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Het Damsterdiep bestaat natuurlijk al langer en ook het Treslinghuis is van vlak na 1900 (niet meer te zien op 
deze foto). In 1919 werden de eerste huizen gebouwd en met huizen bouwen is men 100 jaar later nog steeds 
bezig in de Oosterparkwijk. Alle industrie is nu wel weg, het is een woonwijk geworden.

■ De Oosterparkwijk van boven, zoals te zien vanuit de Tasmantoren.                                                               Foto: Richard Brouwer

100 jaar Oosterparkwijk vieren 

Dit jaar bestaat de Oos-
terparkwijk 100 jaar en 
ter gelegenheid daar-
van geeft de Wijkkrant
Oosterpark een extra 
dik nummer uit. 

Er is al het nodige ge-
beurd in 2019 om die
100 jaar Oosterpark te 
vieren en in de komen-
de maanden komt er 
nog van alles langs. In 
deze krant vindt u 

artikelen over wat er 
al achter de rug is en 
informatie over wat er 
nog komen gaat. 

In vorige edities van de 
wijkkrant vroegen we 
u of u iets met het getal 
100 heeft. Een aantal 
van uw verhalen vindt u 
terug in deze wijkkrant. 

Zo hebben we een gezin
waarvan de gezinsle-

den samen opgeteld 
100 jaar zijn gewor-
den en hebben we een 
bewoonster gesproken 
die zelfs in haar eentje
die 100 jaar haalt. 
Ook spraken we de be-
woners van een huis 
dat 100 jaar geleden
gebouwd is.

U heeft ongetwijfeld 
de historische foto’s 
gezien, die verspreid 

door de hele wijk staan. 
We vertellen u over de 
totstandkoming en ne-
men u mee op een 
nostalgische wandeling
door de Oosterpark-
wijk.

Ook 100 jaar geworden 
is het boek ‘Herfsttij der 
Middeleeuwen’  van de 
beroemde cultuurhis-
toricus Johan Huizinga.
Dit boek wordt be-

schouwd als een van de 
belangrijkste werken 
van de  Nederlandse 
historiografie. Het boek 
blijkt een bijzondere 
verbinding met de Oos-
terparkwijk te hebben. 

In deze krant vindt u 
uiteraard niet alleen
nieuws over 100 jaar 
Oosterparkwijk, want er 
gebeuren ook nog an-
dere dingen in de wijk.
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Bien Bos is zelf 100 jaar 

Mevrouw Bien Bos woont 
in de Wielewaalflat aan de 
Zaagmuldersweg op de 4e 
verdieping. Vanuit de woon-
kamer kijkt ze uit op het 
Wielewaalplein en verder-
op ziet ze nog net de 
Martinitoren. Ze is 100 ge-
worden in juli en burge-
meester Den Oudsten is die 
dag langs geweest. “Die is 
zelf 70”, weet ze. Ze kreeg 
een bloemstuk met een kaart 
met het raadhuis erop. De  
100-ketting draagt ze met 
trots, zodat iedereen kan zien 
dat ze honderd geworden is.
Bien Bos woont al bijna 62 
jaar in de flat, de eerste 54 
jaar samen met haar man. Die 
is 8 jaar geleden overleden.

Ze werkte lang in het RKZ 

aan de Hereweg en heeft 
een tijd lang intern gewoond 
daar. De maand voor de 
oorlog uitbrak begon ze als 
hulp in het ziekenhuis. Ze 
heeft ook Duitse soldaten 
geholpen. Als die er lang 
lagen, dan ontstaat er toch 
belangstelling. Of ze al van 
thuis bericht kregen en zo 
meer. Haren werd indertijd 
een dag eerder dan Gronin-
gen bevrijd. De Canadezen 
zijn toen niet over de Here-
weg getrokken, maar achter-
langs. De Hereweg is daar-
door wel gespaard geble-
ven en het ziekenhuis bleef 
gewoon open.

Of ze van voetballen houdt 
en naar FC Groningen is 
geweest in het Oosterpark-
stadion? Dat is ze zeker. Het 
was dan zo druk, zo druk 

in de wijk. Met politie te 
paard erbij. Het was leuk! 
Ze heeft nu geen favoriete 
voetballer van FC Gronin-
gen, de beste vindt ze de 
mooiste. Je pikt die er zo 
uit. Maar er komen iedere 
keer weer nieuwe.  Hans 
Nijland (voormalig directeur 
FC Groningen) is  langs ge-
weest met een cadeau: 
een FC Groningen sjaal en 
een uitnodiging voor het 
bijwonen van een wedstrijd 
in de Euroborg. Ze was 
nog niet in het Euroborg 
stadion geweest, maar heeft
onlangs genoten van een
wedstrijd daar.

Ze sport zelf ook, aan de 
overkant van het kanaal. 
Moest van de dokter om 
botontkalking tegen te gaan. 
Je groeit anders krom, had 

de dokter tegen haar gezegd.
Wat ze vindt van de 
Oosterparkwijk nu. De wijk is 
mooi opgeknapt en er is een 
mooi standbeeld bijgekomen 
op De Velden. Vroeger was 
het Wielewaalplein een 
groot grasveld met winkel-
tjes ervoor en twee lagen
woningen. Kleding, kapper
(dames en heren), een bakker 
(die nu aan de overkant van 
het Oosterhamrikkanaal zit), 
een echte slagerij, schoen-
maker, fruit en groente. We 
hadden alles en kwamen niks 
te kort. Dat is nu wel anders. 
Gelukkig is haar uitzicht 
grotendeels behouden ge-
bleven toen de Groenling flat 
erbij is gebouwd.

Ze is nog best zelfstandig: 
“Ik red me overal nog mee.”, 
zegt Bien Bos. Ze heeft 

geen haast, werkt niet 
meer en staat niet op tijd. 
Ze eet veel groentes en wel 
pasta tussendoor. Soms 
ook wel een kant-en-klaar 
maaltijd, voor het gemak. 
Om ook 100 te worden heeft 
ze één advies: “Gewoon 
volhouden.”. Als je altijd 
ziekelijk geweest was en niks 
kon, dat was erger. Maar ze 
is zelf met wat ups en downs 
overal wel doorgekomen.

Ze las toevallig in de krant: 
van vroeger kun je meest 
meer van vertellen dan van 
wat je heden ten dage hebt 
meegemaakt. Dat merkt ze 
zelf ook wel. Bijvoorbeeld dat 
Nederland bijna door was 
met een voetbalwedstrijd, 
maar met penalty’s verloor. 
Zo goed gespeeld en dan 
moet het met penalty’s. Maar 
wanneer was dat? Ze sprak 
daar tijdens het bezoek van 
Hans Nijland  over, maar 
die wist ook niet wanneer 
dat was. Degene van de FC 
Groningen die toen ook mee 
was heeft het op de telefoon 
opgezocht: het was in 2003!

Haar lijfspreuk is: “Ik ben 
een tevreden mens”. Je krijgt 
wel eens wat, maar je komt 
er altijd weer door. Je geeft 
niet zomaar op. Ze sluit 
af met: “Ik moet tevreden 
zijn met hoe alles gaat”. 
En daar kun je 100 mee
worden.

■ Burgemeerster Den Oudsten op bezoek bij Mevrouw Bien Bos.                                                                     Foto: Erik Brand

Door Mark C Hoogenboom

100 JAAR OOSTERPARKWIJK
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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

De BO is op zoek naar jou!

 Kom vrijdag langs of stuur een berichtje 



Scan de QR-code voor
meer info op onze siteWat levert het mij op!?

Samenwerken met leuke mensen
Meer kennis van de wijk
Schakel tussen andere wijkbewoners
Bouw meer ervaring op
Nieuwe vriendschappen
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Samen 100 jaar oud

Oskar (3), Mari (6), Femke 
(8), Liesbeth (40) en Sjef 
(43) zijn in 2019 een maand 
of twee samen 100 jaar oud. 
Van eind april tot eind juni, 
om precies te zijn. Er is ook 
nog het dwerghamstertje 
Brammetje (0), maar die 
moet nog jarig worden en 
mag dus ook meetellen. Het 
was wel even rekenen om uit 
te zoeken of ze dit jaar samen 
100 jaar oud zouden zijn.

De familie Heijnen en Weusten 
woont nu anderhalf jaar in 
de wijk en komen uit een 
meer dan 100 jaar oud huis 
uit de Westerhavenstraat. Ze 
wilden graag in de stad blijven 
wonen en kwamen uit in De 
Velden, in de Piet Fransenlaan. 
Liesbeth heeft niet veel met 
voetballen en zou Piet Fransen 
niet herkennen als ze hem 
tegen zou komen. Ze kan 
hem ook helemaal niet meer 
tegenkomen overigens, Piet 
Fransen is in 2015 overleden. 
Haar oudste dochter wil graag 
op voetbal, ze geeft binnenkort 
een voetbalfeestje bij Indoor 
Strand Binnenpret. De 
voetballen zijn daar zo groot 
dat je er helemaal in kunt. De 
jongste dochter denkt niet aan 
voetbal maar aan boksen…

Nog voordat de bouw van 
De Velden af was hielden de 
vroegste bewoners al straat-
borrels. Daarna ook burendag 
gedaan terwijl nog niet alles er 
stond. Ze deden daarnaast een 

keer Eten in de Buurt: bij de ene 
buur eet je het voorgerecht, 
een andere buur verzorgt het 
hoofdgerecht en bij een derde 
buur geniet je van het toetje. 
Gevolgd door een borrel bij een 
vierde buur. Voor nop. Als je 
dat regelmatig doet en telkens 
wisselt waar je eet dan leer je 
al je buren leuk en snel kennen. 
Rond september wordt de 
jaarlijkse BBQ gepland.

Wat haar bevalt aan het 
Oosterpark is het mooie groen. 
En de mooie gebouwen, vooral 
de oude en die uit het Blauwe 
Dorp. Er ontbrak nog wel een 
speeltuintje in de buurt voor 
jonge kinderen terwijl De 
Velden bijna 100 kinderen 
onder de zes jaar heeft. Met 
flyers en gesprekken is de 
belangstelling voor een speel-
tuintje gepolst en over de 
beste locatie gesteggeld. De 
gemeente werkte mee aan het 
plan en eind augustus wordt het 
geplaatst. Een speeltuintje met 
huisje en een dubbele glijbaan, 
voor de allerkleinsten. Op 31 
augustus is het speeltuintje 
door buurtwethouder Carine 
Bloemhoff feestelijk geopend.

De Velden heeft geen stoepen 
en wel veel kinderen. Dat maakt 
het onveilig met al die auto’s 
en bestelbusjes. Dat gaf al een 
paar keer bijna ongelukken. 
Het is jammer, maar na overleg 
met de Bewonersorganisatie 
en een enquête in de buurt 
gaat er betaald parkeren 
komen. Dan komen er minder 
gastparkeerders en gaat de 
verkeersveiligheid en vooral 

Nieuw speeltuintje 
bij De Velden

“De Velden is een kinderrijke 
buurt,“ legde Liesbeth Weus-
ten uit. “Het is hier heel pret-
tig wonen, maar voor de 
allerkleinsten is er te weinig 
speelgelegenheid. In het Oos-
terpark is weliswaar een speel-
tuintje, maar die ligt voor hen
te ver van de huizen. Daar-
om hebben we actie gevoerd
dichterbij een speeltuintje van 
de grond te krijgen En dat 
is gelukt!”

Met Charlotte Pavillon en 
Monique de Raad heeft Lies-
beth het initiatief genomen 
tot het project. Aan de rand 
van het Oosterpark, direct 
achter de beeldengroep ‘De 
Figuurtoren’, is nu een klein 
speeltuintje gerealiseerd dat op 
31 augustus officieel werd 
geopend.

“Het is nog niet helemaal klaar,” 
verklaarde Charlotte in haar 
openingsspeech. “Er ligt hier 
en daar nog wat modder en 
er wordt binnenkort nog een 
bankje geplaatst. Maar er is nu 
toch alle reden voor een feestje. 
En met ons allen zorgen we 
ervoor dat het hier schoon en 

netjes blijft.” Hierna gaf ze het 
woord aan Carine Bloemhoff, 
onze wijkwethouder, die be-
nadrukte hoe belangrijk het 
is dat kinderen buiten kunnen
spelen. “Het is goed voor de 
gezondheid en het heeft boven-
dien een sociale functie.” Ook 
wees ze op het gebruik van 
natuurlijke materialen - veel 
hout - bij de bouw van het 
speeltuintje.

En toen kwam het grote 
moment. Met behulp van 
een heleboel kinderen uit de 
buurt trok de wethouder een 
groot doek weg – waarna een 
plateau zichtbaar werd, dat vol 
stond met bellenblaaspijpjes. 
Deze werden natuurlijk direct 
door de jongens en meisjes 
uitgeprobeerd. En dat was nog 
niet alles. Als klapstuk van de 
ochtend kwam er luid bellend 
en schellend een ijscokar 
aangereden. Bij het nemen van 
de treden naar het Oosterpark, 
ging de kar bijna op zijn 
kant, maar gelukkig hield de 
berijder het hoofd koel en 
bereikte hij ongehavend zijn 
bestemming. Al snel stond er 
een lange rij kinderen voor 
de kar. Want ijs – dat gaat 
er bij kinderen altijd wel in.  

speelveiligheid enorm omhoog.

Liesbeth vindt zingen leuk 
en zong mee met het Ooster-
parklied ter gelegenheid van 
het onthullen van het kunst-
werk onlangs. Het kunstwerk 
vindt ze mooi en het is jammer 
dat er al snel bekladding op 
de achterkant kwam.

Haar wens: ze is zelf geen 
Oosterparker maar hoopt dat 
mensen die nieuw zijn een 
mooie bijdrage kunnen leve-
ren aan de wijk. En dat het 
een gezellige volkswijk mag 
blijven, met respect van en 
voor de echte Oosterparkers.

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

■ Van voor naar achter: Oskar, Mari, Femke, Liesbeth en Sjef.

Door Mark C Hoogenboom

Door Erik Weersing
Foto’s: Dimitri Reining

■ Onder het doek lagen bellenblaaspijpjes voor de kinderen.
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Een opmerkelijke muurschildering 
onthuld
Door Erik Weersing

Iedereen in de wijk kent wel 
het terrein van de Buurt- en 
Speeltuinvereniging FEO aan 
de Gorechtkade. Via een onder-
doorgang komt de bezoeker op 
een groot, door huizen om-
sloten veld, met allerlei spel- 
en sportvoorzieningen waar 
kinderen van alle leeftijden
naar hartenlust hun gang 
kunnen gaan.

De betonnen scheidingswand 
aan de overzijde heeft 
creatieve geesten in de loop 
der jaren geïnspireerd tot 
het maken van afbeeldingen, 
waarvan sommigen best ge-
slaagd zijn, maar anderen 
wat minder gelukkig qua 
onderwerp en uitvoering. 
Een nogal aanstootgevende 
voorstelling, met bijpassende 
scheldwoorden, was een aantal 
buurtbewoners al een tijdlang 
een doorn in het oog. Daar is 
inmiddels wat aan gedaan. 
De Stichting Move, die als 
doelstelling heeft studenten te 
koppelen aan schoolkinderen, 
om samen door middel van 
een project een bepaalde wijk 
in de stad op te knappen, heeft 
hiertoe het initiatief genomen.

Studenten van de PABO van 
de Hanzehogeschool gingen 
in overleg met leerlingen van 
de Christelijke Basisschool 
De Kleine Wereld. Wat kon 
er in de plaats komen van 

de decoratie die de wand nu 
sierde? De kinderen hebben 
tekeningen gemaakt waarin ze 
mogelijke onderwerpen naar 
voren brachten. De Groningse 
kunstenaar Michel Velt heeft 
op basis van deze ideeën een 
nieuwe muurschildering gere-

aliseerd die maar liefst veer-
tien meter breed is. Geflan-
keerd door een enorme poe-
zenkop aan de ene kant en 
een even grote hondenkop aan 
de andere kant, heeft hij een 
tropisch eiland geschilderd, 
met een paar palmbomen, een 

waterval en een pandabeertje. 
In de lucht houden een regen-
boog, een roze poezenkop en 
een vrolijk stralende zon elkaar
gezelschap.

Op 26 juni is het nieuwe 
kunstwerk door leerlingen van 

De Kleine Wereld onthuld. Ze 
deden dit door een groot zeil 
dat voor de muurschildering 
hing, weg te trekken. Daarna 
verzorgden leerlingen uit 
groep 7 en 8 een dansoptreden 
dat een extra feestelijk tintje 
gaf aan het evenement.       

■ Groep 7 en 8 van de Kleine Wereld geven een dansoptreden voor de nieuwe muurschildering.
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Wonen in een huis van 100 jaar 

De huizen zijn als een van de 
eersten in de wijk gebouwd 
en het was een experiment 
met 100% betonbouw. Het 
zijn de eerste vier huizen in 
Nederland die geheel uit beton 
zijn gemaakt. Dat experiment 
verliep niet zo goed: het 
bouwen duurde wel twee jaar 
en bleek enorm duur. Dus het 
plan om de hele straat zo te 
bouwen kwam te vervallen. 
Het dak was ook van beton, 
wat een zware steunmuur 
op zolder nodig maakte. Ook 
het schuurtje is helemaal van 
beton, wat er wel erg solide 
uitziet daardoor. Tegenwoordig 

wordt niet meer een heel huis 
van beton gebouwd, maar 
is het een combinatie van 
betonbouw met houtbouw 
(voor het dak bijvoorbeeld).

Eerst huurden ze van CWB 
(Centraal Woning Beheer) dat 
toen op het Linnaeusplein zat, 
later mochten ze het kopen. De 
moeder van Ekko heeft een tijd 
op nummer 15 gewoond, met 
behulp van dezelfde woning-
bouwcoöperatie.

De huizen hadden elk een 
balkonnetje aan de voorkant. 
Niet groot, maar je kon er 
wel mooi even buiten op 
staan. Bij het isoleren van de 

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

Carla Drent woont met haar Ekko al 40 jaar in de Oosterparkwijk. Ze verhuisde er vier 
keer en woont nu in een van de vier betonbouwhuizen aan de Professor Ranke-
straat nummer 19. Schattige tuin voor het huis en twee mooie markiezen  boven  de  
ramen  aan  de  voorgevel  tegen  te  veel  zon.

buitenmuren een aantal jaar 
geleden zijn de balkonnetjes 
verdwenen. Het kon niet 
gecombineerd worden met 
de isolatie van de buitenmuur 
en nu rest alleen een hekje 
nog: een Frans balkon. Op 
een oude foto zijn de balkon-
netjes er nog en lijken het net 
Oostenrijkse huisjes.

Het huis is goed geïsoleerd. 
Zonnepanelen op het dak is 
lastig vanwege dat alles van 
beton is. Dat is wel jammer. 
Carla en Ekko gaan hier niet 
meer weg. Zelfs al winnen 
ze een dikke hoofdprijs, dan 
bleven ze nog. Als je dood gaat 
verhuis je pas weer, is het motto.

Ze hebben zelf veel aan het 
huis gedaan. De woonkamer 
was een beetje klein, veel 
visite paste er niet in. Die is 
nu aan de achterkant vergroot. 
De achterkant is eigenlijk het 
mooiste van huis het, vinden 
Carla en Ekko zelf, want er is 
een bescheiden serre gebouwd 
die als tweede woonkamer 
dienst doet. De serre loopt 
langs alle vier de huizen, 
iedereen deed mee met het 
idee. Had wel groter gemogen 
maar dan moesten de betonnen 
schuurtjes gesloopt en daar 
voelden de buren niet voor. 
Even zon erop en je zit warm in 
de serre. Er is dan is er nog een 
enorme tuin achter het huis.

Inmiddels is nummer 21 ver-
kocht aan nieuwe buren. Het 
is dan wel spannend wie je 
als buren gaat krijgen. Want 
de woningen zijn gehorig, je 
hoort alles. Volgens Ekko en 
Carla is het een hele leuke 
jonge nieuwe buurman. Aan 
de andere kant zit sinds een 
jaar een jong stel. Gaat ook 

prima, de volgende generatie 
is gekomen.

Wat Carla zo goed bevalt aan het 
wonen in de Oosterparkwijk is 
dat ze hier alle oude mensen 
wel kent. Tenminste, dat werkt 
voor Carla zo, want ze spreekt 
graag wijkbewoners aan. Ekko 
is meer van een “Moi” en dat 
is dan genoeg. Carla doet een 
babbeltje en luistert naar de 
verhalen. Ze luistert graag naar 
de oudere wijkbewoners. Ekko 
vindt een kwartiertje luisteren 
wel genoeg dan, maar Carla 
houd het wel drie uur vol. Ze 
geeft dan wel haar eerlijke 
mening terug, dat vindt niet 
iedereen leuk. Dat luisteren, 
dat is goed om te doen. Want als 
er nood is, is het goed te weten 
waar je terecht kunt. Want je 
kent ze. Zo vul je elkaar aan.

We hebben het nog even over 
mensen kennen in de wijk en 
alle verhalen aanhoren. Carla 
sluit af met: “Gezonde mensen 
hebben wel 1000 wensen. Zieke 
mensen hebben er maar één”.

Taalhuis Oosterpark 
zoekt vrijwilligers
‘Dankzij u kunnen straks meer Groningers meedoen!’

Mensen die moeite hebben 
met lezen en/of schrijven 
hebben problemen in het dage-
lijks leven. 

Formulieren invullen, de dok-
ter begrijpen, een treinkaartje 
kopen, informatie zoeken via 
internet, ondertiteling lezen... 
Het leven kan knap lastig zijn als 
de Nederlands taal moeite kost!

Wilt u anderen een stap ver-
der helpen en hun wereld 
groter maken? Wordt dan 
vrijwilliger in een taalhuis. Uw 
hulp is belangrijk en levert u 
waardering en voldoening op!

Voor het taalhuis Oosterpark 
(Heesterpoort 1 in Oosterpark) 
zijn we dringend op zoek naar
vrijwilligers.

Wij vragen taalvrijwilligers 
die:
• interesse hebben voor de 
deelnemers (laaggeletterden)
• mensen individueel 
begeleiden met taal, rekenen 
en/of digitale vaardigheden
• om kunnen gaan met 
mensen die kleine leerstappen 
maken
• mensen enthousiast kunnen 
maken
• inzetbaar zijn voor 2-3 uur 
per week
• geduld hebben
• bereid zijn op locatie in het 
taalhuis te werken

Wij bieden
• een gratis training van vier 
dagdelen
• didactische en praktische 
ondersteuning door een 
ervaren taalhuiscoördinator

Aanmelden/meer weten?
Mail of bel dan naar Joke 
van der Tuin
Vrijwilligers.educatie@
alfa-college.nl
Tel: 06-53802082

Door Mark C Hoogenboom

Ingezonden bericht
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Reünie 100 jaar Oosterparkwijk
Wanneer:

19 oktober 2019 vanaf 16.00 tot 23.45 uur

Waar:
FC Groningen stadion Euroborg

Programma:
Oosterstörm - Chantykoor

E. Filippus - Dichter
DJ met jaren ‘50, ‘60 & ‘70 muziek

U kunt zich online aanmelden op de pagina “Reunie 100 jaar Oosterparkwijk” 
van de website www.evenementenoosterparkwijk.nl. 

Ook kunt u zich aanmelden bij het WIJ-team in de wijk op Heesterpoort 1. 
Aanmelden kan tot 28 september.

De inschrijfkosten zijn 5 euro per persoon. 
Hiervoor ontvangt u 2 consumptiebonnen. 
De consumpties deze avond zijn 1.50 euro.

U komt toch ook!

Viering 100 jaar Grunnens Laid in 
ons 100 jarig Oosterpark! 
Op initiatief van de Tocht 
om de Noord wordt 
op 100 locaties het 
Grunnens Laid gezongen.
Overal in de provincie - in 
álle gemeenten - klinkt op 
zaterdag 28 september om 
17:00 uur het Grunnens Laid. 

Burgemeesters van vrijwel 
alle Groninger gemeenten 
doen mee, evenals de 
Commissaris van de Koning. 
Het hoofdpodium staat op
het Museumplein in Veen-
dam. Op dat podium wordt 
het volkslied gezongen door 
bekende Groninger artiesten. 

100 locaties
Daarnaast kan men het Grun-
nens Laid zingen op hon-
derd locaties (‘podia’) in de 
hele provincie. Denk aan 
kerken, borgen, dorpshuizen, 
verzorgingstehuizen, musea,
buurtfeesten    en     horecaloca-
ties. Het volkslied zal onder 

meer vanuit de Martinitoren 
in Stad klinken, vanaf het 
Muziekfestival Delfzijl en in
Abraham’s Mosterdmakerij 
in Eenrum. Ook de sup-
portersvereniging van FC 
Groningen doet mee en zingt 
het volkslied in de bus op 
weg naar de wedstrijd in 
Amsterdam. Daarnaast wordt 
het Gronings volkslied ge-
zongen bij andere eeuwe-
lingen, zoals Scholengemeen-
schap Ubbo Emmius in 
Stadskanaal en in de Ooster-
parkwijk. 

Zing mee
Wij zingen op De Lindenhof 
(tegenover de blauwe boer-
derij).  Onder andere  Ooster-
störm en The Evergreens 
doen mee. We nodigen 
iedereen van harte uit om 
met ons mee te zingen.

Vanaf vier uur kun je in de 
blauwe boerderij terecht 
voor een kopje koffie of thee 
(tegen betaling).

Ingezonden bericht

Meer informatie?
Check de website www.grunnenslaid.nl of stuur een mailtje naar oosterparkzingtgrunnenslaid
@hotmail.com
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Expeditie Oosterpark: 
een wijkfeest voor iedereen
Door Erik Weersing
Foto’s: Frans Geubel

Na weken van zomerse 
temperaturen, zon, blauwe 
luchten en droogte, regende 
het op 6 juli, aan het begin van 
de middag. Geen wolkbreuk, 
geen stortregens, maar zo’n 
gestaag doordreinend regentje 
waar iedereen toch heel erg
nat van wordt.

“Veel mensen in het land 
hebben uitgezien naar een 
stevige regenbui,” stelde bur-
gemeester Den Oudsten vast, 
bij de opening van Expeditie 
Oosterpark. “Maar ons komt 
het vandaag wat minder goed 
uit. Desondanks een fijne dag
gewenst. Zorg goed voor el-
kaar!”

Gelukkig klaarde het weer 
in de loop van de middag op 
zodat het wijkfeest toch nog 
goed op gang kwam. Expeditie 
Oosterpark - een feest dat is 
georganiseerd in het kader
van het honderdjarig bestaan 
van onze wijk - vond plaats 
op het terrein van de speel-
tuinvereniging SVO aan de 
Resedastraat, op het daarachter 
gelegen Johan Cruijffcourt en 
op het plein van de Siebe Jan 
Boumaschool. Het evenement 

bood de bewoners een mooie 
gelegenheid elkaar op een 
leuke manier te ontmoeten. 
Er waren tal van attracties. 
Voor elk wat wils. Kinderen 
konden zich laten schminken, 
er was een draaimolen, je kon 
blikwerpen en ringwerpen en 
de bungeetrampoline zwiepte 
de deelnemende kinderen tot 
opmerkelijke hoogte de lucht 
in. Bij ‘stier op een plank’ werd 
ieder die daar zin in had, plat 
liggend op een plank, op een 
heen en weer deinend lucht-
kussen rondgedraaid, waarbij 
het uiteraard zaak was on-
bewogen op de plank te 
blijven liggen. Dani (van Dani’s 
bakbrommer en keuken op 
wielen) voorzag de bezoekers 

van wortelcake, brownies en 
muffins en andere heerlijk-
heden, vervaardigd in haar 
op hout gestookte oven. Twee 
Dj’s zorgden voor aanstekelijke
muziek.

De zeskamp
Maar het hoogtepunt van het 
feest was toch de zeskamp. 
Negen teams uit de wijk 

namen het tegen elkaar op 
bij – zoals het woord al zegt 
– zes onderdelen, waarbij 
het behalve op conditie en 
spierkracht, ook aan kwam op 
inzicht, tactiek, behendigheid 
en concentratievermogen. Zo 
moesten de deelnemers bij 
het jenga-teamwork om beur-
ten een blok uit een toren 
met blokken trekken om 
dit vervolgens bovenop de 
stapel te leggen. In het begin 
is dat geen probleem, maar 
de toren wordt in de loop van 
de wedstrijd steeds hoger en 
instabieler, gaat wankelen en 
valt onvermijdelijk een keer 
om. Het team dat de ineen-
storting het langst weet uit 
te stellen, heeft gewonnen. 

Bij Archery Tag bestookt 
iedere ploeg met pijl en boog 
een target op het terrein van 
de tegenstander. Het gaat 
erom vijf schijven uit deze 
target weg te schieten. Wie 
zelf door een pijl geraakt 
wordt, is af en moet het spel 
verlaten. De overige vier 
onderdelen van de zeskamp 
waren ‘Lasergame’, ‘Vier op 
een Rij’, ‘Mastermind Quest 
en ‘De Stormbaan Estafette’.

De winnaars
Er waren verschillende rondes 
nodig om de bepalen wie de 
zeskamp had gewonnen. Maar 
uiteindelijk kwam er toch een 
winnaar uit de bus. Een laatste 
spelletje Archery Tag bracht de 
beslissing. Aan het eind van de 
middag maakte Nathalie van 
de Garde - opbouwwerker bij 
WIJ-Oosterparkwijk dat het 
feest mede had georganiseerd 
- de eindstand bekend. De 
derde prijs was voor het team 
Seringenhof dat nu met 30 
personen een wedstijd van 
FC Groningen bij mag wonen. 
De tweede prijs was voor het 
team De Akbari’s dat beloond 
werd met een brunch voor 35 
personen in stadsrestaurant 
Het Oude Politiebureau. 
Maar de hoofdprijs – een 
barbecue voor maar liefst 
zestig personen - ging naar het 
gecombineerde team van de 
sportschool van Paul Bos en 
de Paradijselijke Moestuintjes 
(team Goed Bezig). Enthousiast 
poseerde het winnende team 
na afloop voor het groepje 
fotografen. Het was een vrolijk 
slot van een geslaagde middag.  

Expeditie Oosterpark is mede 
bedacht – en ook gefinancierd - 
door de stichting Evenementen 
Oosterparkwijk en is uitgevoerd
door het WIJ-team Oosterpark-
wijk, in samenwerking met B-slim
en Oosterlicht.   

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

Meer informatie?
Check de website www.grunnenslaid.nl of stuur een mailtje naar oosterparkzingtgrunnenslaid
@hotmail.com
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De vakantie is weer 
voorbij…

Velen van ons hebben vakantie 
gehad en zijn wellicht ook 
nog op vakantie geweest. 
Iedereen kent het gevoel 
wel van te harde matrassen, 
te kleine bedden of het niet 
lekker liggen op een luchtbed.

Tijdens de vakantie hoef 
je er nog niet zo veel last 
van te ervaren. Maar bij het 
hervatten van het werk of het 
oppakken van het sporten kan 
deze stijfheid in de bovenrug 
en lage rug wel zorgen voor 
klachten in de rug zelf of op 
andere plaatsen. Te denken 
aan schouderklachten en knie- 
of heupklachten doordat het 
lichaam iets te compenseren 
heeft. Of zijn de blessures 

Ingezonden door 
Fysio-Fit Van Weering

die u voor de vakantie had 
nog niet helemaal hersteld.

Wij bij Personal Fysio Fit van 
Weering staan indien nodig 
voor u klaar. We proberen dat 
uw klacht in kaart te brengen 
en die op de meest effectieve 
manier te behandelen.

Dit kan d.m.v. manuele thera-
pie, dry needling, massage, 
oefentherapie en eventueel
houdings- en bewegingsadvie-
zen.
m m
Mocht u klachten hebben aan 
het bewegingsstelsel, neem 
dan gerust contact met ons op 
om een afspraak in te plannen.

Dit kan op de volgende ma-
nieren, via het contactfor-
mulier op de website: www.
praktijkvanweering.nl of bel-
len naar het volgende nummer: 
050-3130220.

Team van Weering

Wilt u meer informatie? 
U kunt bellen naar  050 - 313 
0220  of mailen naar info@
praktijkvanweering.nl.

Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Dit was wel weer wat je noemt 
een échte zomer. Eéntje waar-
bij regelmatig het zweet goed 
van je voorhoofd liep. Net toen 
ik eindelijk zover was om op 
vakantie te gaan werd het weer 
echter wat wisselvallig. Niet 
alleen in de Oosterparkwijk, 
maar in een brede omtrek om 
Nederland en België heen.

Mijn ‘nieuwe’ vierwieler, die 
net kampeerklaar was ge-
maakt, was zover om mij en 
mijn 80 jarige moeder ergens 
naartoe te brengen. Normandië 
hadden we bedacht. Nou dat 
viel al snel af. Het was er 
prachtig geweest totdat wíj 
wilden gaan. We wilden wel 
mooi weer. Dit betekende tot 
vrij ver in Frankrijk afzakken. 
Onze blauwe bus was nu in-
geruild voor een groene en 
deed het geweldig op de 
groene campings.

Twee weken hadden we tot de 
school weer zou beginnen. Het 
was net genoeg voor mij om bij 

thuiskomst te kunnen zeggen 
dat ik redelijk ontspannen was.
Na zo’n 14 jaar in mijn bus 
gereden te hebben was dit het 
jaar van een nieuwe vierwieler. 
Het bleek al snel ook het jaar 
van een nieuwe viervoeter. 
Een hondje heeft zijn intreden 
in ons huis gedaan. Een lieve, 
in beginsel heel angstige 
vijf maanden oude pup uit 
Bulgarije.

Zoals mijn zoontje mij in 
aanraking bracht met de 
wereld van ouders, school en 
allerlei plekken en activiteiten, 
gaat dit hondje mij kennis 
laten maken met de honden-
bezitters en de hondenroutes 
van de Oosterparkwijk.

Ik verheug me er op dat mijn 
wereld weer wat groter wordt. 
En wat ben ik blij dat ik alleen 
maar een straat over hoef te 
steken om al in een aardig 
stukje groen te kunnen lopen.
Gewapend met een aantal 
poepzakjes zal ik voortaan ook
de Oosterpark gaan doorkrui-
sen.

Op één van mijn eerste 
wandelingetjes in het park 
zag ik dat er aan de rand bij 
de Velden een speeltuintje is 

verrezen. Een allerleukst huisje 
met glijbaantjes en nog een 
paar speelelementjes. Er werd 
al aardig gebruik van gemaakt.

In de vorige column vlak voor 
de vakantie schreef ik over 
mijn pas aangelegde vijvertje. 
Zo helder als hij twee dagen 
lang was, zo troebel was hij de 
tijd erna. Speurend op internet 
kwam ik erachter dat het 
water waarschijnlijk te zacht 
was, dus moest ik er iets in 
doen om de juiste balans er in 
te brengen. Inmiddels zie ik de 
stenen op de bodem weer een 
beetje en zag ik onlangs een 
hele zwerm beestjes zwemmen 
wat volgens mij duidt op 
een beginnend goed milieu.

Mocht je trouwens geïnspi-
reerd zijn om ook een vijvertje 
aan te leggen, denk er dan 
aan om houvast te creëren 
voor bezoekende egeltjes. 
Wat groen om het vijvertje 
heen of een bruggetje en 
hou de waterhoogte op pijl. 
Door gladde randen is al 
menig egeltje verdronken 
en er sterven er al zoveel 
door ons toedoen. Deze noot 
kwam van een oplettende 
en bezorgde buur: bedankt!

Het is weer voorbij die mooie zomer
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De moestuin van Het Kopland 
is in bedrijf
Door Erik Weersing

“De kinderen die hier 
wonen, hebben alles achter 
zich moeten laten. Ze zijn 
terecht gekomen op een plek 
waarvoor ze niet zelf hebben 
gekozen. Werken met groen 
blijkt een goede methode om 
traumatische ervaringen te 
verwerken en deels achter 
zich te laten. Het vermindert 
de stress bij kinderen en 
vergroot hun zelfvertrouwen.”

Deze woorden sprak Erik 
Claus tijdens de opening op 
9 juli van de moestuin annex 
speelplek, die aan de voorkant 
van de vestiging van Het 
Kopland, op de hoek van de 
Zaagmuldersweg en de Piet 
Fransenlaan, is gerealiseerd. 
Zoals bekend, worden op deze 
locatie vrouwen en kinderen 
opgevangen die gevlucht 
zijn voor huiselijk geweld.

Huisje Boompje Beestje
Erik Claus is projectleider bij 
‘Huisje Boompje Beestje’, een 
gezamenlijk initiatief van de 
Stichting Kinderpostzegels, 
de Federatie Opvang en 
IVN Natuureducatie dat als 
doel heeft door middel van 
contact met de natuur de 

positie van kinderen in de 
opvang te verbeteren. De 
moestuin bij Het Kopland is 
hun meest recente wapenfeit.

Een deel van de grote, houten 
bakken in de tuin was tevoren 
al met verschillende groentes 
gevuld. Vooral de courgettes 
bleken het uitstekend te doen. 
Bewoonster Julia verrichte, 
met behulp van Erik, de offi-
ciële openingshandeling door 
het eerste nieuwe plantje in 
de grond te zetten. Daarna 
gingen kinderen uit het huis 
enthousiast aan de slag met 
de rest van de vegetatie - 
kuiltjes graven, poten en ver-
poten van het jonge groen en 
water geven. Het is nu aan de 
moeders en de kinderen de 
moestuin goed te verzorgen.

Het wormenhotel
Een bijzonder onderdeel 
van de nieuwe moestuin is 
het wormenhotel. In deze 
houten kast leven wormen 
die organisch afval omzetten 
in compost. Daarbij moet u 
denken aan aardappelschillen, 
groenteresten, theezakjes en 
eierschalen. Ander afval, zoals
vlees, brood en gekookt eten,
is niet geschikt. Meer infor-
matie over wat wel in het 
wormenhotel gestort kan wor-

den en wat niet, is te vinden op 
de website buurtcompost.nl.

Ook mensen uit de wijk kunnen 
met hun organisch afval bij het 
wormenhotel terecht. “Graag
zelfs”, legde Jacky van Geffen, 
communicatiemedewerker bij 
Het Kopland, uit. “We willen 
het contact tussen de buurt en 
de bewoners van deze locatie 
van Het Kopland bevorderen. 
Hiervoor hebben we in de 

vrouwenopvang een ruimte 
ingericht. Deze kan voor aller-
lei activiteiten worden ge-
bruikt. Heb je een idee voor 
een activiteit of wil je meedoen 
met het wormenhotel? Neem 
contact met ons op! Dan kijken 
we samen wat er mogelijk is. 
En iedere woensdagochtend, 
van half tien tot elf uur, is 
er een koffieochtend, waar 
iedereen uit de buurt welkom 
is. Kom vooral een keer langs!” 

Wie gebruik wil maken 
van het wormenhotel kan 
contact opnemen met Het 
Kopland. Email: f.everts@
hetkopland.nl  Via dit adres 
kunnen ook suggesties voor 
activiteiten in de ruimte 
van Het Kopland worden 
doorgegeven.          

Groenteboer Fré heeft vrij
Na 20 over het algemeen mooie 
jaren is deze zomer een einde 
gekomen aan de groentezaak 
van Fré van Donderen.

“Het lijf wil niet meer’’, ver-
zucht Fré die ondertussen ook 
klanten helpt. ‘’Mijn vrouw 
heeft mij ook liever niet de 
hele dag thuis en had het 
liefst dat ik doorgegaan was.”

“Het mooiste hier is”, vertelt 
een klant uit ten Boer, “dat 
je alles zelf mag uitzoeken.”

“Soms kan ik wel eens 
chagrijnig zijn”, vertelt Fré. 
“Dan is er een klant en die 
haalt me het bloed onder de 
nagels vandaan en dat bederft 
dan mijn hele dag. Gelukkig 
zijn de meeste klanten niet zo.”

“Ik heb ook veel buitenlandse 
klanten en ik ga er net zo mee 
om als met de Hollanders, 
bijna 70% van mijn klanten 
heeft een andere kleur.”

“Als ik straks op 27 juli de deur 
achter mij dicht doe, heb ik 51 
jaar gewerkt. Da’s lang genoeg.”

■ De moestuin aan de voorkant van de vestiging van Het 
Kopland.

■ Erik Claus en Julia.

Door Jacqueline Pieters



Pagina 12 | September 2019 Wijkkrant Oosterpark

Een nostalgische wandeling door de wijk
Door Erik Weersing
Foto’s: Richard Brouwer

Wie door onze wijk loopt 
of fietst, of er met de auto 
doorheen rijdt, kan er niet 
omheen. Sinds een paar 
maanden staan op markante 
punten grote, historische foto’s 
opgesteld, achttien in getal. Het 
is een project in het kader van 
honderd jaar Oosterparkwijk. 
Jacqueline Pieters, Sjoukje van 
Kuiken, Menno van der Wis 
en Frans Geubel, leden van de 
werkgroep Oosterpark Nooit 
Saai (ONS), hebben het plan 
uitgevoerd. Met twee van hen, 
Sjoukje en Frans, maak ik op 
een mooie zomerse middag 
een wandeling langs de route. 
Onderweg geven ze uitleg. Het 
blijkt dat aan het project een 
lange voorbereiding vooraf is 
gegaan.

“Het idee is afkomstig van de 
Bewonersorganisatie Ooster-
parkwijk, de BOO” vertelt 
Frans. “In 2013 heeft de 
werkgroep ONS voor het 
Grand Café in het Tres-
linghuis een expositie samen-
gesteld met oude foto’s 
van de wijk. Inmiddels is het 
Treslinghuis gesloopt en zijn 
de foto’s niet meer te zien. De 
BOO kwam een tijdje terug 
bij ons met het voorstel op 
een andere manier opnieuw 
iets met die foto’s te doen. 
Konden ze misschien ver-
spreid over de wijk worden 
opgehangen? Dat leek ons een 
mooie gedachte en we zijn 
ermee aan de slag gegaan.”

“De foto’s hebben we stuk 
voor stuk uitgezocht bij de  
Groninger Archieven,“ vult 
Sjoukje aan. “Dat was nog 
een hele klus, maar we 
hebben veel hulp gehad van 
Michael Hermse, die daar 
collectiebeheerder is. We heb-
ben samen de nodige uren 
achter mijn computer door-
gebracht - tot het ontwerp 
helemaal naar onze zin was. 
Daarna heeft een specialistisch 
bedrijf de foto’s vergroot en 
op doek gezet - zogenaamde 
meshdoeken die bestand zijn 
tegen wind, regen, hagel en 
onweer. De doeken hebben 
een formaat van twee bij drie 
meter zodat de foto’s van 

afstand goed te zien zijn. Het 
bedrijf Gjaltema heeft voor 
de helft van de gebruikelijke 
huurprijs de steigers geleverd. 
En een blok beton van 900 kilo 
zorgt ervoor dat het geheel 
op zijn plaats blijft staan.”

“De Riepeverkoper bij de 
Jumbo zei me dat hij het een 
fantastische actie vindt, maar 
dat hij een routebeschrijving 
mist. Hij wil met een kaartje 
in de hand langs alle foto’s 
kunnen lopen. Maar een 
dergelijk kaartje is helemaal 
niet nodig,” legt Frans uit. 
“Bij iedere foto staat op het 
doek een plattegrond waarop 
alle andere foto’s duidelijk 
staan aangegeven, met een 
bijbehorend nummer.” 

Vroeger en nu
Uitgangspunt was het contrast 
te laten zien tussen heden 

en verleden. Hoe zag de wijk 
er vroeger uit en hoe oogt 
deze nu? Daarom wilde de 
werkgroep iedere foto plaatsen 
op de locatie waar de fotograaf 
destijds stond toen hij de 
foto nam. Dan kon iedereen 
op de plek zelf duidelijk 
het verschil zien. Maar dit 
bleek niet altijd mogelijk. 
Zo mocht door de plaatsing 
geen verkeershinder ontstaan 
en kon een doek ook niet 
zomaar in een bloemenperk 
worden neergezet, om maar
wat te noemen. Soms stond 
de huidige bebouwing in de
weg. Maar over het algemeen 
is het goed gelukt.

Een aantal locaties is zonder 
moeite te herkennen, zoals 
de Oosterkerk op de foto 
van de openbare werken uit 
1941. De antieke bus die over 
de Kapteijnbrug rijdt en het 

ontbreken van enig ander 
verkeer, laten zien dat het wel 
degelijk om een foto uit een 
heel andere tijd gaat. Ook zal op 
de foto van E. Theijssen Czn. uit 

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

1935 het pand op de hoek van 
het Damsterdiep en de Petrus 
Campersingel iedereen wel 
bekend voorkomen. Jarenlang 
was hierin een apotheek 

■ Frans en Sjoukje voor de historische foto aan het Linnaeusplein.                                                    Foto: Erik Weersing

■ Waar ooit het Treslinghuis stond is nu niets meer dan een kale vlakte.

■ De Zaagmuldersweg blijft verbonden met de FC.
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gehuisvest. Maar op andere 
plaatsen is het straatbeeld 
voorgoed veranderd. Op het 
doek dat staat opgesteld langs 
de Zaagmuldersweg, ter hoogte 
van de Piet Fransenlaan, zijn 
twee foto’s gecombineerd. 
Links een plaatje van het FC 
Groningen stadion, ergens in 
de tweede helft van de jaren 
zeventig geschoten door Frank 
Straatemeier. Rechts een foto 
van Piet Fransen - mister FC 
Groningen - in actie tijdens 
zijn afscheidswedstrijd op 20 
mei 1973 (fotopersdienst D. 
van der Veen). Het is allemaal 
verleden tijd. Waar destijds 
voetbalwedstrijden werden
gespeeld en tribunes stonden
opgesteld, zijn appartemen-
tencomplexen verrezen, waar-
onder de vestiging van Het 
Kopland, zijn eengezinshuizen 
opgetrokken, is een langwer-
pige vijver aangelegd en prijkt
nu de beeldengroep ‘De Figuur-
toren’ van Elisabet Stienstra. 

Tot eind jaren zestig lag op de 
hoek van de Zaagmuldersweg 
en de Ripperdalaan, Het Rode 
Dorp (Het Rooie Dörp). Kleine 
arbeidershuisjes, opgetrokken 
uit rode baksteen en met rode 
pannen op het dak – vandaar 
de naam. De foto van Chr. W. 
Venema laat zien hoe het er 
in 1968 nog uitzag. Ondanks
protesten, is het wijkje vijftig 
jaar geleden afgebroken. Daar-
bij verdween ook de Leeuwe-
rikstraat, die parallel liep aan 
de Zaagmulderswegen en uit-
kwam op de Ripperdalaan, van 
de stadsplattegrond. Nu staan 
op deze plek de Ripperdaflat 
en het Gorechthuis.

Herinneringen
Sjoukje en Frans wonen alle-
bei al tientallen jaren in de 
Oosterparkwijk. De route roept 
dan ook een scala aan herinne-
ringen bij hen op. In een was-
lokaal, ondergebracht in het 
buurthuis aan het Linnaeus-
plein, konden vrouwen uit 
de buurt in de jaren vijftig 
hun was doen. Een uitkomst. 
Bijna niemand had in die tijd 
zelf een wasmachine.

“Maar het kon ook anders,“ 
vertelt Sjoukje. “Mans de Graaf 
die een bedrijf runde aan het 
Damsterdiep, had een goed 
oog voor handel. Hij begon 
op gegeven moment met de 
verhuur van wasmachines. ’s 
Ochtends leverde hij de was-
machine achterop de fiets bij 
de mensen thuis af, en aan het 
eind van de middag haalde 
hij hem weer op. De tarieven 
verschilden. Maandag was de 
duurste dag. Hij heeft goed 

geboerd. Later kon hij de oude 
boerderij kopen die aan het 
Damsterdiep ligt, tegenover 
de Zaagmuldersweg. Daar is 
hij toen gaan wonen.”

Ook Frans heeft levendige 
herinneringen aan die tijd.
“Weet je nog dat de melkboer 
toen dagelijks langs de deuren 
kwam? Hij verkocht losse melk 
die hij overgoot in de pannen 
en emmertjes die de mensen 
bij zich hadden. Het was 
rauwe melk. Die moest je eerst 
koken. In de zomer, tijdens de 
hondsdagen, werd de melk 
snel zuur. Dan kookte je het 
nog een keer, om die smaak 
een beetje te verdoezelen.”

Centrale verwarming was in
jaren vijftig nog toekomst-
muziek. De meeste mensen 
stookten kolen, maar later 
kwamen ook petroleumkachels 
op de markt. Het staat Frans 
nog duidelijk voor ogen.

“Aan de Kostersgang produ-
ceerde P.C. Nanninga petro-
leumkachels van het merk 
Calmix. Die werkten volgens 
een heel ingenieus systeem. 
De petroleum werd vergast en 
vervolgens de kachel ingezo-

■ Verdwenen molen: Oliemolen ‘De Meeuw’ aan het Damsterdiep.

gen. Calmixkachels brandden 
heel mooi, met opvallend 
blauwe vlammen. Maar met 
de komst van het aardgas 
uit Slochteren was het gauw 
afgelopen met Calmix. In de 
werkplaats aan de Kostersgang 
is nu brouwerij Martinus 
gevestigd. Ongeveer een half 
jaar geleden heeft die, als 
eerbetoon aan Nanninga, een 
biertje op de markt gebracht, 
onder de naam Calmix. Het 
eerste flesje is aan een dochter 
van Nanninga aangeboden. 
Op het etiket staat een man 
afgebeeld die met zijn hond 
voor de kachel zit. In die 
kachel brandt een oranje 
vlammetje. Dat klopt dus niet. 
Calmixkachels hadden blauwe 
vlammen. Ik heb de ontwerper 
er later op aangesproken. 
Hij wist het niet. Hij had het 
etiket ontworpen aan de hand 
van een oude zwartwit foto.”

Het slachthuis
Inmiddels lopen we langs het 
Damsterdiep, ter hoogte van 
het voormalige slachthuis. 
Het was destijds een enorm 
complex. Bij de sloop is alleen 
de oude directeurswoning be-
waard gebleven.

■ Nog goed herkenbaar: de directiewoning van het 
slachthuis aan het Damsterdiep.

■ In de zomer ligt het Eemskanaal er iets anders bij...

“Elke jongen uit de buurt had 
wel een koeienhoorn om mee 
te spelen,” vertelt Frans “Die 
horens vonden we bij het 
slachthuisterrein. Er zat een 
apart luchtje aan. Weet je of 
meisjes ze ook verzamelden?”

“Nee, daar staat me niets van 
bij,” antwoordt Sjoukje. “Wel 
kan ik me herinneren dat er 
een laag muurtje was waar 
je overheen kijken en zo kon 
zien wat zich in het slachthuis 
afspeelde. We spraken laatst
iemand die dat wel eens deed.
Hij vond het verschrikkelijk  
hoe de dieren behandeld wer-
den. Het slachten gebeurde in
die tijd niet bepaald diervrien-
delijk.”

Het Oude Politiebureau
We eindigen onze wandeling 
aan het Damsterdiep, op de 
hoek met de Zaagmuldersweg. 
Daar had circus Gleich in 
1931 zijn tenten opgeslagen, 
zoals te zien is op de foto 

die  P.B. Kramer maakte. Een 
reusachtige circustent, bij de 
ingang voorzien van vier sier-
lijke, sprookjesachtige torens. 
Op het eerste gezicht komt 
niets op het tafereel mij bekend 
voor. Zo is het Gorechtkanaal 
op de voorgrond, waarin een 
paar woonboten liggen, jaren 
geleden al gedempt. Toch 
is er één herkenningspunt. 
Sjoukje en Frans wijzen me 
erop dat helemaal op de 
achtergrond, rechts, het des-
tijds gloednieuwe politie-
bureau te zien is –  het gebouw 
dat nu bekend staat als stads-
restaurant Het Oude Politie-
bureau oftewel HOP.

Het project is voorgesteld door 
de BOO, uitgevoerd door Ons en 
gefinancierd door de Stichting 
Evenementen Oosterparkwijk. De 
foto-expositie, verspreid over de
wijk, is nog tot en met 31 okto-
ber te zien. 

■ De historische foto voor de Ripperdaflat.
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Leren in Oosterpark: 
hoe ken jij jouw wijk?

In het kader van het project 
100 jaar Oosterpark heeft de 
Siebe Jan Bouma school haar 
leerlingen allerlei dingen laten 
doen in de wijk: een wijk-
wandeling (in de regen), iets 
goed doen voor de wijk (vogel-
huisjes) en voor elke leerling 
was er een boekje over 100 
jaar Oosterparkwijk.

Op 5 april is de presentatie 
van al dit werk met een 
tentoonstelling door de hele 
school heen. Het gaat om 
werken, wonen (in een huis) 
en leren (van woorden) in en 
vooral over de Oosterparkwijk.

Werken is bijvoorbeeld de 
fabriek van David Polak die 
rond 1921 vanuit de Ooster-
parkwijk het drankje Ranja 
levert door heel Nederland. 
Wonen gaat over waar jij zelf 
woont of waar familieleden 
van jou wonen. Door langs 
het huis te lopen waar opa nu 
woont en daarna waar opa 
daarvoor woonde, kom je van 
alles te weten over wonen in 
de wijk en over de grenzen van 
de wijk. Vooral het praten over 
waar iedereen woont vinden 
de kinderen leuk. Nog leuker is 
het er allemaal langs te lopen, 
zodat je werkelijk weet in 
welk huis elk kind in jouw klas 
woont. Dat werd overigens 

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

Salon Delight
afgebrand

In de nacht van 
18 juli is het 
pand van de 
erotische mas-
sagesalon Salon 
Delight aan de 
Oliemuldersweg 
in vlammen op-
gegaan. Voor de 
klanten is er toch 
goed nieuws:
sinds 2 augus-
tus maakt het 
bedrijf een door-
start in Hooge-
zand.

■ Ironie? De 
brievenbus van 
de buren lijkt 
ongeschonden.

Door Mark C Hoogenboom

■ Kardinge: Oosterpark of niet? ■ 100 jaar Oosterpark

■ De vogelhuisjes worden opgehangen door de Gemeente.

een regenwandeling, maar de 
stromende regen hield de 
stroom vragen die de kinderen 
overal over stelden niet tegen.

Cijfers tot en met 100 leren, 
woorden leren over wonen, 
werken, gebouwen, voetballen 
en van alles in de wijk: het 
was een project door de hele 
school heen om de wijk en 
jouw plaats in die wijk als 
kind te leren ontdekken. 
Zowel over vroeger, zoals de 
Ranja-fabriek, filmpjes over 
Groningen 100 jaar geleden 
en dat toen vliegtuigen nog 
van hout en doek gemaakt 
werden. Maar ook over nu. Er 
mocht ook iets goeds gedaan 

worden voor de wijk en een 
groep leerlingen maakten 
en schilderden vogelhuisjes.

Als projectopdracht werd 
door elk kind een boekje 
samengesteld over de beteke-
nis van werken, wonen en 
leren in de wijk. Met een paar 
onderdelen die aan elk kind 
gevraagd werden. Zoals: “Wat 
is voor jou de leukste plek in 
het Oosterpark?”. Daar komt de 
eigen slaapkamer als antwoord 
op terug, het eigen huis wordt 
genoemd, maar ook Kardinge 
komt langs… Wat meteen een 
mooie discussie oplevert wat 
de grenzen van een wijk als 
het Oosterpark nu precies zijn.
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Wijkmarkt Oosterparkheem 
groot succes

Door Erik Weersing

“De Oosterparkwijk is een wijk 
die gekenmerkt wordt door
een grote diversiteit,” consta-
teerde wethouder Carine 
Bloemhoff bij de opening van 
de wijkmarkt in Oosterpark-
heem, het wooncomplex op de 
hoek van de Zaagmuldersweg 
en de Merelstraat. “En die 
diversiteit zie je hier terug.
Mensen met verschillende 
achtergronden zijn vanmiddag 
bij elkaar gekomen. De wijk-
markt is bij uitstek een plek 
waar mensen elkaar ont-
moeten. Hierdoor ontstaat er 
meer onderling begrip. Dat is 
belangrijk in een maatschappij 
die steeds individualistischer 
wordt.” Om de kennismaking 
te bevorderen, stelde Carine 
voor dat iedere aanwezige de 
hand schudde van iemand die 
hij nog niet kende. Zelf gaf ze 
hierbij het goede voorbeeld.

De aanbiedingen 
Op de laatste dag van 
augustus, die tegelijk de 
laatste hete dag van deze 
zomer was, vond de eerste 
editie van de Oosterparker 
wijkmarkt plaats. “Een markt 
gecreëerd voor en door de 
wijk.” Martinizorg had met 
organisaties en bewoners uit 
de wijk het evenement op 
touw gezet, met succes, want 
niet alleen stond de centrale 
hal van Oosterparkheem vol 
kraampjes en standjes, maar 
ook buiten, bij de ingang en 
in de tuin aan de achterzijde 
van het gebouw, hadden instel-
lingen en particulieren hun 
stalletjes neergezet. Er was 
op de markt veel publiek 
afgekomen dat de keuze had 

uit een uitermate gevarieerd 
aanbod. Behalve kleding waren
er CD’s en DVD’s in de aan-
bieding, stripboeken, speel-
goed, zelfgemaakte kaarten, 
sieraden en reukblokjes – 
sommige buurtbewoners de-
den het voor een goed 
doel, anderen voor eigen 
verdiensten. “Met het geld dat 
ik vandaag verdien, kan ik zelf 
weer nieuwe kleren kopen,” 
stelde een jonge verkoopster 
nuchter vast. Een tweede had 
rigoureus opruiming gehou-
den onder haar voorraad 
schoenen. Ze had in haar 
kraampje wel twintig paar 
uitgestald. “En ik heb ook al 
enkele stelletjes verkocht.”

Kunstenaars presenteerden
hun werk, een dame verkocht 
lootjes waarmee prijzen kon-
den worden gewonnen en een 
tattoo-artieste plaatste op ver-
zoek hennatattoos. “Die blijven 
een paar dagen tot een week 

zitten. Iemand  kan in die tijd 
bekijken of een echte tattoo 
iets voor hem is.”

Ook aan de inwendige mens 
was gedacht. Eten en drin-
ken was er volop te krijgen,
variërend van broodjes rook-
worst, Turkse gehaktbroodjes 
en Turkse suikerkoeken in 
suikerwater tot Indische lek-
kernijen – loempia’s, lapis 
Surabaja (een cake) en bolu 
kokos (gestoomde oosterse 
hapjes). Het publiek genoot 
zichtbaar van de optredens 
van de Liveband Stichting 
Maf, de Liveband  Skodiacs en 
de danscrew van de Salsa Juan 
Carlos. De laatsten lieten zich 
niet door de hitte weerhouden 
een paar keer een zeer ener-
gieke demonstratie te geven van 
de uit Cuba afkomstige dans.

De verandering
Behalve particulieren was er 
op de markt ook een aantal 

instanties aanwezig. Zo gaf een 
medewerker van  Humantas 
toelichting bij haar instelling. 
“Een paar duizend vrijwilligers 
brengen wekelijks een bezoek 
aan iemand die om de een 
of andere reden wel wat 
ondersteuning kan gebruiken. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om eenzaamheid, verlies van
een naaste, problemen bij de 
opvoeding of een administratie 
die niet op orde is. Door 
samen te praten en samen 
dingen te doen,  proberen we 
verandering in de situatie te 
brengen. Ons motto is: ‘een 
steuntje in de rug’”

Verandering staat ook cen-
traal bij de organisatie ‘Buiten-
gewoonzijn’. Een medewerker 
gaf uitleg. “We geven een 
training die, zoals we zelf 
zeggen, niet helpt, maar wel 
werkt. Tijdens tien bijeen-
komsten leer je op een andere 
manier tegen een overtuiging 
aan te kijken die je op een 
bepaalde manier dwars zit. 
Je leert weerstanden om te 
buigen. We werken aan de hand 
van projecten. Heel praktische 

■ Tattoo-artieste Denyse plaatste op verzoek hennatattoos.

projecten. Er is bijvoorbeeld
iemand die wil stoppen met 
roken. Een ander wil het 
contact met zijn familie her-
stellen. Maar ook hebben we 
een deelnemer gehad die op 
het station mensen ging uit-
zwaaien. Daar wordt iedereen
blij van en ondertussen werk je
aan je persoonlijke ontwikke-
ling.”

Verandering - tot slot - is even-

eens een belangrijk thema bij 
mindfulness. Psychiater Ron 
Coutinho gaf in een afgesloten 
ruimte van het gebouw, 
waar het geroezemoes van 
de markt en het geluid van 
de muziek maar vaag door-
drongen, voor een kleine 
groep belangstellenden een 
korte workshop. ”Mindfulness 
is een aandachtstraining die 
je leert grip te krijgen op je 
denken. Wanneer je met iets 
bezig bent, je doet de afwas, 
je zit op de fiets of je wandelt 
een eindje met de hond, dan 
komen er allerlei gedachten 
bij je op. De gedachten kunnen 
in je hoofd blijven malen. Ze 
houden je bezig. Het leidt 
soms tot stress. Maar wanneer 
je je dit bewust bent, kun je 
er ook mee leren omgaan.”

Met een ademhalingsoefening 
bracht Ron met de deelnemers 
de theorie in praktijk. 
“Probeer je op je ademhaling 
te concentreren. Er komen 
nu voortdurend gedachten 
bij je op, maar probeer steeds 
weer terug te gaan naar je 
ademhaling. Ademhalen doe 

je in het hier en nu. Door te 
letten op je ademhaling keer je 
terug naar het hier en nu. Door 
vaak te oefenen, verdwijnen al 
die gedachten op den duur  
naar de achtergrond ”

De sessie mindfulness was 
een bijzonder onderdeel van 
de ook verder heel geslaagde 
wijkmarkt. Deze is zeker voor 
herhaling vatbaar. Op naar de 
tweede editie!

■ De danscrew van de Salsa Juan Carlos.
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100 jaar Herfsttij der Middeleeuwen
Door Erik Weersing

Johan Huizinga (1872 – 1945) 
geldt als de belangrijkste en 
meest invloedrijke historicus
die ons land heeft voortge-
bracht. En zijn boek ‘Herfsttij 
der Middeleeuwen’ wordt alge-
meen beschouwd als zijn 
hoofdwerk. Ondertitel: ‘Studie 
over levens- en gedachten-
vormen der veertiende en 
vijftiende eeuw in Frankrijk 
en de Nederlanden’. Deze 
klassieker verscheen in 1919
en is dus net als de Ooster-
parkwijk een eeuw oud. Een 
toevalligheid die verder geen 
betekenis heeft. Toch is er wel 
degelijk een connectie tussen 
dit boek en onze wijk. Johan 
Huizinga - die van 1905 tot 
1915 hoogleraar in Groningen 
was - deed de kerngedachte 
van Herfsttij op tijdens een 
wandeling langs het Damster-
diep, aan de rand van de 
Oosterparkwijk. Of liever: wat 
later de Oosterparkwijk zou 
worden. In zijn boekje ‘Mijn 
weg tot de Historie’ (in 1947 
postuum gepubliceerd) ver-
telde hij dat hij in namiddag 
“wanneer de zorg voor de 
kleine kinderen de tijd van 
mijn vrouw opeiste” vaak een 
wandelingetje buiten de stad 
maakte (een fraai voorbeeld
overigens van de taakverde-
ling binnen een gezin in die 
tijd). Daarbij koos hij voor 
een route langs het Damster-
diep, het gedeelte dat toen nog 
bijna helemaal onbebouwd
was, tussen de Petrus Camper-
singel en wat nu de Ooster-
sluis is, schat ik in.

Tijdens een van deze wan-
delingen (hij vermoedde zelf op 
een zondagmiddag in 1907) 
kwam Huizinga tot een wezen-
lijk inzicht. Het inzicht dat 
de late middeleeuwen niet 
moeten worden gezien als 
aankondiging van wat komen 

gaat, maar “als het afsterven 
van dat wat heengaat.” Met 
andere woorden: bekijk de 
middeleeuwen in zijn eigen-
heid, beoordeel deze tijd op 
zijn eigen verdiensten en op 
zijn eigen karakter en laat je 
niet afleiden door gedachten 
aan de periode die erop volgt. 
Veel geleerden in die tijd 
zagen in de late middeleeuwen 
allerlei voortekenen van de  
renaissance die in aantocht 
was. Huizinga vond dit een 
principieel onjuiste benade-
ring. Houd je strikt bij de tijd 
zelf, zo luidde zijn devies.

De Bourgondiërs
We gaan bijna zeven eeuwen 
terug in de tijd. Terug naar 
de late middeleeuwen. In 
1356 vond bij de stad Poitiers 
in Frankrijk een veldslag 
plaats tussen het Engelse en 
het Franse leger. Niet alleen 

verloren de Fransen deze 
slag, maar ook werden hun 
aanvoerder, koning Jan II, en 
diens veertienjarige zoon 
Filips door de Engelsen gevan-
gen genomen en naar Londen 
afgevoerd.  Maar het had alle-
maal nog veel slechter kunnen 
aflopen. De koning had kunnen 
sneuvelen. Dankzij de oplet-
tendheid van Filips die hem een 
paar keer waarschuwde  voor 
aanstormende Engelse ridders 
te paard (“Pas op vader - links! 
Pas op vader – rechts !”) had 
hij het er levend afgebracht. Na 
terugkeer uit gevangenschap 
beloonde koning Jan zijn zoon 
voor zijn optreden. Hij kreeg 
het hertogdom Bourgondië 
cadeau. Ook hield Filips aan 
zijn heldhaftige gedrag tijdens 
de slag bij Poitiers zijn bijnaam 
over. Sindsdien staat hij be-
kend als ‘Filips de Stoute’ – 
waarmee niet wordt bedoeld 

dat hij een ondeugende jongen 
was. De Stoute’ is een afkorting 
van ‘de stoutmoedige’ oftewel
 ‘de dappere’.

Het was geen handige zet van 
koning Jan. Want door een 
slimme huwelijkspolitiek, een 
gewiekst strategisch spel en 
andere machinaties, wisten de 
hertogen van Bourgondië hun 
grondgebied in de jaren erna 
aanzienlijk uit te breiden, wat 
uiteraard niet in het belang 
van Frankrijk was. Zo trouwde  
Filips de Stoute in 1369 met 
Margaretha van Male, dochter 
en erfgenaam van Lodewijk van 
Male, graaf van Vlaanderen. Na 
de dood van zijn schoonvader 
in 1384 kon hij Vlaanderen, 
met zijn rijke handelssteden 
en welvarende lakenindustrie, 
aan zijn territorium toevoegen. 
Vele andere  vorstendommen 
volgden. In 1428 wist klein-
zoon Filips de Goede, bij de 
zogenaamde ‘Zoen van Delft”
(zoen is verzoening) zich mees-
ter te maken van de gebieden 
die aan zijn nicht Jacoba van 
Beieren toebehoorden - Hol-
land, Zeeland en Henegouwen. 
In amper 65 jaar tijd is er 
tussen Frankrijk en het Heilige 
Roomse Rijk (het latere 
Duitsland) een aaneengesloten 
Bourgondisch rijk ontstaan 
waarmee terdege rekening 
moest worden gehouden. In 
‘Herfsttij der Middeleeuwen’ 
geeft Johan Huizinga zijn heel 
eigen visie op het leven in 
dit snel uitdijende hertogdom, 
gedurende de veertiende en 
vijftiende eeuw.

In dit gebied kwamen kunst 
en cultuur tot grote bloei. Voor  
het klooster te Champmol bij 
Dijon – dat door Filips de Stoute 
is gesticht – vervaardigden 
beeldhouwer Claus Sluter en 
zijn navolgers praalgraven met 
zogeheten pleurants, beelden 
die het verdriet om de gestor-
vene uitbeelden, die Huizinga 
“de diepste en waardigste 
verbeelding van de rouw” 
noemde, “een dodenmars in 
steen.” In de vijftiende eeuw 
waren in Vlaamse steden schil-
ders als Jan van Eyck, Rogier 
van der Weyden en Hans 
Memling actief. Deskundigen 
spreken tegenwoordig van 
oudnederlandse of vroegne-
derlandse schilderkunst, maar 
de meeste mensen kennen hen 
beter onder de oude benaming 
- Vlaamse primitieven.

Nabloei
Huizinga baseerde zich bij 
zijn studie op onder meer 
kronieken, schilderijen, geïllu-
streerde handschriften, poëzie 
en ridderverhalen uit de 
tijd zelf. Dat was honderd 
jaar geleden een heel  onge-
bruikelijke aanpak. Verder ging 
het hem niet zozeer om wat 
zich in de late middeleeuwen 
feitelijk allemaal afspeelde, 
maar om wat hier achter 
stak: wat zegt dit over hoe 
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de mensen dachten, hoe ze 
voelden, hoe ze ervoeren wat 
er om hen heen gebeurde? Hoe 
beleefden ze hun godsdienst?  
Hoe keken ze aan tegen liefde 
en tegen de dood? Wat dreef 
hen? Ook deze benadering 
was in 1919 vernieuwend. 
Het was het begin van wat 
tegenwoordig mentaliteitsge-
schiedenis wordt genoemd.

En steeds weer kwam Hui-
zinga tot de conclusie dat de 
late middeleeuwen een peri-
ode van nabloei waren, hoe 
mooi de kunst uit die tijd op 
zich ook was. Hij zag tal van 
uiterlijke vormen die wel-
iswaar in de praktijk nog 
voortleefden, maar hun oor-
spronkelijke betekenis kwijt 
waren geraakt. Huizinga ver-
woordde het allemaal in een 
zeer bloemrijke taal. Zo zei 
hij bij het beschrijven van een 
hoffeest: “Het was alles teveel 
literatuur geworden, een voze 
renaissance en een ijdele 
conventie. De overlading met 
staatsie en etiquette moest 
het innerlijk verval van de 
levensvorm bedekken.” In de 
inleiding (voorbericht) van 
het boek sprak hij van “de 
middeleeuwse beschaving in 
haar laatste levensgetij, als een 
boom met overrijpe vruchten.”

Juliana
In 1915 is Huizinga uit 
Groningen vertrokken om 
hoogleraar in Leiden te worden. 
Hij bekleedde de leerstoel 
algemene geschiedenis tot 
1941 – toen de Duitse bezetter 
de Leidse universiteit sloot. 
Zijn bekendste student was 
ongetwijfeld prinses Juliana 
die van 1927 tot 1930 bij
verschillende faculteiten col-
leges volgde, met name bij 
die der geesteswetenschap-
pen. Huizinga was haar favo-
riete docent. Jolande Withuis 
vertelt in haar biografie 
van Juliana dat deze haar 
moeder, koningin Wilhelmina, 
aanspoorde de boeken van 
Huizinga te gaan lezen. Hij 
werd zelfs op paleis Noord-
einde uitgenodigd, waar hij de 
aanwezigen vermaakte door 
op een schoolbord politieke 
spotprenten te tekenen – een 
kunst waar hij heel bedreven 
in was. En toen de prinses haar 
studententijd afsloot met een 
erepromotie trad Huizinga op 
als haar promotor. Zeven jaar 
later, in 1937, vroeg Juliana 
hem getuige te zijn bij haar 
huwelijk met prins Bernhard. 
Dat geeft wel aan hoezeer ze 
hem waardeerde. Overigens 
was Huizinga niet de enige die 
met zijn handtekening het 
huwelijk rechtsgeldig maakte. 
In totaal had het bruidspaar 
maar liefst acht getuigen aan-
getrokken.

De Nobelprijs
Zoals bekend, heeft nog nooit 
een Nederlandse schrijver 
de nobelprijs voor literatuur 

■ Herfsttij der Middeleeuwen in de moderne uitgave.

■ Het Damsterdiep anno 2019.
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100 jaar Johan Huizinga 
uitgelegd door Jilles van den Doel
Op 31 januari 2019 houdt Jilles 
van den Doel een lezing over 
Johan Huizinga ter gelegenheid 
dat het 100 jaar geleden is 
dat het boek “Herfsttij der 
Middeleeuwen” van Johan Hui-
zinga uitgekomen is. Johan 
Huizinga liep in 1907 langs 
het Damsterdiep richting 
Ten Boer om inspiratie op te 
doen. Hij kreeg een visioen 
aan het Damsterdiep dat zijn 
werk sterk heeft beïnvloed.

Feitelijk liep Huizinga langs 
de Oosterparkwijk, ook al 
bestond die toen nog niet. 
Eigenlijk is het Typografen 
Gasthuis uit 1913 de eerste 
bebouwing van het deel van 
de stad Groningen dat we nu 
de Oosterparkwijk noemen. 
Langs het Damsterdiep stond 
al wel de houtmolen van Van 
Houten, daar staat nu het 
huis er nog van.

Johan Huizinga werd in 1872 
geboren in de Oosterstraat. 
De familie Huizinga komt 
oorspronkelijk uit Huizinge, 
dat tussen Winsum en 
Loppersum ligt ongeveer. Zijn 
vader was Dirk Huizinga, rec-
tor magnificus in Groningen, 
waar een straat in de Ooster-
parkwijk naar vernoemd is. 
Er zijn ook wel straten naar 
Johan Huizinga vernoemd, 
maar daarvoor moet je naar 
Alkmaar, Rotterdam of Den 
Haag. Ook al is Johan Huizinga 
in Groningen geboren en was 
hij er hoogleraar, we zijn hem 
zo rond 1915 kwijt geraakt. 
We hebben hem jammerlijk 
overgedragen aan de randstad, 

waar hij belangrijke posities 
verworven heeft. Men vindt 
daar dat hij de Nobelprijs had 
moeten krijgen voor zijn werk.

Hij publiceerde in 1919 het 
boek het boek “Herfsttij der 
Middeleeuwen”, waar indertijd 
gemengde reacties op zijn 
gekomen. Vooral zijn wijze 
van schrijven over de historie 
– hij was historicus en had 
geschiedenisles in Haarlem 
gegeven– viel niet overal in 
goede aarde. Huizinga had 
namelijk het eind van de 
middeleeuwen niet beschreven 
vanuit het perspectief van de 
daarna komende renaissance, 
maar als een periode die als 
vanzelfsprekende ontwikke-
ling op z’n einde liep. Ondanks 
de kritiek op zijn schrijfwijze, 
is het boek een keerpunt 
gebleken voor de wijze waar-
op naar geschiedenis geke-
ken kan worden. De slotzin
uit het eerste hoofdstuk geeft 
een mooi beeld van het schrij-
ven van Johan Huizinga: “Het 
is een boze wereld. Het vuur 
van haat en geweld brandt 
hoog, het onrecht is machtig, 
de duivel dekt met zijn zwarte 
vlerken een duistere aarde. En 
spoedig wacht de mensheid 
het eind van alle dingen. 
Maar de mensheid bekeert 
zich niet; de Kerk strijdt, 
predikers en dichters klagen 
en vermanen vergeefs.” (11de 
editie, 1969, Haarlem, blz. 24.)

Het schrijven zit wel in de 
familie: grootvader Jakob, 
vader Dirk, Johan zelf en zoon 
Leonard zijn allemaal aan 
het schrijven geweest. Johan 
Huizinga als cultuurhistoricus 

gekregen. Maar in 1939 waren 
we er heel dichtbij. Johan 
Huizinga was dat jaar de  
gedoodverfde winnaar. Alles 
leek in kannen en kruiken – 
tot het nobelprijscomité op 
het laatste moment besloot 
de prijs toe te kennen aan 
de Finse auteur Frans Eemil 
Sillaanpää. Dit had een reden. 
De Sovjet Unie stond op het 
punt Finland binnen te vallen 
en het comité wilde het Finse 
volk een steuntje in de rug 
geven door een schrijver uit 
zijn taalgebied te bekronen. 
Dit ging dus te koste van de 
Nederlandse kandidaat.

Love Story
‘Herfsttij der Middeleeuwen’ 
geldt nog altijd als een 
standaardwerk – ook inter-
nationaal. Het boek is al snel 
in het Engels, Frans en Duits 
vertaald. Later volgden verta-
lingen in, onder meer, het 
Chinees, Russisch, Armeens, 
Bulgaars en Albanees. Dat het 
werk op Amerikaanse univer-
siteiten tot de gebruikelijke
leerstof voor geschiedenis-
studenten behoort, laat een 
scène zien uit Love Story, de 
tranentrekker die begin jaren 
zeventig miljoenen mensen 
naar de bioscoop lokte. Het 
verhaal rond het gedoemde 
liefdespaar Jenny en Oliver, 
gespeeld door Ali MacGraw en 
Ryan O’Neal. Wanneer Oliver 
in de universiteitsbibliotheek 
op zoek is naar een boek, lopen 
de twee elkaar toevallig tegen 
het lijf - het begin van hun love 
story. Weet u welk boek Oliver 
moest hebben? ‘The Waning of 
the Middle Ages’ - de Engelse 
vertaling van Herfsttij! Dat 
Erich Segal, de schrijver van 
Love Story, voor deze titel koos, 
zegt iets over de reputatie die 
Huizinga’s boek in Amerika 
geniet. Het boek ‘Herfsttij der 
Middeleeuwen’ - waarvan de 
kiem op een zondagmiddag 
in 1907 werd gelegd, tijdens 
een wandeling langs het 
Damsterdiep, aan de rand van 
wat nu de Oosterparkwijk is.

nogal serieus, zijn zoon 
Leonard schreef onder andere 
over “Adriaan en Olivier”, wat 
een hilarisch leuk verhaal is.

Jilles van den Doel vertelt met 
groot gemak alles wat hij weet 
over Johan Huizinga, veel uit 
het hoofd. Hij vindt zelf dat hij 
met zijn pas 12 jaar studie naar 
Huizinga nog een beginneling 
is, maar dat lijkt erg op meer 
bescheidenheid dan nodig 
is. Zo verhaalt Jilles over de 
aanpak van Johan Huizinga 
die draait om het inzicht dat 
cultuur eigenlijk een spel is dat 
mensen spelen. En dat Huizinga 
beweert dat de schoonheid 
van dat spel wel verloren 
lijkt te gaan in zijn tijd, waar 
het gebrek aan gevoel voor 
humor, het ontstaan van on-
verdraagzaamheid en de ver-
slapping van de morele stan-
daarden leidt tot vals spel.

Jilles maakte in 1990 kennis
met de Huizinga-wandeling. 
Die gaat door de stad Gro-
ningen ter ere van de ver-

binding tussen Johan Huizin-
ga en de stad Groningen. Als 
de mensen daar zin in heb-
ben, dan doen we die wan-
deling nog eens. De wande-
ling begint op het Damster-
diep waar Johan Huizinga zijn 
eerste diepe inzichten ontwik-
kelde om later Herfsttij mee 
te kunnen schrijven.

Eigenlijk zou de stad Gronin-
gen als eerbetoon de Johan 
Huizinga Liga moeten oprich-
ten. Deze kenmerkende man 
komt tenslotte voort uit onze 
stad en deed zijn belang-
rijkste inzicht over cultuur-
historie op toen hij langs het 
Damsterdiep liep…

Meer informatie
www.johanhuizinga.nl
Filmpje over Johan Huizinga 
waarbij de kleindochter 
Mary Huizinga voorleest uit 
Herfsttij der Middeleeuwen: 
https://youtu.be/
VlBUxDhoz6I  

100 JAAR OOSTERPARKWIJK

Door Mark C Hoogenboom

■ Jilles van den Doel laat publicaties zien van Johan Huizinga.

■ Jilles van den Doel laat zien hoe de Hunze vroeger om de stad liep, waar nu de Oosterpark-
wijk dus bovenop ligt
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Wat doet woningcorporatie 
Nijestee in de wijk?
Wijkbewoner Thea Bakhuys 
stelde op Twitter vragen over 
de verkoop van woningen in 
de Oosterparkwijk. Het leidde 
tot een gesprek met Nijestee-
directeur Pieter Bregman, 
samen met haar buurvrouw 
Brigitte de Waal. Ze spraken 
daarnaast over de 15%-
norm voor kamerverhuur, 
woonlasten, de nieuwbouw en 
het onderhoud aan de huizen.

Bakhuys huurt bij Nijestee en 
woont al 24 jaar in de 
Hortensialaan. Haar buur-
vrouw inmiddels zo’n zes jaar. 
Beiden met veel plezier. De 
Waal: “We zeggen wel eens: we 
gaan hier alleen nog weg in de 
kist”. Ze zien ontwikkelingen 
in de wijk waar ze vragen over 
hebben. “Het lijkt alsof elke 
huurwoning die leegkomt, 

verkocht wordt”, zegt Bakhuys. 
Maar het zijn niet allemaal 
sociale huurwoningen die te 
koop staan, legt Pieter Breg-
man uit. Daaronder vallen 
ook koopwoningen die door
de eigenaren worden door-
verkocht. “De afgelopen drie 
jaar hebben wij in de Ooster-
parkwijk 34 woningen ver-
kocht. De opbrengsten zijn 
nodig voor nieuwbouw van 
sociale huurwoningen. Maar 
we zijn het eigenlijk gewoon 
met jullie eens dat het aantal 
sociale huurwoningen dat wij 
willen verkopen zo weinig 
mogelijk is. Vijftig per jaar in 
de hele stad, waarvan zo’n tien 
per jaar in de Oosterparkwijk.”

Ook het aantal studenten in de 
wijk lijkt te zijn toegenomen. 
Bakhuys: “Heel veel mensen, 
waaronder ik, dachten dat 
een straat maar 15 procent 

studenten mag hebben.” Die 
15%-norm staat niet voor het 
percentage studenten dat in 
een straat mag wonen, zegt 
Bregman, maar voor het aan-
tal zogenoemde onttrekkings-
vergunning die per straat 
worden verleend door de 
gemeente. Hoeveel kamers een 
woning heeft is daarbij niet 
relevant. En studenten kunnen 
ook andere soort huizen bewo-
nen dan studentenhuizen.

Nieuwbouw in de wijk
Omdat er veel vraag is naar 
sociale huurwoningen in de 
stad, bouwt de woningbouw-
corporatie veel bij: in de Oos-
terparkwijk in de afgelopen 
jaar in totaal 144 woningen. In 
2020 begint de bouw van vijftig 
sociale huurappartementen op 
de voormalige Treslinghuis-
locatie en 14 eengezinswonin-
gen achter De Zaag. Naast de 
nieuwbouw, stonden ook veel 
woningen de afgelopen jaren 
in de steigers. In de Ooster-
parkwijk heeft Nijestee de 

afgelopen drie jaar bijna 400 
woningen verduurzaamd.
Huizen werden beter geïso-
leerd en kregen onder meer 
HR++ glas en mechanische 
ventilatie. In 2020 wil de 
corporatie ongeveer 140 wo-
ningen aanpakken in de Bloe-
menbuurt. 

Gaat er binnenkort ook nog 
gerenoveerd worden aan de 
Hortensialaan?”, vraagt De 
Waal. Bregman laat dit voor 
haar uitzoeken, maar tipt dat 
op de website van de corporatie 
per wijk is aangegeven wat 
voor kleiner onderhoud er voor 
dat jaar gepland staat, zoals 
buitenschilderwerk. En men-
sen kunnen altijd bellen met 
Nijestee. De Waal: “Ik vind dat 
onze keuken en douche ver-
ouderd zijn. En we hadden 
ook veel last van schimmel in 
de woning en slakken in de 
woonkamer.” Er bleek veel 
vocht tussen de muur te 
zitten. Nu er een nieuw muur-
tje is geplaatst is de overlast
verminderd. 

Service
“Wat vinden jullie van de 
huurprijs?”, vraagt Bregman. 

Bakhuys: “Ik ben helemaal 
tevreden, ik betaal 369 euro 
en ontvang huursubsidie.” De 
Waal: “Ik vind het wel duur, wij 
betalen 500 euro.” Bregman: 
“De service vinden jullie wel 
goed?” De Waal: “Het grootste 
probleem bij Nijestee vind ik 
dat er zoveel verschillende 
mensen door elkaar heen 
werken. De een zegt dit, de 
ander dat.” Bregman beaamt 
dat hij dit vaker hoort. “Wor-
den de problemen uiteindelijk 
ook opgelost?, vraagt hij. 
“Gedeeltelijk”,  zegt De Waal. 
“Maar het is zo jammer dat het 
uitmaakt wie je treft. Bij een 
vervelend gesprek kijk je toch 
de hele woningbouwvereni-
ging erop aan.” Hoewel De
Waal gemengde ervaringen 
heeft, is Bakhuys is tevreden 
over de service van Nije-
stee. “Onze keuken was over-
stroomd en daardoor was het 
aanrechtblad een beetje raar 
geworden. Toen er iemand 
langs kwam, zei hij dat er 
gewoon een nieuwe keuken 
in komt. En als ik iets vraag 
over de douche of over gaten 
dichtmaken, dan komt er 
gewoon iemand en dan gebeurt 
het ook vrij snel en goed.”

■ (v.l.n.r. Thea Bakhuys, Pieter Bregman en Brigitte de 
Waal)                                                  Foto: Siese Veenstra

Nijestee doet meer met energie
Voor de zomer zijn 13 woningen van Nijestee aan de Zaag-
muldersweg verduurzaamd. De woningen hebben nu onder 
andere dubbel glas, zonnepanelen en dak- en spouwmuurisolatie.

We gaan nu verder met de 88 woningen aan de overkant: 
Linnaeusplein en Zaagmuldersweg. Ook hier is Nijhuis-Noord 
de aannemer. Behalve energiebesparende maatregelen gaan we 
ook onderhoud uitvoeren. De grootste klus is het verwijderen 
van de stenen muurtjes aan de achterkant. Hier komen nieuwe 
balkonhekken met (voor een deel) beplating. Het verwijderen 
van deze muurtjes kan enige geluidshinder veroorzaken. Verder 
worden de portieken geschilderd en voorzien van nieuw glas. De 
verwachting is dat alle woningen aan het eind van dit jaar klaar 
zijn. De woningen zijn dan geschilderd, geïsoleerd en voorzien 
van zonnepanelen. De aannemer heeft een deel van het gazon 
aan de Zaagmuldersweg ingericht als bouwplaats. Er komt ook 
tijdelijk een bouwkraan op de stoep en de Jumbo stelt ruimte 
beschikbaar op hun parkeerterrein. Het is zo nu en dan dus druk 
in dit stuk van de wijk. 

In een paar jaar tijd zijn er ongeveer 400 woningen in de 
Oosterparkwijk door Nijestee verbeterd.

Ingezonden door Nijestee

Repetities theaterwandeling “Ons kent ons” 
van start
Meer dan vijfentwintig en-
thousiaste Oosterparkers rea-
geerden op de oproep van 
Stichting Metafora om spelers, 
figuranten en muzikanten 
voor de voorstelling “Ons kent 
ons”. Een theaterwandeling 
die rond kerst langs drie 
locaties in de wijk gaat. De 
eerste kennismaking met 
elkaar en met het script heeft 
inmiddels plaatsgevonden en 
de meeste rollen zijn ver-
deeld. De komende tijd gaat 
er flink gerepeteerd worden. 
Jacqueline Pieters nam het 

initiatief voor deze voorstelling 
en Astrid Warntjes doet de
regie.

Ons kent ons
Tijdens deze theaterwandeling 
krijg je een kijkje “achter de 
voordeur”. Wat je achter de 
verschillende deuren ziet 
gebeuren is gebaseerd op 
ervaringsverhalen van Ooster-
parkers. En wat blijkt? Dat 
wat je aan de buitenkant 
van mensen ziet wel eens 
heel anders kan zijn dan 
wanneer je bij hen thuis 
over de drempel stapt. In de 
voorstelling maak je onder 
anderen kennis met oma Stijn 
en opa Piet die iedereen die 

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

Speeldata 
Voor wie het niet 
wil missen, zet de 
speeldata alvast in je 
agenda. 

14 en 15 december: 
20:00 uur
19, 20 en 21 december: 
20:00 uur
22 december: 15:00 uur
23 december: 20:00 uur
27 en 28 december: 
20:00 uur
29 december: 15:00 uur

niet uit de Oosterpark komt 
maar niets vindt. En met 
Sebastiaan en Elsbeth die in 
een koophuis wonen in de wijk 
en die erachter komen dat hun 
dochter stiekem danst bij JOP.

Nog 1 speler gezocht
Voor één van de rollen zoekt 
Astrid nog een jongen tussen 
de 16 en 22 jaar. Speelervaring 
is niet noodzakelijk. Ben jij een 
jongen in die leeftijdscategorie 
en wil jij wel een kleine rol met 
tekst in deze theaterwandeling, 
neem dan contact op met 
Astrid door een mail te sturen 
naar astridwarntjes@live.nl.

Ingezonden bericht
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Werken in ‘onze’ wijk!
De Oosterparkwijk viert haar honderdjarig bestaan

Reden, om eens met mensen in gesprek te gaan
’t Zijn Jorge Castro en Inge Warringa, wel bekend

want beiden werken hier als wijkagent
En eens: politiebureau, nu een restaurant

bleek dé plek voor een interview in de krant!

Ook goed, de politie eens te promoten
Helaas … de zaak was net gesloten

Gelukkig mochten we toch naar binnen
Het interview dat kon beginnen

Zoals Inge vertelde in ons gesprek
was Borger haar geboorteplek

Jorge werd in Groningen geboren
In deze wijk, leuk om te horen

Want, ik vertel het maar gelijk:           
Ook mijn wiegje stond in deze wijk!

Jorge, zijn naam verraadt het al
zijn pa werd geboren in Portugal

Inge werkt hier al zevenentwintig jaar
Maar nog geen dag verveelt het haar

Een droom, die er als kind al was?
Ach nee, die kwam veel later, pas 
Ze zei dat ze geen voorkeur had

zelfs niet, toen ze al op de Havo zat  
Wel waren er twee familieleden
bij het politiekorps ingetreden
Dus, zoals die dingen dan gaan

hierdoor sprak het werk ook Inge aan

Toen Jorge de sportopleiding deed
de Ciosopleiding, zoals die heet        

werd hij in de politie geïnteresseerd
heeft zich daar toen op georiënteerd
Hij kreeg de baan, die hij graag wou
en loopt nu al heel lang in het blauw!

Hoewel zij dus een aantal jaren
beiden jeugdagent hier waren
bleef deze functie niet bestaan

hoewel dit werk wel door bleef gaan                                             
In die job bezochten zij menig keer
hangplekken, scholen, en nog meer 

‘Daar zijn, waar jongeren zijn’
Nou, zo’n uitspraak klinkt wel fijn!
Kregen met criminaliteit te maken             

maar ook met veel and’re zaken

Waar je dan ook benieuwd naar bent:    
Een werkdag van een wijkagent

Voor Inge begint het er altijd mee:                                                         
De wijk Kardinge, bureau Parkallee

Dan naar ’t bureau aan de Korreweg
Daar wacht het werk gelijk al zeg!                                 

In ‘t politiesysteem zie je gelijk
wat er zoal gebeurd is in de wijk

Reageren op mails, mensen bellen
taken, niet op één hand te tellen
Noodhulp, is ook heel veel waard
Spreekuur, de wijk in, uiteraard
Soms ook best veel incasseren

Vroeg zorgsignalen signaleren 
op strafrecht, en op zorggebied
Vaak voorkomt dat veel verdriet
Om dichter bij de burger te staan                

zullen ook dingen veranderen gaan 
Meer collega’s betrekken bij de wijk                                                                   

het lijkt een vooruitgang, in de praktijk

Tenslotte, dit hoort er echt nog bij:
kregen beiden drie kinderen op rij!
Dan, van mij nog een laatste vraag:

‘Detectives, politiefilms, zie ik graag!
Hoewel daar dingen soms anders gaan

Hoe kijken jullie daar tegenaan?’
En wat ik vermoedde, blijkt een feit:

Vaak klopt het niet met de werk’lijkeid!                   
                                                      

Ja, politieagent, een prachtige baan       
Daar waar nodig, mensen bij te staan

Ook zaken, die je ‘t liefst vermijdt:
Ongelukken, criminaliteit
Heel veel in geïnvesteerd                                                  

Helaas niet altijd gerespecteerd …
Maar toch geldt voor groot en klein:
Wat zouden wij zonder politie zijn! 

Fotoimpressie 
Muzikale Fietstocht
Op  zaterdag 15 juni 2019 vond de muzikale fietstocht plaats. De deelnemers fietsten deze 
dag van concert naar concert op plaatsen als een woonboot, iemands huiskamer en een  
binnentuin. Vervolgens konden zij daar genieten van optredens van onder andere George Amofa 
& Friends, Vincent van der Aa, Manon Bergstra, Sven Otte, Mirjam Dirks en de Evergreens.

■ Inge Warringa (l.) en Eva Dijkman (die Jorge Castro 
vervangt vanwege ziekte) voor het Oude Politiebureau.

Door Maria Riksten-Brouwer

Foto’s: Frans Geubel
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KICK-OFF OOSTERPARKWIJK 
Op dinsdag 24 september vanaf 14.30 
uur is er voor alle leeftijden een kick-off 
van de nationale sportweek! Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
van museumcaravan tot kleppers 
maken tot knutsel madness! Word je 
ook nieuwsgierig? Kom langs! 

 

FINANCIELE TIP 
Wilt u financieel gezond zijn? Doe dan  
uw uiterste best om te besparen en los 
uw schulden af. Maar hoe doet u dat?  

Besparen: werp een blik op uw 
bankrekening en bekijk welke zaken 
noodzakelijk zijn. Probeer zoveel 
mogelijk overbodige uitgaven te 
schrappen.  

Breng de rekeningen terug naar de door 
bijna iedereen te betalen vaste lasten: 

1. het dak boven uw hoofd (huur),  

2. de energie (gas en licht),  

3. het water,  

4. de zorgverzekering, 

5. en de gemeentelijke belastingen.  

Er zijn natuurlijk uitzonderingen: u heeft 
meer vaste lasten als u langere tijd ziek 
bent.  

De overige rekeningen vallen onder 
“luxe”. Ja, zelfs mobiele telefoons waar 
vaak een duur abonnement aan kleeft. 
En mocht u het nog niet weten: een 
abonnement bij een 
telefoonmaatschappij is een schuld. 
Deze moet afbetaald worden. Hetzelfde 
geldt voor roodstand bij uw bank. Hier 
wordt vaak een fikse rente gerekend 
zonder dat bekend is hoeveel precies. 
Terwijl u op uw spaargeld geen of 
nauwelijks rente krijgt. U kunt dit 
stopzetten.   

Om financieel gezond te zijn is het zeer 
raadzaam om uit de schulden te raken. 

Heeft u schulden en weet u niet hoe u 
hieruit komt? Wist u dat uw gemeente 
de verplichting geeft om u met uw 
schulden te helpen? Dit is wettelijk 
vastgelegd. Vindt u de stap naar de 
Groningse kredietbank (GKB) die dit 
voor de gemeente uitvoert te groot of 
heeft u een andere goede reden om er 
niet heen te gaan maar wilt u toch 
advies/ondersteuning? Kom dan 
vrijblijvend langs bij de inloop van 
GeldWIJs. Hier kunt u laagdrempelig 
vragen stellen over uw financiële 
situatie. Ook zonder uw naam te 
noemen. U bent van harte welkom.    

  

GeldWIJs is te vinden op maandag van 
9.00- 12.30 uur bij WIJ 
Schilderswijk/Centrum in de 
Oosterstraat, en op woensdag van 9.00- 
12.30 uur aan de Heesterpoort 1. 

Wilt u zaken zelf uitzoeken, dan is er op 
het internet veel informatie te vinden. 

Zoek bijvoorbeeld op internet eens op: 
'besparen NIBUD' of 'besparen 
CONSUMENTENBOND'. 

THUISAFGEHAALD: EEN 
INTERVIEW MET INEKE 

Zo af en toe treffen wij bewoners die 
met alle liefde hun eten wel willen delen 
met een ander. Of iemand zoekt hulp bij 
het koken van maaltijden, omdat dit zelf 
(tijdelijk) niet goed meer lukt. 

Daarom worden wij erg blij van het 
initiatief Thuisafgehaald. Zij 
ontwikkelden een platform waar jij je 
zelfgemaakte eten kan delen en/of een 
bordje bij je buurtgenoot kan afhalen; 
eenmalig tegen een kleine vergoeding 
of structureel in de vorm van een 
abonnement.   

Ik sprak met Ineke uit de 
Oosterparkwijk. Zij kookt één keer per 
week voor buurtgenoot Loes.   

Ruim anderhalf jaar geleden werd Ineke 
persoonlijk benaderd door een 
medewerker van Thuisafgehaald, waar 
zij op dat moment zo nu en dan haar 
maaltijden op aanbood: ”Thuisafgehaald 
bemiddelde voor een bewoonster die in 
de buurt woonde en waar de hulp hard 
nodig was. Ze zochten iemand die zo nu 
en dan voor haar wilde koken”. Dit 
persoonlijke bericht triggerde Ineke om 
te reageren.  

Ineke: “Ik dacht, ze woont best wel 
dichtbij, dus waarom eigenlijk niet? Ik 
vind het leuk, ik hou van koken en ik kan 

iemand er blij mee maken. Iemand die 
dat gewoon zelf niet kan, wat vreselijk.”  

Ineke kookt één keer per week voor 
haar. Ze kookt iets extra, al heeft ze 
altijd wel iets over, dus voor Ineke is het 
niet zo ingewikkeld om dit voor een 
ander te doen.  

“Ik hou wel rekening met haar wensen. 
Zij vindt pasta lekker, 
bladerdeegtaartjes. Dat eet ik zelf niet, 
maar ik vind het leuk om haar dan zo blij 
te zien. We eten beide een beetje vlees, 
vis en het liefst biologisch. Dus daarin 
vinden we elkaar wel. Elke week brengt 
Ineke het eten langs. “We maken een 
praatje, soms ook niet. Dat kan gewoon. 
We mogen elkaar graag”.  

Op Thuisafgehaald kan iedereen zich 
aanmelden als kok of afhaler, of beide. 
Je krijgt een vergoeding voor het eten 
dat je maakt. Je rekent uit wat je 
ongeveer kwijt bent en wat extra voor de 
moeite, dat is het idee, aldus Ineke. “Ik 
vind het leuk, hoef er niet aan te 
verdienen. Soms is mijn eten wat luxer, 
een andere keer wat eenvoudiger”. Je 
zet je eten online, je omschrijft wat er in 
zit, wat het kost en hoeveel porties je 
beschikbaar hebt en op welke tijd ze het 
eten kunnen afhalen. Afhalers nemen 
zelf een bakje mee, betalen gepast en 
nemen het lekker mee naar huis. “Als 
mensen eenmaal weten dat het lekker 
is, komen ze wel terug.” 

Er is nog een functie, namelijk die van 
"bordje over?" Dan kunnen mensen die 
jou volgen je de vraag sturen of je 
vandaag een bordje over hebt.   

Eén van de leukste dingen aan 
Thuisafgehaald is misschien wel het 
contact met je buurtbewoners. Het delen 
van je interesse voor eten, een praatje 
maken. “Een man die geregeld mijn 
soep kwam halen, heeft me een keer 
uitgenodigd bij hem thuis, om te kijken 
hoe hij het dan doet. Ik hou daar van, zo 
leuk. Ik vraag mensen vaak ook wel 
even binnen, dan kunnen ze zien dat ik 
netjes kook, dat geeft ze toch een 
prettig gevoel”.  

Ineke hoopt dat haar verhaal anderen 
kan inspireren om ook wat te doen voor 
een ander. Ik heb een heel lief, leuk, fijn 
mens ontmoet hierdoor, waar ik iets 
voor kan doen. Ik vind het gewoon een 
heel leuk contact”.   

Nieuwgierig geworden? Op 
www.thuisafgehaald.nl vind je alle 
informatie en kan jij je registreren als 
thuiskok of afhaler. Omdat de eerste 
keer soms best spannend is staan er op 
de website  ook ervaringen van andere 
gebruikers.  

 

DRIFTBUIEN VAN JE KIND:    
WAT TE DOEN? 

Gillen, huilen, op de grond liggen, 
schoppen en slaan, met dingen gooien; 
uitingen van onmacht en frustratie hoort bij 
de normale ontwikkeling van kinderen.  
Omgaan met frustratie en boosheid moet 
je kind leren!  

Hoe kun je als 
ouder je kind 
helpen bij het 
omgaan met 
boosheid en 
frustratie:  

 

 

- Blijf rustig. Door rustig te 
blijven heeft het kind een veilige 
plek om te leren omgaan met de 
frustratie en boosheid. 

- Geef erkenning, maar stel 
grenzen; Boosheid en frustratie 
mag er zijn. Zeg ook dat je begrijpt 
dat je kind zich boos voelt, maar 
dat slaan, schoppen of bijten geen 
oplossing is en dat dit anderen pijn 
doet. 

- Geef woorden aan de 
boosheid; woorden geven en 
praten over waar je boos en 
verdrietig over bent is voor 
kinderen nog heel moeilijk. Laat 
merken dat je begrijpt wat je kind 
wil. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ja, je wilt zo 
graag nog…’ of: ‘Jij houdt zo 
van…’ zoek samen naar de 
woorden voor de boosheid. 

- Geef zelf het goede 
voorbeeld. Kinderen leren door 
na te doen. Wanneer je zelf op 
een goede manier je boosheid uit, 
hebben kinderen een voorbeeld 
hoe zij het ook kunnen doen.  
 

 

Kijk voor meer informatie op 
www.opvoeden.nl  

Driftbuien en boze buien van je kind 
kan ook ouders veel energie kosten. 
Wanneer  je kind vaker of lange boze 
buien of driftbuien heeft kan het helpen 
er eens met een ander over te praten. 
Wil je er eens over praten? Neem dan 
contact op met WIJ Oosterparkwijk. 
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OPENING NIEUWE LOCATIE WIJ OOSTERPARKWIJK 
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5 oktober 2019

Alle korpsen starten om 13.00 uur met een street-parade bij u door de straten,
zij lopen richting het Pioenpark, hierbij willen wij u uitnodigen om met 
de korpsen mee te lopen naar het taptoe-veld.
Vanaf 14.00 uur kunt u in het Pioenpark genieten van alle muziek en shows die
de korpsen speciaal voor U als Oosterparker zullen laten zien en horen.

14.00 uur Pioenpark
Groningen

vanaf 13.00 uur street-parade bij u door de straat

Drumfanfare Avanti bestaat 60 jaar,
dit willen wij graag met U vieren!
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