiaires, en ook de verzending 
door heel Europa. Air Planting 
wordt gemaakt met planten die 
hun voedingsstoffen uit luchtvoch-
tigheid  kunnen halen. Het zijn 
luchtplanten. Net als bepaalde 
orchideeën hangen hun  wortels 
in de lucht en die moet je bene-
velen. Ze heten Tillandsia’s. De 
plantenfamilie komt uit Zuid en 
Midden Amerika.”

Daarna heb ik de Quilt Garden 
bedacht. Deze quilts die aan de 
muur kunnen hangen zijn gemaakt 
van bruin schapenwol van Friese 
Melkschapen. We vervilten de wol 

zelf, vandaar dat motten een kleine 
vijand vormen. De afbeeldingen 
van insecten in de Quilt-tegels 
worden door ons ontworpen. En 
de Quilt-tegels  worden gemaakt 
in Hoogezand-Sappemeer door 
medewerkers van de BWRI. Het 
BWRI is een sociale werkplaats.  
Een Green Wall, dat wil zeggen 
planten in een kantoor aan de muur 
is heel duur, mijn Quilt Garden is 
kleiner en betaalbaarder.”

“Nu zijn we bezig met een 3D 
project met een 3D printer, waarin 
we handwerk en technologie wil-
len combineren. We zijn nog in de 
testfase. Later willen we er kera-
miek mee ontwikkelen, bloem-
potten en planthouders, met design 
thinking.”

“Maar ik zou dit alles niet kunnen 
doen zonder mijn medewerkers en 
stagiaires!”

Door Jacqueline Pieters

Herdenking
Door Erik Weersing

Bijna 74 jaar geleden, op zater-
dag 25 augustus 1945, werd in de 
speeltuin bij de Groen van Prin-
stererschool, het tegenwoordige 
Denksportcentrum op de hoek van 
de Oliemuldersweg en de Reseda-
straat, het eerste monument in 
Groningen onthuld dat herinnert 
aan de gebeurtenissen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. De 
plaquette, vervaardigd door de 
beeldhouwer Willem Valk, toont en 
profil de beeltenis van Johan Swint, 
de communistische verzetsman die 
in de nacht van 31 december 1943
op 1 januari 1944 door Neder-
landse handlangers van de Duitse 
bezetter is doodgeschoten. Met nog 
vijf andere Groningse mannen die 
bekend stonden om hun anti-Duitse 
gezindheid werd hij slachtoffer van 
een wraakactie van de nazi’s.

Dat destijds als locatie van het 
monument voor de speeltuin is 
gekozen, is niet zonder reden. 
Johan Swint heeft zich als voorzitter 
jarenlang met hart en ziel ingezet 
voor de Speeltuinvereniging Oos-
terpark (SVO). De SVO heeft in 
1945 ook het initiatief genomen tot 
het oprichten van het monument. 

Een aantal jaren geleden is de 
plaquette verplaatst naar het hui-
dige gebouw van de speeltuin-

vereniging - op de andere hoek 
van de Oliemuldersweg en de 
Resedastraat. Op 4 mei werd 
Johan Swint daar tijdens een korte, 
sobere plechtigheid herdacht – en 
met hem alle andere communis-
tische verzetsstrijders die tijdens 
de oorlog zijn omgekomen. Er 
waren diverse toespraken en er 
werden bloemstukken gelegd, 
eerst door achterkleinkinderen 
en achterachterkleinkinderen van 
Johan Swint, daarna door ver-
tegenwoordigers van de Geert 
Sterringastichting, de stichting 4 
mei herdenking Groningen en van 
de SVO.

Tijdens de plechtigheid maakten 
de sprekers bekend dat de 
gemeente een werkgroep heeft 
opgericht die op zoek gaat naar een 
nieuwe plek voor het monument. 
In het speeltuingebouw komt de 
plaquette niet helemaal tot zijn 
recht, hoe toepasselijk de locatie 
op zich ook is. Johan Swint verdient 
een meer in het oog sprekende 
plek. Een van de opties is het 
Linnaeusplein. Hier werd Swint 
in die fatale nieuwjaarsnacht, 
nadat hij van zijn huis aan de 
Klaprooslaan was opgehaald, door 
de trawanten van de Duitsers neer-
geschoten. 

Het is de bedoeling dat het monu-
ment in de zomer van volgend jaar 
wordt verplaatst. 

Meer weten?
www.carolijnslottje.nl 
of loop eens binnen 
bij haar studio aan de 
Paradijsvogelstraat.

Buurtzorg in de Oosterparkwijk

Al bijna 3 jaar is in het St Francis-
cuscentrum in het hart van de 
Oosterparkwijk het team Buurt-
zorg Oosterhamrik gevestigd. Wij 
leveren als team verzorging en 
verpleging op maat bij mensen 
thuis.

Er werken in ons team 8 zeer en-
thousiaste en betrokken verpleeg-
kundigen en verzorgenden en een
vaste kleine groep oproepkrachten. 
Ieder teamlid heeft een eigen aan-
dachtsveld. Hierbij valt te denken 
aan wondzorg, dementie, ziekte-
beelden zoals COPD en diabetes en 
palliatieve zorg.

Als cliënt hebt u binnen ons team 
een eigen aanspreekpunt. Zij coör-
dineert voor u de zorg en behar-
tigt uw belangen.

Er is een nauwe samenwerking met 
huisartsen, ergo- en fysiotherapeu-
ten en apotheken in de wijk.

Daarnaast werken we samen met 
Team 290 bij dementie. Bij chro-
nische wonden maken wij gebruik
van de expertise van Topzorg.

Thuiszorg (verpleging en verzor-
ging) aanvragen is laagdrempelig. 
Als u of een naaste zorg nodig heeft

Ingezonden door
Buurtzorg Oosterhamrik

kunt u gewoon bellen met ons 
team. Wij plannen dan met u een 
intake-gesprek waarbij we in kaart 
bren-gen wat voor zorg er nodig 
is en wanneer u deze zorg graag 
gepland ziet.

U heeft hiervoor geen verwijzing 
van een arts nodig.

Wilt u informatie of hebt u 
zorg nodig dan kan u bellen 
met 06-13069280 of mailen
groningenoosterhamrik@
buurtzorgnederland.com

Carolijn Slottje: 
Groene uitvinder
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Door
Mirjam RinkelCultuuraanjagen

De Cultuuraanjagers van 
VRIJDAG in de Buurt 
inspireren, verbinden en 
versterken kunst en cultuur in 
jouw wijk of buurt. VRIJDAG is 
het huis van de amateurkunst 
voor Groningen. Kijk op 
bijvrijdag.nl voor meer info!

Ik kom net terug van een ver-
gadering van de werkgroep Ooster-
park Nooit Saai. Deze vergadering 
was zeker Niet Saai! Een groep 
vrijwilligers organiseert van alles 
om het honderdjarig bestaan van 
onze wijk te kunnen vieren met 
muzikale fietstochten, theater, 
wandelingen door de wijk, foto 
exposities, noem maar op.

En ik was op bezoek bij alle 
kunstenaars die ik kon vinden 
in onze wijk – in een mooie 
boerderij, in oude bedrijfspanden, 
in hun eigen huis. De wijk zit er 
vol mee! In ’t Werk wordt hard 
gewerkt door creatievelingen en 
vernieuwers. Bij het openen van de 

oude loodsdeur van Het Paradijs 
vind ik 14 beeldhouwers. Wat een 
verassingen!

Op mijn rondgang door de wijk 
ontdek ik hoeveel mensen aan 
kunst en cultuur meedoen, maar 
ook mensen voor wie dit niet 
makkelijk bereikbaar is. Mensen 
die met wat ondersteuning mee 
kunnen doen met theater, muziek, 
schilderen, klussen, etc..

Dit is een kleine greep uit wat ik 
doe als cultuuraanjager: mensen 
en organisaties bij elkaar brengen 
zodat zoveel mogelijk mensen in 
deze wijk samen plezier kunnen 
beleven aan kunst en cultuur.

Werk aan de winkel! Ik zoek meer 
kunstenaars en amateurs die 
mee willen denken en mee willen 
helpen meer wijkbewoners te 
betrekken bij goede kunst om deze 
wijk nog bruisender te maken. En: 
Heb je een wens een idee of een 
plan? Laat het me weten, samen 
maken we er iets moois van. Ik 
kom graag bij je langs om kennis te 
maken. Tot gauw!

Mirjam Rinkel
Cultuuraanjager VRIJDAG in de 
Buurt
Email: mirjam.rinkel@bijvrijdag.nl

Spelers en muzikanten gezocht voor 
theaterwandeling “Ons kent ons”
De Oosterparkwijk bestaat dit 
jaar 100 jaar. Om dat te vieren 
kun je rond kerst genieten van
een verrassende theaterwandeling 
in de Oosterparkwijk. Tijdens de 
voorstelling wandel je langs vier 
huizen in de wijk en krijg je een kijk-
je “achter de voordeur”. Jacqueline 
Pieters nam het initiatief en Astrid 
Warntjes regisseert de wandeling.

Voor het schrijven van het theater-
stuk ging Astrid Warntjes in 
gesprek met Oosterparkers en de 
Coöperatieve Wijkraad. “Ik ging op 
zoek naar verhalen en ervaringen 
die laten zien dat wat je aan 
de buitenkant van mensen ziet 
wel eens heel anders kan zijn 
wanneer je bij hen thuis over de 
drempel stapt”. Het is een stuk 
geworden waarin mensen die in 
de Oosterpark wonen zich zeker 
kunnen herkennen.

Initiatiefneemster Jacqueline Pie-
ters woont al 22 jaar met veel 
plezier in de Oosterparkwijk: “Ik 
ben altijd geïnteresseerd in mensen 
en wil graag dat mensen elkaar 
beter leren kennen. Wat is dan 
beter dan een theatervoorstelling 
die we met elkaar maken en die 
zich ook nog afspeelt in onze eigen 
woonkamers?”

De theaterwandelingen zijn op 14 
en 15 december, 19 t/m 23 decem-
ber en 27 t/m 29 december. Met 
een mogelijke uitloop naar 4 en 5 
januari 2020.

Doe jij mee aan deze 
voorstelling?
Voor deze theaterwandeling is 
Astrid Warntjes op zoek naar 
onder andere spelers, muzikanten, 
figuranten en begeleiders voor de 
voorstellingen. Dus, woon je in de 
Oosterparkwijk, ben je 16 jaar of 
ouder en vind je het leuk om een 
rol te spelen, muziek te maken 
of op een andere manier mee te 
werken aan deze voorstelling? Doe 
mee! Iedereen is welkom! 

De repetities starten op dinsdag 10 
september.

Jouw huiskamer?
Voor de theaterwandeling is Astrid 
Warntjes nog op zoek naar een aan-
tal huiskamers. Wil jij je huis-
kamer voor één of meerdere voor-
stellingen beschikbaar stellen? 
Neem dan contact op door een mail 
te sturen naar astridwarntjes@live.
nl.

Informatie- en kennismakings-
avond 2 juli van 19:30 – 21:30 uur
Ben je geïnteresseerd en wil je 
graag meer weten? Kom dan vooral
dinsdagavond 2 juli van 19:30 – 
21:30 uur naar Speeltuin 
Vereniging Oosterpark, Reseda-
straat 2a. We vertellen je dan wat 
de bedoeling is, je kunt je vragen 
stellen en aangeven hoe je bij 
de voorstelling betrokken wilt 
worden, als vrijwilliger, acteur, 
figurant of muzikant. Je aanmelding 
voor deze avond ontvangen we 
graag in de mailbox van Astrid: 
astridwarntjes@live.nl. 

Meer informatie 
Website:  www.
evenementenoosterparkwijk.
nl en www.stichtingmetafora.
nl of volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
stichtingmetafora/

Ingezonden bericht

■ Astrid Warntjes (l.) en Jacqueline Pieters. 

De 100 jarige Oosterparkwijk 
groot in beeld
Ingezonden door 
Werkgroep ONS

De Oosterparkwijk bestaat 100 jaar. 
Dit jubileum wordt natuurlijk op 
vele manieren gevierd. De werk-
groep ONS (Oosterpark Nooit Saai) 
wil natuurlijk daarbij ook zijn 
steentje bijdragen en heeft inmid-
dels grote opgeblazen foto’s in de 
wijk laten plaatsen. Te zien vanaf 
10 juni t/m 31 oktober. 

Heden en Verleden door de wijk
Grote doeken met beelden uit 
het verre verleden waardoor je 
het contrast tussen heden en 
verleden kunt ervaren. Een korte-
baanwedstrijd schaatsen op het 
Eemskanaal uit 1929, het Slacht-
huis aan het aan het nog niet 
gedempte Damsterdiep in 1925, 
Circus Gleich, een groot circus 
uit Duitsland midden in de wijk, 
het oude Bad- en Buurthuis in 
1937, Scheepswerf Niestern aan 
het Eemskanaal, te veel om op te 
noemen.

Museale Expositie Treslinghuis 
langs de weg
Het idee van de expositie komt 
van de Museale Expositie met 
oude foto’s in 2013 in het Grand 

Café Treslinghuis. BOO (Bewoners 
Organisatie Oosterpark) klopte 
bij de werkgroep ONS aan met 
het verzoek om meer te doen met 
die historische foto’s vanwege het 
100 jarig jubileum van de wijk 
en vroegen ONS of wij die foto’s 
misschien groot opgeblazen langs 
de openbare weg wilden zetten. 
Dat vonden we een heel mooi idee.

De Stichting Evenementen Ooster-
parkwijk, die speciaal in het leven 
is geroepen voor dit jubileum, zorgt 
voor het financiële gedeelte en 
regelt daarbij ook de sponsoring.  

Op de grote Meshdoeken van 2 x 
3 meter staan de sterk uitvergrote 
foto’s samen met de logo’s van de 
sponsoren en van de werkgroep 
ONS, een kleine plattegrond en met 
bijbehorende tekst om de foto’s te 
duiden in het straatbeeld.

Waar te zien en wanneer
De foto-expositie is te zien vanaf 10 
juni t/m 31 oktober op 18 locaties 
kris-kras door de Oosterparkwijk. 
Ga het bekijken op de fiets, auto of 
anders natuurlijk lopend.

■ Circus Gleich uit Duitsland op tournee. Zaagmulders-
weg westzijde met woonarken in Gorechtkanaal. 

Foto: P.B. Kramer 1931 - Groninger Archieven. 

Angst om te vallen?

Dag Oosterparkers,

De lente is nog niet voorbij 
en toch hebben we de eerste 
zomerse dagen al achter de rug. 
Dat betekent voor de meesten 
er lekker op uit; wandelen door 
het mooie Oosterpark of fietsend 
naar het centrum om te shoppen 
voor een nieuwe zomeroutfit. 
Maar dat is niet voor iedereen zo 
vanzelfsprekend.

Vorig jaar zijn wij bij Fysiotherapie 
Van Weering gestart met het 
OTAGO oefenprogramma. Dit is een 
valpreventietraining voor mensen 
van 65 jaar of ouder, die bang zijn 
om te vallen of al gevallen zijn. 

Het bestaat uit oefeningen gericht 
op het verbeteren van de balans en 

Ingezonden door 
Fysio-Fit Van Weering

Het OTAGO-oefenprogramma biedt de oplossing
spierkracht van de benen, met als 
uiteindelijke doel: minder vallen!  
Het afgelopen jaar hebben we al 
heel wat mensen kunnen helpen 
om stabieler op de benen te staan 
en met minder klachten afstanden 
te kunnen lopen en/of fietsen.

Krijgt u ook de zomer in de bol, en 
zou u heel graag naar buiten willen 
zonder de angst om te vallen? Kom 
dan gerust een intake bij ons doen, 
zodat we een individueel plan met 
u kunnen maken.

Met vriendelijke groeten,

Edwin en Rosanne, de OTAGO-
trainers van Fysiotherapie Van 
Weering.

Wilt u meer informatie? U 
kunt bellen naar  050 - 313 
0220  of mailen naar info@
praktijkvanweering.nl.
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Alan’s Oosterparkwijk
In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in      
de wijk.

Alan’s wijkwandeling

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

Begon ik mijn vorige wijk-
wandelingen in, achtereenvolgens, 
het zuidwesten (Damsterdiep); 
Noordoosten (brugje Oliemulders-
weg over Oosterhamrikkanaal); 
Centraal (kruispunt Zaagmulders-
weg, Klaprooslaan), deze vierde 
ving aan op het verste oostpunt: 
de Oostersluis. Deze sluis dateert 
van 1936 en is in 1938 officieel in 
werking gesteld.

Elk jaar in april wordt bij het 2 
jaar oude oorlogsmonument door 
twee leden van de werkgroep 
ONS (Oosterparkwijk Nooit Saai) 
en een gemeentelijke hoogwaar-
digheidsbekleder als burgemeester 
Peter den Oudsten, een krans 
gelegd om de schermutselingen te 
herdenken, die op 16 april 1945 bij 
de sluis plaatsvonden.

De 22-jarige Canadese militair Roy 
Coffin kwam hierbij om het leven 
en van de familie Dijkema, die de 
Canadezen door het neerlaten van 
de twee bruggen doorgang bood, 
liep Pop een schotwond op. Ook 
zijn er enkele Duitse soldaten om 
het leven gekomen.

In 2015 is er ter nagedachtenis 
een suikeresdoorn, “maple-leaf” 
(Canadees symbool, zie de vlag) 
geplant. Een jaar later is ook een 
algemeen monument, dat de her-
innering aan de gebeurtenissen 
in 1945 levend moet houden, 
geplaatst. Beide monumenten heb  
ik, ondanks geconcentreerd zoe-
ken, niet kunnen vinden. Moet ik 
sterkere contactlenzen, of heeft het 
struikgewas ze enigszins aan het 
zicht onttrokken?

Achter de poort aan het eind van de 
Florakade is de Reseda-, en direct 
links daarvan de Mimosastraat. 
Hier valt op huisnummer twee 
de naam “Luchtbode” van de 
Postduiven Vereniging op. Een 
humorvolle en gepaste benaming 
voor een club van duivenmelkers.

In de voormalige kleuterschool 
op nummer 97 is al geruime tijd 
“Kinderdagverblijf Alles Kids” ge-
vestigd. Onderdeel van de Kids 
First COP-groep (Centrum voor 
Ontwikkeling en Pedagogische 
Activiteiten voor kinderen van 
0-12 jaar). Van de huisnummers 
tussen 2 en 97 geen spoor. Ik 
begin nu toch wel een beetje aan 
mezelf te twijfelen. Worden deze 
huisnummers misschien door de 
luchtbodes in de tillen ingenomen. 
Kan dat de verklaring van dit kleine 
mysterie zijn?

“Het hof van Reseda”, in 2011 met 
gemeentelijke subsidie door de 
bewoners zo genoemd en aan-

gelegd als moestuintjescomplex 
mét kippenhok: Tuintjes en bakken 
achter de Resedastraat, waar ooit 
de Eltjo Ruggeschool stond, voor de 
verbouw van groenten en kruiden 
als bloemkool, wortels, courgettes 
en aardbeien. De actuele situatie 
toont nog steeds veel groene 
gewassen in en rond de bakken. 
Deskundigheid ontbreekt me om 
te beoordelen in hoeverre dit 
groene Walhallaatje eetbare pro-
ducten oplevert. Feit is wel, dat 
dit achtererf florissant dan wel 
florerend oogt...

Groen is het Pioenpark zeker ook. 
Nieuw hier zijn de zogenaamde 
“hondenhaltes”, prullenbakken met 
een extra kastje eraan, waarin 
zakjes voor hondendrollen, die 
direct in de grote afvalbak te 
deponeren zijn. Verder opvallend 
door de hele wijk zijn de oude 
bakken, die nu, veelal door kin-
deren, kleurig beschilderd zijn. 

Op weg naar de Oliemuldersweg 
via het pad tussen Crocusstraat 
en Irislaan schittert het beeldje 
“De jongeling” van Ludwig Oswald
Wenckebach (uit 1954) nog steeds
door afwezigheid. Ter reparatie, 
een stuk van de staf was 
afgebroken. Vorig jaar, toen ook 
het Peerd van Ome Loeks een tijdje 
spoorloos was, heeft de Dienst 
Stadsbeheer het onder zijn hoede 
genomen en dat duurt nog, lijkt het. 

Iets, dat ook weg is, althans niet 
meer in bedrijf, is garagebedrijf 
“Avia X press” en hetzelfde geldt
voor de afhaalchinees op Olie-

muldersweg 8. Alles staat te huur. 
Gewoonweg tanken kan men er 
nog wel.

Het pand ernaast, het vroegere een 
beetje ondefinieerbare “Massaro”, 
als ik me goed herinner, heet nu 
“Salon Delight”. Of daar, en zo ja 
welke, activiteit is, heb ik nooit 
kunnen ontwaren. Iets sensueels?

Op weg naar de Simon van 
Hasseltschool ga ik langs de 
groentezaak van Fré van Donderen 
de Hortensialaan in. Vooral de 
bewoners van de straten nu rechts
van me kunnen zich gelukkig prij-
zen met de viering van het 100-jarig 
bestaan van hun huizen: Gras-, 
en Meidoornpad, Heesterlaan en 
Heesterpoort en Lindenhof. En ook 
nog, verderop , Prof. Rankestraat.

Om de binnenplaats van de Simon
van Hasseltschool (tussen Heester-
poort en Begoniastraat) een nadere
bestemming te geven, heeft Nathalie 
van de Garde (opbouwwerker bij 
het WIJ-team Oosterparkwijk)
buurtbewoners opgeroepen ideeën 
hiervoor aan te leveren.

Wat aan suggesties zo binnenkwam: 
–Speelgelegenheid voor kinderen,
die een bezoek aan het consul-
tatiebureau brengen.
–Beweegplek.
–Presentaties van zomerevene-
menten en filmvoorstellingen voor 
ouderen, kortom ouderenactivitei-
ten.

“Alle ideeën worden geëvalueerd, 
opdat de inrichting in september 

aanstaande kan beginnen”, zegt 
woordvoerder Albert Jan Garama.

Stadsrestaurant Het Oude Politie-
bureau, Zaagmuldersweg 3, be-
schikt sinds kort over een aan-
trekkelijk ingericht terras en is te 
bezoeken als ook de eetgelegenheid 
geopend is.

Het kan de wijkbewoner niet ont-
gaan zijn, dat her en der afbraak, 
maar ook nieuwbouw plaatsvindt. 
Doordat ik er niet vaak kom, 
verraste me de afbraak van de 
panden Petrus Campersingel 1 en 
3, naast het bedrijf “Parket Tree”, 
hoek Damsterdiep. Van de plannen 
van de gemeente voor deze plek 
zal de wijkkrant ter zijner tijd 
uiteraard verslag doen.

Vanuit deze plek richting Ooster-
hamrikkade kun je langs het 
Typografen Gasthuis. Dit hofje 
stamt uit 1903 en is daar, vooraan 
de Singelweg (zoals de P C singel 
toen heette), voorzover ik kan 
nagaan, de oudste bebouwing van 
Plan Oost.

In de Ripperdalaan is nieuw leven.
Officieus sinds 24 januari en 
officieel 10 februari is uitbater 
Henk Wierenga in de oude “Bar 
Gezellig” de nieuwe “Blauwe Toog 
Pub” begonnen. Mét Poolbiljart en 
Dartsfaciliteit. Door de week (ma 
t/m do) geopend van 17-23 uur, 
’s weekends (vr, za) 15-01 uur en 
(zo) 15-23 uur. De kroeg is, in de 
functie van “Public House” ook af te 
huren voor vergaderingen, feesten 
en partijen. 

Op zaterdag 15 juni, 13:30 uur, bij 
de boot met de blauwe ton op de 
Oosterhamrikkade 1011 een muzi-
kale fietstocht langs vijf locaties.

1) Afrikaans Percussie-orkest
George Amofa and Friends trapt 
af, in het kader van het 100-jarige 
bestaan van de Oosterparkwijk. Met 
een kwartiertje fietsen ertussen 
worden gratis uiteenlopende 
muzikale optredens geboden;
2) Huiskamerconcert luit en zang 
door Vincent van der A en Manon 
Bergstra (JH Janssenstraat 22);

3) Vocalgroup “The Evergreens” 
(“Gele School”, Klaprooslaan 13 b); 
4) Contrabas en zang van Oriën-
taalse liederen door Sven Otte en 
Mirjam Dirks (Blauwe Boerderij, 
Lindenhof 2); 
5) Swingend slot van Pushin Wood 
“Organic Groove” (“Het Werk”, 
Paradijsvogelstraat 10).

Vooraan de Oosterhamrikkade 
staan van oudsher nog 14 huizen, 
verder een nieuwbouwflat, de 
bedrijfspanden van Autoverhuur 
Doesburg en de “Destiny Church”. In 
deze voormalige Pinkstergemeente 
zitten nu mensen van Carex, die er 
wonen en/of klussen. De andere 
gebouwen zijn weggebroken.

Na het pas onthulde acht meter 
hoge standbeeld “De Figuurtoren” 
(Elisabet Stienstra, 25/5/2019) bij 
de vijver aan de Piet Fransenlaan 
(De Velden) te hebben bekeken, 
vervolg ik mijn weg naar het 
vertrekpunt Oostersluis.

Het volop in aanbouw zijnde 
Oosterparkkwartier begint nu 
enige gestalte te krijgen. Zo heeft 
het gebouw op de hoek Pioen-, 
Asterstraat een roodbruine steen-
tjesbekleding gekregen en komt er 
tekening in de nieuwe middenstraat 
tussen Pioenstraat en Florakade. 
Naam voor de straat, ook Hyacinth 
of toch iets totaal nieuws?

Overigens worden de appartement-
blokken Pioenstraat en Florakade 
wel anders in aantal bouwlagen 
dan in de bouwplannen bedacht 
was, respectievelijk vijf bouwlagen 
en vier bouwlagen.

Bijna terug bij waar ik vandaag 
begonnen was, woon ik. Einde 
wijkwandeling

P.S. 
Het gebouw aan de Oosterham-
rikkade is weggebroken. De dien-
sten van kringloopbedrijf Grijp-
stuiver & Co zijn overgenomen 
door de andere Goud Goed-ves-
tigingen. Van waaruit het Info-
centrum Oosterhamriktracé nu 
opereert, is me onbekend.
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EXPEDITIE 
OOSTERPARKWIJK     
Dit jaar bestaat de Oosterparkwijk 100 
jaar! En dat vieren we met onder andere 
een zeskamp: Expeditie Oosterparkwijk! 

Deze zeskamp vindt plaats op zaterdag 
6 juli van 13 tot ongeveer 17 uur bij het 
SVO (resedastraat 2a). Onder andere 
een megastormbaan, vier op een rij en 
Reuze Jenga staan op het programma. 
Dus zorg voor een gevarieerd team met 
slimmeriken, snelheidsduivels, 
krachtpatsers, waaghalzen en 
acrobaten. Maak je borst maar nat want 
dit wordt lachen, gieren, brullen en één 
groot feest! 

Er zijn leuke prijzen te winnen, namelijk 
een barbecue voor 60 personen, een 
brunch voor 35 personen of een bezoek 
aan FC Groningen voor 30 personen! 

Je kunt meedoen als team van minimaal 
6 en maximaal 8 deelnemers + 1 coach 
(hiervan mogen twee deelnemers 
tussen de 12 en 18 jaar zijn en minimaal 
twee mannen en twee vrouwen per 
team). Voorwaarde is dat de 
deelnemers in de Oosterparkwijk wonen 
of werken. 

Geef je team op via 
saskia.nijburg@wij.groningen.nl of bel 
naar 050-3678960. 

 

OPROEP TUINTEAM 
In de Oosterparkwijk is een Tuinteam 
actief die bewoners kan ondersteunen 
bij het onderhouden van hun tuin. Het 
gaat dan om mensen die zelf niet hun 
tuin kunnen onderhouden (eenmalige 
klusjes en herhaaldelijke klussen) en 
ook niemand in hun netwerk hebben die 
dit voor hen kan doen.  

Het Tuinteam is een groep vrijwilligers 
die graag in de tuin werkt, de handen uit 
de mouwen steekt en die het leuk vindt 
om op deze manier iets voor de naaste, 
de wijk én de maatschappij te 
betekenen. 

Het Tuinteam zoekt vrijwilligers die 
beschikbaar zijn op maandagochtend 
en/of woensdagochtend. Het hoeft niet 

elke week, u kunt zelf aangeven 
hoeveel u beschikbaar bent. 

Voor meer informatie en/of voor opgave 
kunt u contact opnemen met WIJ 
Oosterparkwijk (per telefoon 050-
3678960) of door even binnen te lopen 
aan de Gorechtkade 8. 

De huidige samenstelling van het 
Tuinteam 
   
FINANCIELE TIP 
Kijk eens kritisch naar de 
abonnementen die u heeft. Heeft u ze 
echt nodig? En maakt u er veel gebruik 
van? Voegt het daadwerkelijk iets toe? 
Zo niet, weg ermee. Dat kan u, vooral 
op de lange termijn, veel geld besparen. 

Wist u dat onder ‘abonnementen’ ook 
loterijen en sportclubs vallen? 

EXCLUSIEVE HIGH TEAS 

 

Let op: dit najaar start er weer een 
nieuwe ronde exclusieve High Teas! 
Bent u 1 van de gelukkigen die worden 
uitgenodigd dit jaar? 

OPW AAN ZEE 
Van 22 juli tot en met 2 augustus wordt 
er een heus strand gecreëerd aan het 
SVO aan de resedastraat 2a. Je beleeft 
er twee weken strandplezier met zand, 
water en veel zomerse activiteiten. Van 
maandag tot en met vrijdag kun je 
iedere dag meedoen aan spellen, 
workshops, sport of lekker luieren in de 
speeltuin. Kom zandkastelen bouwen, 
een petje pimpen, hoelahoepen, op het 
springkussen springen, van de 
waterglijbaan glijden of doe aan 
capoeira of yoga!  

De opening is op maandag 22 juli om 14 
uur met onder andere een zeepglijbaan, 
een salsaworkshop en zomerse 

cocktails. Het slotfeest is op vrijdag 2 
augustus om 14 uur met een buurtlunch 
en karaoke. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Het programma vinden jullie op 
speeltuinengroningen.nl/zomervakantie.  

De leukste zomervakantie maken we 
samen!   

OPROEP: VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT 
Voor het opbouwen en uitvoeren van 
Expeditie Oosterparkwijk zijn we op 
zoek naar mensen die daar hun steentje 
aan bij willen dragen. Mocht je willen 
helpen om deze dag tot een succes te 
maken, meld je dan bij 
saskia.nijburg@wij.groningen.nl of via 
050-3678960!  

FOTOPROJECT 
We zijn op zoek naar mooie foto's van 
onze wijk!  

Stuur vóór 23 juni jouw mooiste foto 
(één foto per persoon) naar 
communicatie.oosterparkwijk@wij.groni
ngen.nl met vermelding van je naam, 
leeftijd en hoe je de foto hebt gemaakt 
(fototoestel of telefoon). Vanwege de 
privacywetgeving mogen er geen 
mensen of herkenbare adressen op de 
foto staan. 

De 15 mooiste foto's die de 
Oosterparkwijk het beste weergeven 
worden onthuld tijdens de Familiedag 
van het Groninger Museum op zondag 
30 juni. Alle inwoners van de 
Oosterparkwijk mogen op die dag op 
vertoon van een flyer die huis-aan-huis 
verspreid wordt gratis naar het museum. 
Daarnaast zijn de foto's vanaf 1 juli te 
zien op verschillende locaties in de wijk 
en zullen ze komend najaar worden 
getoond bij de opening van het nieuwe 
WIJ(k)gebouw aan de Zaagmuldersweg. 

 

FOTOWANDELING 19 JUNI      
Op woensdag 19 juni om 19 uur is er 
een fotowandeling door de wijk. We 
gaan dan samen de wijk in om foto's te 
maken samen met professionele 
fotografen. Zij zullen tips en trucs geven 
om een mooie foto te maken met 
fototoestel of mobiele telefoon. De start 
is op de Gorechtkade 8 en er is een 
aparte wandeling voor jeugdigen 
(georganiseerd in samenwerking met de 
jeugdwerkers). Opgave is niet nodig. 

INGELIJST: ROSA FRANCKEN 

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk waar 
houdt je jou mee bezig?  Ik heb een 
eigen bedrijf in coaching & healing en 
heb een cursus body, mind & soul in de 
wijk gegeven.  Dit was erg leuk omdat 
we dit in de SVO deden. Een 
speeltuinvereniging gebouw waar ik 
echt verliefd werd op het plafond, wat 
net een wolkenhemel lijkt. Het contact 
met buurtgenoten verliep voor mij 
spontaan en ontspannen. Verder heb ik 
veel contacten in de wijk omdat ik 
regelmatig buiten te vinden ben met 
mijn hondje.   

Wat vind je het leukst aan je werk in de 
wijk? Ik vind het leuk dat er zo een 
diversiteit is aan mensen in de wijk. 
Zoveel verschillende gezichten en 
zoveel mensen met een eigen verhaal. 
Door mijn werk kom ik vaak heel dicht 
bij mensen en dan is het zo mooi om te 
zien hoe een ander de wereld beleeft. 
En wanneer nodig samen te kijken naar 
nieuwe perspectieven en 
groeimogelijkheden.    

Wat is de leukste ervaring die in je werk 
hier hebt gehad? Ik geniet het meest 
wanneer ik met andere mensen mag 
samenwerken en we samen een event-
dag organiseren. Dat er dan mensen 
komen die zich thuis voelen en dat we 
veel mooie momenten samen mogen 
beleven. Ik heb een paar keer beleefd 
dat mensen dan niet naar huis gaan als 
het afgelopen is maar nog een tijdje 
blijven omdat de sfeer zo fijn is. Dan 
voel ik me echt gelukkig dat ik deze 
bedding heb kunnen geven.  

Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? Ik vind het heerlijk om 
te wandelen in de wijk. Ook heb ik laatst 
meegezongen bij de onthulling van het 
beeld van 11 mensen. Ik kreeg echt een 
dorpsgevoel bij de ontmoetingen met 
buurtgenoten. Dan merk ik dat ik me 
echt thuis voel in deze wijk.   

Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Ik geef de pen graag door 
aan Elien Herwig. 
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PROJECT MOESTUINBAKKEN  PARADIJSVOGELSTRAAT: 

   PARADIJSELIJKE MOESTUINEN

 Afgelopen winter is het idee ontstaan om een ongebruikt betonnen terrein 
van Nijestee (naast het “Hondenparadijsje”) aan de Paradijsvogelstraat te 
gebruiken om moestuintjes te maken. Eén van de redenen was om deze 
betonnen plaat wat aantrekkelijker te maken voor de omwonenden, 
een andere reden was om de buurtbewoners samen te brengen. Een 
paar jaar terug hadden een aantal bewoners al tijdelijk beschikking 
over een stuk grond, naast het Van Starkenborgkanaal. Hier hebben 
zij ook moestuinen gerealiseerd, totdat deze tuinen plaats moesten 
maken voor nieuwbouw (Flamingokade). 

Onder de enthousiaste leiding van Nathalie van de Garde (WIJ-team 
Oosterparkwijk) is een aantal bewoners begonnen met plannen 
maken. Om te kijken of er in de buurt belangstelling was voor een 
dergelijk initiatief zijn flyers verspreid. Er zijn vervolgens een aantal 
bijeenkomsten geweest waarbij iedereen die belangstelling had 
welkom was en kon meedenken over de invulling. Samen met een 
vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van 
Nijestee zijn plannen gemaakt.  De grond onder de betonplaat en het 
"Hondenparadijsje” is eigendom van Nijestee en wij mogen dit 

gebruiken totdat zij er 
een bestemming voor 
hebben. Later zijn er 
nog een aantal 
mensen bij onze groep 
aangehaakt. Een deel 
van ons is afkomstig 
uit de huur- en 
koopwoningen die 
nieuw gebouwd zijn 
rond de 
Paradijsvogelstraat. Ook 
doen er bewoners mee uit 

de huurwoningen aan de Vinkenstraat en Nachtegaalstraat en een aantal 
uit het  pand van GIGA.  

We hebben besloten dat wij houten aardappelbakken gaan gebruiken 
voor de moestuintjes omdat deze duurzaam zijn, een goed formaat 
hebben voor een moestuintje en goedkoop zijn. Iedereen kon aangeven 
hoeveel zij wilden hebben. Uiteindelijk kwamen we op zo’n 30 bakken.  
Deze bakken worden gevuld met speciale mix voor moestuinbakken of 
naar keuze gewone tuingrond.  

Omdat tuinieren 
zonder water 
niet kan, is door 
de vertegen-
woordiger van 
de gemeente 
water geregeld 
bij de buren van 
“Het Werk’ en 
Toentje. Het 
water wordt 
opgeslagen in 2 grote kunststof containers en wordt gevuld door 
medewerkers van ‘Toentje’. Verder is geregeld dat er nieuwe 
toegangshekken en een afrastering tussen het hondenveldje geplaatst 
zijn. Op termijn zal de bestrating aangepast worden zodat ook bewoners 
met een lichamelijke beperking kunnen meedoen of langs kunnen komen. 

Buurtbewoner Erwin heeft 
gezorgd dat de bakken op tijd 
bezorgd werden zodat we op 
23 maart met z’n allen aan de 
slag konden om de bakken op 
maat te zagen en worteldoek te 
bevestigen. Twee weken later 
is de moestuinmix afgeleverd 
en kon iedereen zijn/haar bak 
vullen.  

Na het klussen waren er nog 
delen over van de 
aardappelkisten. Het idee is 
ontstaan om die rondom de 
moestuinbakken te plaatsen en 
daar wilde bloemen en 
aardbeien in te laten groeien. 
Dus Big Bag aarde laten 
komen en ook deze bakken  
gevuld en ingezaaid met 
bloemenzaad.  

We hebben er als groep heel 
veel plezier in en hebben ook 
een levendige app groep met 

elkaar vol berichtjes over tuinieren en plantjes. We hebben de app en ons 
project Paradijselijke moestuinen genoemd.   

Op dit moment zijn de resultaten al aardig zichtbaar, wil je komen kijken? 
Je bent van harte welkom om eens te kijken aan de Paradijsvogelstraat! 
Namens de groep van de Paradijselijke moestuinen: Titia en Richard 

Geïnspireerd door dit verhaal? Wilt u ook iets dergelijks in uw straat of 
buurt? Neem dan contact op met het WIJ-team! 
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Vanaf september starten er weer nieuwe cursussen, workshops en evenementen in De Blauwe Boerderij 
Lindenhof 2  0713 NT Groningen. Hier alvast een overzicht van het creatieve aanbod, er starten in september 
ook mindfulness en NLP trainingen door respectievelijk Stefanie Kaiser en Anita Schelling op de donderdag 
en dinsdagavonden. Kijk voor het totale aanbod en meer informatie op de website www.blauweboerderij.nl.

• Workshop ‘Out of the Blue’ donderdagmiddag 4 juli  van 14.00 -17.00 uur o.l.v. Ineke Bakker. Kosten €35,-  
Aanmelden graag voor 21 juni  via een mail naar info@blauweboerderij.nl 
• Zevendelige mandala tekencursus door Ineke Bakker. Start donderdagmiddag 3 oktober 14.00-17.00 uur. 
Kosten  €175,- inclusief koffie, thee, koek, mandala werkboek en extra materialen echter zelf ook nog wat 
basismaterialen aanschaffen. Data:  3, 10 , 17,  31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019. Aanmelden graag 
voor  22 september via een email naar info@blauweboerderij.nl 
• Intuïtief tekenen en schilderen ‘ Laat je Innerlijke Beeldtaal spreken’ 7 delige cursus door Ineke Bakker. 
Start woensdagavond 9 oktober van 19.30 tot 22.00 uur. Data: 9, 16, 30 oktober, 6, 20, 27 november, 11 
december 2019. Kosten €175,- inclusief materialen, koffie/thee/koek. Aanmelden graag voor 27 september 
via een mail naar info@blauweboerderij.nl  
• Sumi-e Inloop middagen Japans penseel schilderen met Sylvia Bökkerink. Woensdagmiddagen 17 juli,  
4 en 24  september. Van 13.00- 16.00 uur. Bijdrage €10,- per keer incl. koffie. Er is beperkt plaats dus een 
mailtje is handig : s-bokkerink @home.nl   of bel met Sylvia 06-12584116.
• Sumi-e Japans penseelschilderen beginners  vrijdagochtend 13 september start 6 delige cursus, door 
Sylvia Bökkerink. Van 10.00 – 12.30 uur. Data:13, 20 sept. 4, 18 okt. 1, 8 nov. Kosten: €160,- incl. koffie/
thee, oefenpapier en stencils. Voor opgave  en vragen: Sylvia Bökkerink 06 12584116  s-bokkerink@home.nl
• Sumi-e Japans penseelschilderen gevorderden donderdagochtend 12 september start 8 delige cursus, 
door Sylvia Bökkerink. Van 10.15 – 12.45 uur. Data:12, 19 sept. 3, 17, 31 okt. 7, 21, 28 nov. Kosten:  
€160,- incl. koffie/thee , oefenpapier en stencils. Voor opgave  en vragen: Sylvia Bökkerink 06 12584116  
s-bokkerink@home.nl

Familiedag in het Groninger 
Museum voor de Oosterparkwijk 

Op zondag 30 juni sluit het 
Groninger Museum aan bij het 
100-jarig bestaan van de 
Oosterparkwijk. Dan is de 
familiedag in het museum 
speciaal voor Oosterparkers. 
Zij hebben tijdens deze derde 
editie gratis toegang tot het 
museum op vertoon van 
een flyer die in de hele wijk 
verspreid wordt en krijgen 
gratis een hapje en drankje.

Programma
Van 10.00 tot 17.00 uur is er 
genoeg te beleven voor jong en 
oud. Stap in bij een rondleiding, 
doe mee aan een workshop in 
het atelier en geniet van lokale 
optredens. Daarnaast is de in-
teractieve tentoonstelling Daan 
Roosegaarde – Presence, een 
groot lichtgevend landschap dat 
door de aanwezigheid van 
bezoekers van vorm en kleur 
verandert, net open. Verder 
toont het museum de exposities 
Strijd! 100 Jaar Vrouwen-
kiesrecht, Pronkjewails – 
Design uit heden en verleden, 
Dolf Verlinden en Van Swip 
Stolk tot Rudo Menge – 25 Jaar 
affiches voor het Groninger 
Museum. 

Jouw foto in het museum?
‘Oosterparkwijk door Ooster-
parkers’ is een fotoproject 
georganiseerd door Wij Ooster-
parkwijk en het Groninger 
Museum. Meedoen kan door 
voor zondag 23 juni je foto 
te sturen naar communicatie.
oosterparkwijk@wij.groningen.nl. 
De mooiste foto’s zijn te zien 
tijdens de familiedag in het 
Groninger Museum, vervolgens 
gaan ze naar verschillende 
locaties in de wijk. 

Project
De familiedag is onderdeel van 
een speciaal programma gericht
op inwoners van de stad Gro-
ningen, families in het bijzonder. 
Voorafgaand aan de familiedag 
gaat het museum actief de 
wijk in om kennis te maken 
met bewoners en organisaties. 
Zo staat het Mini Groninger 
Museum, de opvallende zilveren 
caravan, onder andere op de 
Buitenspeeldag op woensdag 12 
juni. Eerder stonden de wijken 
Vinkhuizen en Beijum centraal. 

Kijk voor meer informatie 
en het volledige programma 
op groningermuseum.nl/
familiedag

Ingezonden bericht

Reunie voor oudere Oosterparkers
Op zaterdag 5 oktober organiseert een groep oudere (oud)wijkbewoners  in Ons Belang een reünie voor 
oudere Oosterparkers. Deze dag is bedoeld voor (oud)Oosterparkers van ongeveer 60 jaar en ouder. Ze hopen 
dat veel mensen langs willen komen om herinneringen op te halen over vroeger. Meer informatie over het 
programma en hoe u zich kunt inschrijven volgt in de volgende wijkkrant of kunt u dan lezen op de site van 
100 Jaar Oosterparkwijk: www.evenementenoosterparkwijk.nl. Schrijf de datum alvast in uw agenda.
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vrijdag 5 juli om 11.00 uur.
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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 20 september | Kopijsluiting 2 september


