
Pagina 10  
Netta Nijhof
Geïnspireerd door afval

De volgende wijkkrant verschijnt rond 12 december | Kopijsluiting: 25 november | redactie@wijkkrantoosterpark.nl

Pagina 8
Dam je fit
in het 
Oosterparkheem
op Dam Donderdag

Pagina 3
Opruimactie

Van JOP naar HOP

Wijkkrant Oosterpark
Jaargang 45    Nummer 5   Oplage 5.200   November 2019                                                                                      www.wijkkrantoosterpark.nl                                   |                   |                   |                    

Reünie 100 jaar Oosterparkwijk

Op 19 oktober werd in het FC 
Groningenstadion de reünie 
ter gelegenheid van het vieren 
van 100 jaar Oosterparkwijk 
gehouden. Het was even zoeken 
waar de bezoeker precies 
naar binnen moest. De zaal 
zat al snel goed vol met zo’n 
400 belangstellenden. Henk 
de Hamer was de trekker van 
de organisatie voor het feest. 
De bewonersorganisatie, het WIJ-
team, de stichting Evenementen 
100 jaar Oosterparkwijk en FC 
Groningen waren sponsors. Plus, 
een heel grote groep vrijwilligers
is erbij betrokken om alles 

georganiseerd en geregeld te 
krijgen.

Speciale gasten waren Annie 
Tak, Max van de Berg en de 
voetbalvereniging Oosterparker 
(die tegenwoordig gevestigd 
is in Kardinge).

Daarnaast allemaal Oosterpar-
kers, waarbij iemand aan een 
paar voorwaarden moest voldoen 
om zich op te kunnen geven: 
Oosterparker geweest of nu in 
de wijk wonend én een jaar of 50 
of ouder. Er was dan ook vrijwel 
geen jeugd aanwezig, maar een 
mooie collectie senior bezoekers. 
De leeftijd liep tot ongeveer 100. 

Niet iedereen was zelf Ooster-
parker geweest: iemand kon 
ook aanhang zijn van een van 
de koorleden van Oosterstörm 
of aanhang zijn van een 
Oosterparker. Dan mocht hij of 
zij ook binnen.

Super handig waren de stickers 
bij de ingang waarop iedereen zijn 
naam kon aangeven (noteren).
Een enkeling had bedacht dat hij 
zijn straatgenoten van vroeger 
wel weer wilde tegenkomen 
en schreef nog een sticker met 
de Nachtegaalstraat erop. In 
de hoop dat die straatgenoten 
nu – vijftig jaar later – hem 
niet aan zijn gezicht maar aan 

de straat waar hij had gewoond 
zouden herkennen.

De huidige Oosterparkers had-
den zich opgegeven omdat ze 
over de reünie hadden gelezen 
of gehoord. Maar voormalige 
Oosterparkers wisten van niks 
en hoorden er via via van. Ze 
gaven dat zelf dan weer door 
aan anderen, tot aan een oud-
burgemeester van Gouda toe 
die Oosterparker was in zijn
jonge jaren.

Naast het koor Oosterstörm met 
43 zingende mannen (allemaal 
ook boven de 50) waren er 
de discoshow The Magic Five 

en dichter Everdinus Filippus 
om de stemming erin te 
brengen. Dat lukte prima. De 
43 Oosterstörmers kwamen 
qua volume zelf goed over het 
pratende publiek heen. De 
dichter werd goed versterkt en 
dat was ook wel nodig want naast 
toehoorders waren er vooral veel 
doorbabbelaars.

Door Mark C Hoogenboom

■ Organisatietrekker Henk de Hamer en de mannen van Shantykoor Oosterstörm.                                                          Foto: Wolter Kobus

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder 
op pagina 5.
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Taptoe: 60 jaar Avanti
FOTOREPORTAGE Foto’s: Arend Nijborg

Op 5 oktober vond de Taptoe van Avanti plaats in de Oosterparkwijk. Dit ter gelegenheid van het 60-jarig 
jubileum van de vereniging. Het weer zat mee en wijkbewoners genoten in grote getale van de muzikale 
klanken. Hier een kleine fotoimpressie van het evenement. 
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Opruimactie van JOP naar HOP is een succes
Door Erik Weersing
Op een wat grijze vrijdagochtend, 
eind september, verzamelde een 
groepje buurtbewoners zich 
bij het gebouw van het JOP 
aan de Klaprooslaan. Voor de 
tweede keer had Wijkwerken 
Oosterpark, in samenwerking 
met Blikverruimers 050, de 
opruimactie ‘Van JOP naar HOP’ 
georganiseerd. Na de kennis-
making aan de picknicktafel, 
met koffie en cake, gingen 
de deelnemers aan de slag. 
In groepjes van twee of drie 
personen doorkruisten ze de 
wijk, gewapend met grote grij-
pers en vuilniszakken, en namen 
onderweg al het zwerfvuil mee 
dat op hun pad lag. Dat varieerde 
van lege bierblikjes, plastic 
verpakkingsmateriaal en kapot 
speelgoed tot weggegooide fiets-
kettingen en afgedankt tuin-
gereedschap. De blikjes werden 
in aparte zakken verzameld. 
Met het geld dat de opbrengst 
oplevert, ondersteunt Blikver-
ruimers 050 een goed doel. 
Tijdens de wandeling was te 
merken dat er binnenshuis niet 
veel meer wordt gerookt. Het 
trottoir voor sommige huizen lag 

bezaaid met sigarettenpeuken.

Natuurlijk – het gaat erom dat de 
wijk er na afloop beter en schoner 
uitziet. Maar het sociale aspect 
van de actie is ook belangrijk. 
Het is plezierig om met mensen 
die je tevoren niet kent, aan 
het werk te gaan en onderwijl 
wat te kletsen en ervaringen 
uit te wisselen. Regelmatig 
bleven fietsers en wandelaars 
staan om de vrijwilligers met 
hun werkzaamheden te compli-
menteren. “Hartstikke goed dat 
jullie dit allemaal doen!” Ook 
kwamen wijkbewoners uit hun 
huizen om hen aan te moedigen. 
Duimen gingen omhoog. Onder-
tussen reed Hendri, beheerder 
bij WerkPro, in de Buurtbus 
rondjes door de wijk om de 
volle vuilniszakken in te nemen
en nieuwe uit te delen.

Tegen de middag trokken de 
deelnemers geleidelijk in de 
richting van stadsrestaurant Het 
Oude Politiebureau (HOP), het 
eindpunt van alle routes. Daar 
wachtte hun een uitgebreide en 
smakelijke lunch - de bekroning 
van een succesvolle opruim-
actie in de wijk.

Verheugde u zich ook zo op de Bingoshow? Helaas moeten we mededelen dat 
de F.E.O. 1001 Nacht Bingoshow van 2 november wegens omstandigheden 
is afgelast.

Wijkwerken Oosterpark organiseert projecten die bewoners activeert samen hun wijk nog een stukje leuker, 
schoner en socialer te maken. Blikverruimers 050 is actief voor kledingbank De Zeecontainer dat kleding en 
speelgoed inzamelt voor mensen die moeten leven van een inkomen beneden het minimum. 

Gekleurd kunstwerk
Door Jarno Hoogeboom

Half mei was het een drukte van 
belang tijdens de onthulling van 
ons nieuwe kunstwerk (elftal bij 
de velden). Een mooie zonnige 
dag. Nog geen half jaar later 
constateerde ik dat het beeld 
nu al ten prooi is gevallen aan  

cultuurbarbaren, die blijkbaar bij 
gebrek aan papier het kunstwerk 
maar volgeschreven hebben met 
groene verf en onleesbare teksten. 
Inmiddels is het beeld weer schoon,
nou ja schoon? Je kan de resten van 
de groene verf nog duidelijk zien.

Persoonlijk vind ik dit ontzettend 
jammer en zo zinloos. Overigens 
is het nieuwe kunstwerk niet 
het enige beeld dat ten prooi 
valt aan vandalisme. Hoe vaak 
is het beeld van de jonge herder 

in het pioenpark niet vernield? 
Dit beeld was nog maar koud 
teruggeplaatst na grondig herstel. 
Maar is na korte tijd weer vernield 
en nu helaas alweer weg.

Wat je ook van de kunstwerken 
vindt, dat is een kwestie van smaak. 
Maar om ze te vernielen, waarom?!

HOOFDREDACTIONEEL

Foto’s: Frans Geubel
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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

Het is eindelijk zover. Een jaar na de
stemming in twee blokken, wordt
betaald parkeren op 1 november
ingevoerd. Brieven zijn naar de
betrokken straten gestuurd.i

In twee van de drie overgebleven
blokken gaat er in november ook
gestemd worden. Er zijn voldoende
aanvragen voor een stemming over de

invoer van betaald parkeren ingeleverd.
De bewoners van die straten krijgen
begin november hun stembiljet in de
brievenbus. Er kan online gestemd
worden, maar de stembiljetten worden
ook weer deur aan deur opgehaald.

Stem mee, want jullie als bewoners
bepalen zelf of betaald parkeren wordt
ingevoerd! Als meer dan de helft van de

uitgebrachte stemmen tegen betaald
parkeren is, gaat het gewoon niet door.
Maar als de meer dan de helft voor is
natuurlijk wel. Zo werkt democratie, de
meerderheid bepaald.

Heb je nu al vragen over de
stemprocedure dan kan je ons altijd
mailen of op het spreekuur langskomen.
Zie het contactblokje hieronder.

Nog een kleine twee maand en dan is het
zo ver! Op 13, 14 en 15 december
sluiten we het 100jarig bestaan van
onze wijk af met een Winterfestival.
Drie dagen plezier en vertier, midden in
de Oosterparkwijk. Er komt een
uiteenlopend programma, met muziek,
theater en (kinder)activiteiten.

Vorig jaar trapte de BO samen met het
JOP het feestjaar af met de Kerstmarkt.
Het marktdeel hebben we na evaluatie
laten vallen. Er zijn namelijk al genoeg
kerstmarkten in Stad en Ommeland.
Daarom maken we er een festival van,
met meer belevenis en vermaak.

Festival voor de wijk
Het festival is voor de wijk, voor
iedereen. We toveren het JOPterrein om
naar een fantasiewereld, waar van alles

te doen is. Voor de allerkleinste een
draaimolen, pony rijden voor de wat
grotere kinderen. Je kunt schaatsen op de
schaatsbaan. En er is natuurlijk allerlei
theater, circus en muziek. Met als
toppunt de vuurshow natuurlijk.

We zorgen er voor dat je lekker droog
kan zitten. Samen met je wijkgenoten,
genieten van de gezelligheid. Natuurlijk
is er heerlijk eten en kan er een slokje
gluhwein gedronken worden.

Doe mee!
Er wordt al druk gewerkt aan kostuums
voor onze gastvrouwen en gastheren. De
eerste ontwerpen voor de bijzondere
vormgeving van hekjes en chalets zijn
klaar. Maar we kunnen nog wel wat
menskracht gebruiken. Schilderen,
knutselen of ons op een andere manier
bijstaan. Het is écht leuk om te doen.
Dus, doe mee! Stuur ons nu nog een
mailtje op bestuurbo@hotmail.com.

Werk in uitvoering: plannen makenDe vuurshow was vorig jaar erg in trek

100 jaar Oosterparkwijk sluit af met Winterfestival

Betaald parkeren in volgend deel van de wijk
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Everdinus Filippus kreeg zijn 
voornamen omdat hij vernoemd 
moest worden naar tante Ever-
dina en nog een familielid. Als 
dichter bleek het een prachtige 
artiestennaam op te leveren. Hij 
heeft wel 600 gedichten geschre-
ven, van 14 regels elk, op rijm. 
Zo’n 60 gedichten selecteerde hij 
om voor te dragen, maar  die zijn 
niet allemaal aan bod gekomen. 
Hij woonde in zijn jeugd in het 
Oosterpark en herinnert zich 
dat er altijd wat te doen was. Nu 
woont hij al 35 jaar in Helpman 
en wandelt af en toe door de 
Oosterparkwijk. Gaat dan zitten 
in het Oosterpark, waar het hem 
opvalt dat er niet meer zoveel 
kinderen aan het spelen zijn als 
vroeger. Iedereen kon toen zo 
meedoen. Nu komen de kinderen 
veel minder buiten, lijkt wel.

Een gedicht over de schoonheid 
van het Oosterpark mochten we 
plaatsen in de wijkkrant.

Filmster
Ze kijkt naar haar blote foto

En denkt aan een nieuwe auto
Volgende maand kan ze hem halen

En hoeft er niets voor te betalen
Dat ze die rol zou krijgen

In Oosterpark achter de twijgen
Ze was er voor in de wieg gelegd

Had de regisseur in een wip gezegd
Maar waar blijft die regelaar nou

Of is ie bij zijn derde vrouw!
Er valt een brief op de mat
Verdorie zeg wat een kat

Lieve Jil, ga maar weer op Engelse les
Want de producent is op de fles

E. Filippus (8-9-2004)

Fina en Jan zijn broer en zus van 
elkaar en woonden in hun jeugd 
in het Oosterpark. Ria is de vrouw 
van Jan en via een nicht van Ria 
hoorden ze van de reünie. Ze 
hopen oude bekenden tegen te 
komen, maar zien zo een-twee-
drie nog niemand. Ze zijn ook pas 
net binnen. Jan herinnert zich de 
vrijheid in het Oosterpark. Hij 
kon mooi spelen in het park, in de 
bosjes daar en kreeg dan af en toe 
boze politie achter zich aan. Dan 
had er iemand geklaagd. Prachtig 
was dat. Er waren heel veel 
kinderen en er viel altijd wel wat 
te voetballen. De saamhorigheid 
was sterk. Bijvoorbeeld: veel 
meisjes speelden accordeon en 
dan ging iedereen meezingen. Je 
speelde met een oude fiets, een 
tol, een vlieger of knikkers. Met 
de rolschaatsen achter de bus aan 
was ook leuk en spannend tegelijk. 
Dat is nu meer de iPad en de 
computer geworden, daarom zijn 
er zo weinig kinderen op straat, 
zegt Jan. Hij spaarde als jonge 
knul voor een brommertje van 
negen jaar oud, dat 300 gulden 
kostte. Hij moest daarvoor zes 
weken werken bij de bakker: heel 
vroeg op en lange dagen maken. 
Het leukste uit de Oosterparkwijk 
was voor alle drie FC Groningen. 
Politie te paard was er dan en 
daarvoor moest ieder wel aan de 
kant. In de winter schaatsen op de 
vijver of langs de Oliemuldersweg. 
Had je toen nog en tot ’s avonds 
laat werd er geschaatst. Sneeuw of 
niet, dat maakte niet uit. Zwemles 
in het Noorderbad en een keer 
per week met de hele klas van 
school naar het badhuis op het 
Linnaeusplein. Het drietal heeft 
er heel goede herinneringen aan.

Marie woonde 28 jaar in het 
Oosterpark en vertrok naar de 
Indische buurt. Wil woonde er 
18 jaar en hij ging voor het werk 
naar Beilen. Koos woont er nog 
steeds. Hij speelde vroeger serieus 
voetbal. Als verdediger scoorde 
hij zo’n 10 doelpunten, maar 
hield er honderden tegen. De 
Oosterparkwijk was leuk, sociaal 
en er hing een gezellige sfeer. Het 
was veilig op straat te spelen. 
En als er voetbal was gingen ze 
op bezoek bij grootvader aan de 
Laurierstraat. Van daaruit kon 
iedereen aan “Ooooh’s” en het 
gejuich horen hoe de wedstrijd 
verliep. Na afloop was er 
mannenpraat en ook op de radio 
werd er nagepraat. De kinderen 
werden dan buiten gestuurd. 
De mannen verkasten naar de 
voorkamer en daar deelden ze 
een flesje bier. Geen kratje, daar
was  dan  geen  geld  voor.

Minke en Herma zijn aanhang van 
het koor. Minke had 15 jaar lang de 
FC Groningenbar, net aan de andere 
kant van het Oosterhamrikkanaal 
en woonde in de Diephuisstraat. 
Allemaal net geen Oosterpark. 
Herma is geboren Oosterparker 
en woonde in de Begoniastraat 73, 
daarna aan de Oliemuldersweg en 
Zaagmuldersweg. Nu wonen ze 
beiden in Lewenborg. Een zingen-
de man thuis hebben vinden ze 
wel prima. Herma zingt zelf ook 
in de zanggroep Oosterhoogebrug. 
Tijdens het kerstspel straks 
(midden december) gaan ze in 
Dickenskostuum optreden bij het 
JOP aan de Klaprooslaan.

Laura en Sharronne zijn nog 
lang geen vijftig jaar. Ze zijn de 
twee vrijwilligers die de EHBO 
in handen hebben. Laura komt 
uit Brabant en woont nu in 
Groningen. De opa van Sharronne 
zit in de organisatie van de reünie 
en vandaar dat ze gevraagd zijn. 
Ze zijn beiden wijkverpleegster 
bij TSN Thuiszorg en hebben 
deze dag  vrij genomen om dit 
evenement te kunnen begeleiden. 
Het gaat allemaal prima, want 
ze hoefden nog niks te doen. 
Achterin de zaal hebben ze een 
kamer met al hun EHBO-spullen 
en ook ruimte om iemand rustig 
te kunnen behandelen. Ze mogen 
vrij eten en drinken bestellen, 
ook al zal het bij frisdrank blijven.

Henk de Hamer is op zijn 23e 
de wijk uitgetrouwd naar Help-
man. Hij is geboren en getogen 

■ Jan, Ria en Fina  

■ Henk de Hamer

■ Laura en Sharronne van de EHBO

Oosterparker. Zijn vader en 
moeder hebben tot hun dood 
aan de Klaprooslaan gewoond, 
dus hij kwam nog veel in de 
Oosterparkwijk. Toen hij hoorde 
dat de bewoners bij de bewoners-
organisatie (BO) ideeën voor het 
vieren van 100 jaar Oosterparkwijk 
mochten insturen, bedacht hij met 
een paar leeftijdgenoten de reünie. 

Na een gesprek met de BO kwam 
er vlot groen licht, alleen was er 
een gebrek aan vrijwilligers. Nu 
is Henk gepensioneerd en onlangs 
weduwnaar geworden, dus hij had 
wel tijd om de trekker van het idee 
te worden. Nou, dat is gelukt. Het 
bleek een grote klus te zijn, maar 
goed dat iemand zoiets vooraf 
niet overziet want dan begin je 
er misschien niet eens aan. Het 
resultaat is magnifiek: honderden 
Oosterparkers bij elkaar om te 
praten over toen en nu.

De mooiste tijd in het Oosterpark 
was voor hem zijn schooltijd. 
Prachtige onderwijzers die mooi 
konden vertellen. Hij leerde 
er lezen en omdat hij op de 
Theo Thijssenschool zat las hij 
het boek “Kees de jongen”. Hij 
las het boek wel vier keer, denkt 
Henk terugkijkend.

Het voetballen en buiten spelen 
herinnert Henk zich ook goed. 
Dat kan nu niet meer en dat is wel 
jammer. Eigenlijk is de structuur 
van het Oosterpark er nog wel, 
maar alles is nu anders dan toen. 
Henk is een paar jaar de voorzitter 
geweest van voetbalvereniging 
Oosterpark. Een mooie tijd en 
ook heeft hij daar een prachtig 
jubileum meegemaakt. Hij komt 
nog veel mensen tegen uit die 
tijd. De VV Oosterpark had geen 
veld meer toen de FC groot werd. 
Nog een tijdje konden ze het veld 
gebruiken als de FC uit speelde, 
maar na de brand was dat niet meer 
mogelijk. Ze zitten nu in Kardinge, 
maar hebben hun naam gehouden.

Het heftigste dat hij ooit heeft 
meegemaakt in zijn tijd in het 
Oosterpark was het ongeluk 
van het jongetje Koosje Smit uit 
de Laurierstraat. Die speelde 
in de speeltuin met de ijzeren 
bootjesschommel en was er 
vanaf gekomen. Dat liep slecht 
af voor het jongetje: hij bleef er 
dood liggen. De moeder werd 
natuurlijk geroepen en kwam vol 
verdriet aangerend. Dat was 
verschrikkelijk. “Die moeder 
en haar verdriet, dat hoor ik 
nog steeds, als je er aan denkt.”.

100 jaar Grunnens Laid 
in de Oosterparkwijk
Op  zaterdag 28 september werd er om klokslag 5 uur op plaatsen 
door de hele provincie het Grunnens Laid gezongen. Ook in de 
Oosterparkwijk werd er gezonden. Bij de Blauwe Boerderij aan de 
Lindenhof konden belangstellenden samen met onder andere The 
Evergreens en Oosterstörm het Gronings volkslied zingen. De regen 
mocht de zangkunsten niet drukken.

Foto: Frans Geubel
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Dam je fit
Door Mark C Hoogenboom

Het brein fit houden is belangrijk. 
Eigenlijk op alle leeftijden wel. 
Maar, naarmate iemand ouder 
wordt, word het steeds belangrij-
ker je geest helder te houden. Je 
kunt van alles doen wat helpt: le-
zen, kruiswoordpuzzels, schaken, 
discussiëren. Ook dammen.

In het Oosterparkheem werd op 
10 oktober een dammiddag 
gehouden, waar de bewoners en 
iedereen die maar zin had om 
te komen, kon leren dammen. 
En dan spelen natuurlijk: tegen 
elkaar proefpotjes doen om er 
handig in te worden. Als je durft 
mag je ook dammen tegen Wouter 
Sipma, die de tweede dammer is 
van Nederland. Alleen Edo durft 
dat. Met een dam-rating van 2347 
is Wouter de twintigste dammer 
in de wereld. Daartegen dammen 
als je beginner bent is niet leuk, 
voor jou niet en ook voor Wouter 
niet. Dat vertelt Bert Bollekamp 
die werkt in het UMCG en fervent 
dammer en damleraar is: “Je moet 
tegen iemand spelen die ongeveer 
even sterk is als jij zelf bent.” Want 
dan wordt het een leuke wedstrijd.

Ik spreek Lieke die tegen Jeffrey 
probeert op te boksen. Ze wordt 
genadeloos afgestraft, verliest 
kansloos en probeert wat te 
bekomen van de ervaring. Lieke 
is onderdeel van het project 
“Het Fitte Brein” van het Healthy 
Ageing Network Northern Nether-
lands (www.HANNN.eu) dat 
wetenschappelijk onderzoek doet 
naar mentaal actief blijven 
terwijl je ouder wordt. En zeker 
dammen is iets wat je actief houdt 

en waar je samen kunt leren 
en lachen. Als je maar niet tegen 
sterke spelers of kampioenen gaat 
spelen want dan vergaat het 
lachen je al snel.

Wouter Sipma legt dan ook uit 
dat hij deze middag maar één 
partij speelt, tegen Edo. Die wil 
dat zelf en Edo wint zelfs een 
prijs aan het eind van de middag 
want hij slaat 17 schijven van 
Wouter (Wouter slaat er 20, 
dus die wint uiteindelijk).

In plaats van partijen te spelen 
zit Wouter bij partijen aan van 
de bezoekers en de bewoners. 
Hij laat de twee dammers aan 
tafel zien wat een sterke zet is, 
waarschuwt als er een gruwelijke 
vergissing dreigt en geeft tips 
om posities te versterken. Want 
dat is de lol aan dammen leren: 
je kunt eerst de paar spelregels 
leren en lekker gaan schuiven. 
Als je daar handig in geworden 
bent, dan komt tactiek en strategie 
erbij. Tactiek is bijvoorbeeld de 
tegenstander ontregelen met 
klemzetten of dwingen. Strategie 
is bijvoorbeeld het bord in het 
centrum zo vorm laten krijgen 
dat je er een dam langs kunt halen 
aan de overkant. Uiteindelijk 
win je als je meer schijven slaat 
dan jouw tegenstander.

Het evenement is georganiseerd 
door de enthousiaste motor van 
Martinizorg in de Oosterpark-
heem: Ester Koens. Dit is de 
eerste dammiddag en het 
is goed bevallen. Daarom 
kondigt ze aan dat ze gaat voor 
“Dam Donderdag”: elke laatste 

donderdag van de maand kun 
je om 16:00 komen dammen 
in de Oosterparkheem aan de 
Merelstraat 100.

Wordt je gegrepen door het 
dammen, dan kun je in het 
Oosterpark bij het Jannes van 
der Wal Denksportcentrum aan 
de Oliemuldersweg 43 iedere 
donderdagavond vanaf 19:45 
meedoen met de clubavond.

■ Bert, Ester en Edo

Hiernaast een damopdracht die Bert 
Dollekamp op het bord laat zien bij de 
afsluiting van de middag: de schijven met 
een kroontje zijn dammen. Wit is aan zet, 
doet één zet en zwart geeft daarna direct op. 
Welke zet doet wit?

Communicatieadviesrapport Oosterparkwijk
Julia van der Zee en Jaou Chateau 
studeren aan de RUG en voor hun 
afstudeerproject onderzochten ze 
de behoeften van de bewoners van 
de Oosterparkwijk aan informatie.

Vooral waar de bewoners de 
informatie willen vinden of 
vandaan willen krijgen.

De wijkkrant Oosterpark wordt in 
het onderzoek veel genoemd als 
bron, maar wat de Oosterparkers 
missen is een plek op het internet 
waar ze alles bij elkaar kunnen 
vinden. Nu wordt informatie 

verspreid door de organisaties 
die iets doen in de wijk, maar je 
kunt niet alles op één plek vinden.

Op basis van het onderzoek zijn 
de Coöperatieve Wijkraad, het 
WIJteam, de bewonersorganisatie, 
de wijkkrant, Werkpro en de 
gemeente in overleg hoe het advies 
van de twee studenten om te 
zetten tot een praktische website.

In de volgende wijkkrant 
plaatsen we een interview met 
de studenten en een artikel over 
de voortgang van de centrale 
informatievoorziening.

Door Mark C Hoogenboom

Het adviesrapport kun je downloaden via https://tinyurl.com/opw-comm-adv

KUNNEN WE PRATEN? 
WIE ZIJN WIJ? 

Jaou Chateau 

Julia van der Zee 

 
Twee Groningse 

studenten die een 
onafhankelijk onderzoek 

doen naar de 
communicatie in de 

Oosterparkwijk.  

Het doel?  
Het contact in de 
Oosterparkwijk 

verbeteren! 

Je kunt met ons praten 
in april en mei 2019.

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

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

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

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

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

langs wanneer het uitkomt!

Je kunt ons bellen op een van de 
volgende nummers:  

Jaou: 06 48187310 
Julia: 06 29089589  

 
    Of een e-mail sturen naar:    

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

HOE NEEM IK CONTACT OP?

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

contact in de Oosterparkwijk te 
verbeteren. En natuurlijk 

zorgen wij voor een koekje bij 
de kofÞe!

WAT HEB IK ERAAN? 

■ Jaou en Julia tijdens een interview
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Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Herfst in de Oosterparkwijk

100 jaar Buurt en Speeltuin-
vereniging “Ons Belang”

We zijn nog vroeg, maar de tijd 
dringt toch wel een beetje. Het is 
in 2022 namelijk zover dat “Ons 
Belang”, volgend aan het “Plan 
Oost”, 100 jaar bestaat. Het is 
de oudste buurtvereniging van 
de Gemeente Groningen en het 
bestuur doet haar best om een zo 
volledig mogelijk verhaal te maken 
van haar geschiedenis. We vragen 
daarom aan (oud) bewoners van 
het Oosterpark, dat destijds nog 
“Plan Oost” heette, wie zich nog 
details kan herinneren van de 
inzamelingsactie voor een nieuw 
verenigingsgebouw aan de Zaag-
muldersweg, eind jaren 40 begin 
jaren 50 van de vorige eeuw. Voor 
zover bekend, ging het gepaard 
met de verkoop van zogenaamde 
bouwsteentjes. Dit was in die 
tijd een normaal verschijnsel 
bij diverse verenigingen om 
financiën te verkrijgen voor de 
realisatie van voor de vereniging 
belangrijke projecten. Dit gebeur-
de dus ook bij Ons Belang.
Wanneer er mensen zijn die 
zich dit kunnen herinneren en/
of andere belangrijke informatie 
of foto’s hebben die voor ons 
van belang zouden kunnen zijn, 
wilt u dan contact opnemen 

met dhr. Siep Ploeg via de 
E-mail: s.ploeg01@home.nl. Mocht 
u niet beschikken over Internet 
dan kan ik eventueel ook bij u langs 
komen, bel dan met 050 5410015. 
Eventueel materiaal in de vorm 
van geschrift of foto’s kunnen in 
bruikleen worden afgestaan, in 
die zin, dat we het digitaliseren en 
zo snel mogelijk bij u retourneren. 
Alle zaken, hoe klein ze ook lijken, 
kunnen voor ons van belang 
zijn. Uw belang “Ons Belang”.

Vanwege het feit dat we de 100 
willen halen, en een chronisch 
tekort aan medewerkers hebben, 
doen wij een dringend verzoek 
aan allen die een beetje 
verenigingsbloed in de aderen 
hebben zich aan te melden bij één 
van onze bestuursleden. U bewijst 
ons, en uw wijk, een grote dienst. 
We verwachte geen busladingen 
vol, maar één of twee zou heel 
fijn zijn. Ook bent u natuurlijk 
ten allen tijde vrij om eens een 
keer geheel vrijblijvend kennis te 
maken met ons verenigingsleven 
in ons verenigingsgebouw aan de 
Zaagmuldersweg 82-1. 

Meld u aan bij: M.  Bockhoudt  
Petrus Campersingel 155 
9713AJ 050 312 2937

Oosterparker Nel Helder 
speelt in “Ons kent ons”

De Oosterpark bestaat 100 jaar. 
Daarom kan iedereen in de 
Oosterpark rond kerst genieten 
van de voorstelling “Ons kent 
Ons”. Een theaterwandeling langs 
drie locaties in de wijk en 
gebaseerd op ervaringsverhalen 
van Oosterparkers. Aan de voor-
stelling werken meer dan vijfen-
twintig Oosterparkers mee als 
speler, figurant of muzikant. Nel 
Helder is één van hen. Zij speelt 
een rol in de voorstelling en er 
vindt een scène plaats in haar huis.

Nel woont twaalf jaar in de 
Oosterpark. Ze kent de wijk 
goed: “Mijn opa en oma 
woonden vroeger in de Gerbrand 
Bakkerstraat. Ik logeerde en 
speelde er vaak”. Vorig jaar deed 
Nel mee aan de voorstelling over 
het afscheid van het Treslinghuis. 
Ze reageerde op een flyer waarin 
stond dat er spelers en muzi-
kanten werden gezocht. “Ik heb 
eigenlijk altijd wel iets gedaan 
met theater, zelfs al toen ik 
nog op school zat.” Nu werd ze 

benaderd voor deze voorstelling 
en ze twijfelde geen seconde. 
“Ik vind het zo leuk om te doen”.

Nel speelt in het stuk de 
‘blaffende’ buurvrouw. “Ik heb 
niet veel tekst en moet af en toe 
iets asociaals roepen”. Ze vindt het 
erg interessant om te spelen. “Alles 
wat deze buurvrouw uitkraamt 
past in niets bij mij”, zegt ze 
lachend. Een voorkeur voor een 
rol had ze niet. “De regisseur ziet 
wel welke rol het beste bij mij past”.

Ze ziet het hele leven als een heel 
serieus theater. ”Ik houd van 
voordragen en het geven van 
lezingen over astrologie. Ik speel 
geen toneel in mijn leven. Ik kan 
me in alles en iedereen ver-
plaatsen. Zelfs in deze, van het 
padje af, buurvrouw.”

Het stuk vindt ze mooi. “Het is een 
mengsel van meerdere thema’s en 
geschikt voor alle leeftijden”. Dat 
er een koppeling is gelegd met 
vroeger vindt ze heel belangrijk. 

”Bij ieder mens die je ontmoet 
wil je ook de geschiedenis weten 
zodat je de ander leert kennen. 
Waar komt iemand vandaan en 
wat is belangrijk in iemands 
leven? Dat is bijvoorbeeld een 
thema dat is uitgewerkt in het 
verhaal van de voorstelling.” Ze 
herkent de Oosterparkwijk in het 
stuk. “Iedereen die hier woont is 
een Oosterparker, jong en oud en 
mensen uit verschillende culturen. 
Dat zit ook in de voorstelling.”

In haar huis vindt, zoals gezegd, 
een scène uit de voorstelling 
plaats: “Het is klein maar ik 
heb hier vroeger wel eens 20 
mensen te slapen gehad dus er 
kan veel”. De scène waar ze zelf 
in speelt is niet in haar huis.

Ze nodigt iedereen van harte uit om 
te komen. “Iets met elkaar doen en 
beleven in je eigen omgeving, hoe 
mooi is dat. Dat geeft veel energie. 
Het is geen hoogdravend theater 
waar niemand wat van begrijpt. 
Het is bedoeld voor iedereen!”

Herfst in de Oosterparkwijk. 
Onze groene wijk tijdelijk 
omgetoverd in een kleurrijk palet. 
De esdoorns waren prachtig 
rood en hier en daar was een 
boom veranderd in stralend geel.

De tamme kastanjes vonden 
gretig aftrek. Regelmatig zag ik 
mensen, onder wie ook ouders 
met kinderen, onder de bomen 
rapen. Kinderen die werden 
onderwezen hoe de vrucht te 

ontdoen van hun stekelige bolster. 
De tamme kastanje voldoet aan 
het beeld ‘ruwe bolster, blanke pit’. 
Alhoewel blank... kastanjes zijn 
vooral zo mooi vanwege hun 
prachtige, roodbruine kleur. 
Met name de wilde, paarden-
kastanje waar je zo lekker mee 
kan knutselen. Elke noot een 
kunstwerk op zich. 

Hier en daar hebben we groen-
blijvende planten in ons park, maar 
de meesten, zo ook de bomen, 
hebben tegen de tijd dat het 
winter wordt al hun blad verloren.
Er zijn mensen die er niet tegen 
kunnen. Het valt ze zwaar. De 
dagen die gestaag korter worden, 
kouder, donkerder en al die regen.

Gelukkig regent het de laatste 
tijd ook weer initiatieven. Een 
campagne van de Coöperatieve 
Wijkraad nodigt bewoners uit 
leuke ideeën voor de wijk naar 
buiten te brengen. Elke bewoner 
van de Oosterparkwijk krijgt 
een fictief bedrag van 25.000 
euro (wat overigens wel echt 
beschikbaar zal worden gesteld) 
met een eveneens fictief bood-
schappenmandje. Dit ‘mandje’ 
mag gevuld worden met ideeën 
die je leuk vindt. Voor elk idee 
staat een bedrag.

Ik hoop dat er heel veel mensen 
gaan stemmen voor heel veel 
mooie, inspirerende ideeën! 

■ Bert, Ester en Edo

Ingezonden door Ons Belang

Ingezonden door Ons kent ons ■ Nel Helder speelt de ‘blaffende’ buurvrouw in het stuk.

Oosterparkwijk verliest 
kleurrijke groentewinkel
Doek valt voor groentezaak Fré van Donderen.
Zaterdag 27 juli 2019 bediende 
Fré voor de allerlaatste keer 
zijn klanten. De inmiddels 66 
jarige vakman vond het tijd 
om van zijn pensioen te gaan 
genieten. Jarenlang heeft Fré de 
eenmanszaak aan de Hortensia-
laan 87 (hoek Oliemuldersweg) 
met grote inzet gerund. Zijn vrouw 
steunde hem daarbij. Hij bood een 
ruim assortiment aan groente en 
fruit. Met de feestdagen zorgde 
Fré voor allerlei lekkernijen en 
leuke hebbedingetjes. Dat gaf 
de winkel een speciaal karakter.

Fré kocht zelf in op de veiling. 
De klant profiteerde dan ook van 
gunstige prijzen. Je kon altijd bij 
hem terecht voor adviezen over 
het bewaren of bereiden van de 
producten. Hij deed regelmatig 
iets extra’s voor zijn klanten. 
Dat werd zeker gewaardeerd.

De winkel was ook een 
ontmoetingsplaats. Er was altijd 
gelegenheid voor een praatje.  
Het authentieke karakter van 
de zaak wist Fré te handhaven.

De afgelopen maanden werd 
het aantal openingsdagen al 
beperkt. Helaas is de winkel nu 
gesloten. De groentezaak Fré van 
Donderen zal echter in de harten 
van zijn klanten blijven bestaan.

Het ga je goed Fré.

Rob Akkerman

Foto: Erik Weersing

INGEZONDEN
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Netta Nijhoff wordt geïnspireerd door afval
Door Erik Weersing

Een uitgetrapte sigarettenpeuk 
waar nog een stukje papier aan 
kleeft. Een kapot zadel, een stuk 
van een afgedankte gitaar en 
een flard afrasteringsgaas. Netta 
Nijhoff vindt op straat allerlei 
afval dat haar inspireert tot het 
maken van kunst. “Ik zie iets in 
een voorwerp waar iedereen aan 
voorbijloopt. Ik doe er iets mee en 
daarna zien andere mensen het 
ook.” Een paar plastic draadjes 
waarmee prijskaartjes op kleding 
worden vastgemaakt, heeft ze 
op een stukje karton bevestigd. 
Bij een bepaalde lichtval 
ontstaat er een sprookjesachtig 
schaduweffect. Er wordt een 
nieuwe wereld gecreëerd. Soms 
hoeft Netta helemaal niets te 
doen met het voorwerp dat ze 
gevonden heeft. Dan spreekt het 
object voor zich. Zo zag ze in een 
paar met elkaar verknoopte tie-
rips een gestileerde vorm van 
een paard. Of van een hond, een 
kat of van een ander dier. “Ik geef 
mijn werk nooit een naam. Dat 
stuurt de toeschouwer alleen 
maar in een bepaalde richting. 
Iedereen mag erin zien wat hij 
wil zien. Dat vind ik prima.”

Materialen 
Twee dagen in de week werkt 
Netta als secretaresse in een 
praktijk voor psychotherapie. 
De overige dagen is ze actief als 
kunstenaar. Ze struint bouw-
terreinen, afbraakpanden en oude 
werkplaatsen af, op zoek naar 
dingen die ze kan gebruiken. “Ik 
word aangesproken door het 

verval, door de vergankelijkheid 
van de dingen, gecombineerd 
met de vorm van het materiaal. 
De Oosterparkwijk is een goede 
plek om te wonen. Ik vind er van 
alles. Maar ik ga ook op zoek naar 
afval in de natuur.” Met tassen 
vol spullen komt ze thuis. Daar 
maakt ze combinaties met wat 
ze gevonden heeft, waarbij met 
name dierfiguren, echtparen en 
vegetatieve vormen opvallen. 
Door een oud spatbord op een 
stuk beton te monteren, is een 
vogel ontstaan - om maar één van 
de vele voorbeelden te noemen.

Minerva
In het verleden heeft Netta een 
tijdje een opleiding gevolgd bij 
Academie Minerva. “Het voor-
bereidende jaar was fantastisch 
en ik werd toegelaten. Enthousiast 
ben ik van start gegaan. Maar al 
snel bleek dat er wel heel erg de 
nadruk werd gelegd op hoe je 
jezelf moest promoten en dat ligt 
me niet. Ik besloot om te stoppen.”
Toch is deze periode essentieel 
geweest voor haar verdere ont-
wikkeling. “We gingen met een 
groep studenten op excursie 
naar Parijs. Daar werd ik in het 
Volkenkundig Museum enorm 
geraakt door afgodsbeeldjes uit 
bepaalde culturen. Die zijn vaak 
uit afval gemaakt. Prachtig! Deze 
ervaring heeft me aangezet tot 
het maken van mijn huidige werk”

Expositie
De afgelopen zomer had Netta 
een grote tentoonstelling in 
Y2, het complex met ateliers 
en expositieruimtes aan de 

Oosterhamrikkade. In de witte 
ruimte presenteerde ze een 
selectie van haar bestaande 
werk. In de donkere ruimte 
maakte ze iets nieuws. “In de 
praktijk waar ik werk, moesten 
dossiers vernietigd worden. Dit 
leverde bergen papiersnippers 
op. Die heb ik gebruikt om op 
de grond een groot, wit tapijt 
van stukjes papier te creëren. 
Daarop plaatste ik verkoolde 
kerstbomen die ik op 1 januari 
bij uitgebrande nieuwjaarsvuren 

had weggesleept.  Aan het plafond 
kwamen constructies van in 
elkaar gestoken takken te hangen. 
Het geheel werd door spotjes 
verlicht. Dat was de enige ver-
lichting. Hierdoor ontstond er een 
donker, spookachtig, nogal sur-
realistisch bos.”

Verkoop
De verkoop van haar werk houdt 
Netta niet erg bezig. “Ik vind het 
belangrijk dat mensen ervan 
genieten en dat het iets bij hen 

Door Mirjam Rinkel

Brainstorm

De Cultuurcoaches 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!

Verwondering viel mij ten deel 
toen ik hoorde van de grootse 
plannen voor het Kerstfestijn dat 
half december gaat plaatsvinden 
in onze wijk. Het belooft een 
groots feest te worden, maar wat 
een klein clubje mensen moet dit 
organiseren! Dit terwijl er vele 
cultuurpartijen actief zijn in de 
wijk. Dat is wat me sowieso opvalt 
in de wijk, ieder blijft op zijn eigen 
eilandje opereren. 

En toen kwam er opeens een 
brainstorm bij me opzetten. Ik 

hoorde dat er hard wordt gewerkt 
aan het bouwen van huisjes voor 
de Kerstmarkt. Wat als we nu eens 
gaan werken aan een gezamenlijk 
huis. Het huis van de Oosterpark is 
immers afgebroken. Waar blijft ons 
nieuwe buurthuis? Ook een heel 
mooi Kerstthema, want voor Josef 
en Maria was er ook geen plek in de 
herberg.

Mijn brein fantaseerde door: laten 
we met elkaar alvast een nieuw 
buurthuis bouwen! We zetten grote 
mobile units op het JOP-terrein en 
laten alles wat er aan cultuur is in 
de wijk optreden in deze units. Te 

beginnen bij het Kerstspel waaraan 
nu hard gerepeteerd wordt. Het 
nieuwe wijkkoor in oprichting 
kan er optreden en ook de band 
die er bij het Jop gaat komen. We 
organiseren er een open podium, 
een meezingcafé. We exposeren 
er kunst uit de wijk en broeden er 
gezamenlijk op plannen voor het 
nieuwe wijkcentrum. Tegen de tijd 
dat er plek is in de Siebe Jan Bouma 
School bruist de wijk als nooit te 
voren en trekken we er zo in. Laten 
we het allen gezamenlijk doen. Wie 
bouwt er mee?

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

losmaakt. Op de tentoonstelling 
liep een man rond die gefascineerd 
werd door een bepaald object. 
Steeds weer liep hij ernaar terug 
en bleef er dan een tijdlang voor 
staan. Hij heeft het uiteindelijk 
gekocht. Dat is natuurlijk mooi, 
maar het gaat mij erom dat  hij 
het waardeert. Dat is belangrijker 
dan het geld dat ik ermee 
verdien Ik ben blij dat het 
werk nu bij hem in huis hangt.”   

■ Netta Nijhof voor een aantal van haar kunstwerken.

■ Enkele kunstwerken door Netta gemaakt.

■ Netta’s tentoonstellingsruimte in Y2.



November 2019 | Pagina 11Wijkkrant Oosterpark

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.

Deze vijfde tocht begon ik nog 
iets zuidelijker dan de eerste, 
namelijk aan de  rand van de 
Oosterparkwijk: het Eemskanaal. 
Tussen Europaweg en Damsterpad 
(langs Van Starkenborghkanaal)
staat een blokje oude woningen, 
met huisnummers 2 tot en met 28.

Daarnaast, iets meer naar achteren 
gesitueerd, de achterkant van het 
relatief nieuwe deelwijkje met 
straatnamen als Balkgat, Zagerij, 
Holtstek en Damstersingel.

Langs de kade 13 schepen van 
verschillend allooi, waaronder het
museumschip van Lenny de Vries: 
“De Vlotburg”, gewijd aan de 
Middeleeuwen. Tot 23 september 
heeft die er gelegen.

Verderop, nummer 30 1 tot en met 
3, enige oude gebouwen, die enige 
bedrijvigheid verraden: Goud 
Goed; KWS en Rottinghuis. Op 32 
a. een groot pand van Werk Pro 
met daarin Het twaalfde huis; De 
wasplaats; Straatkrant De Riepe; 
Groen werk en het Zorgteam.

Aan het eind van het Eems-, in de
hoek met het Van Starkenborgh-
kanaal het gebouw van de 
Groninger Motorboot Club (GMC). 
Hier ook het Damsterpad en in het 
wegdek een kleurrijke aanduiding: 
1320 m. naar de Oosterkade. 

Het Damsterpad af door de 
Resedastraat, en “wauw”, zie ik 
de puinhoop van de afgebrande 
erotische (massage) Salon Delight 
en de te koop staande oude groen-
tewinkel van Fré van Donderen 
voor me.

Vermeldenswaardig is, dat het 
grasveldje naast het Cruijff Court 
bij de Siebe Jan Boumaschool, 
een bijzondere betekenis gaat 
krijgen. Als het tenminste aan 
Tjeerd van Dekken (PvdA) ligt. 
Hij heeft indertijd met Sandra 
Beckerman (SP) een succesvolle 
petitie gehouden voor een 
opvallend eerbetoon aan de op 
21 juli 2015 overleden voetballer 
Dick Nanninga, afkomstig uit het 
Blauwe Dorp (Klaverpad). 

Over de realisering ervan zijn 
meerdere suggesties gedaan; Van 
Dekken wil met het voetbalveldje, 
voorzien van passend gedenkteken 
Dick eren.

De naam Eltjo Rugge is al een keer 
gevallen. Ooit stond de school met 
zijn naam aan de Resedastraat.

Door de Begoniastraat richting 
Zaagmuldersweg kan je het grote 
gebouw aan het eind niet ontgaan. 
Een karakteristiek juweeltje van 
Amsterdamse architectuur. Er zaten 
van oudsher 2 scholen in: School 
17 en 18, later Theo Thijssen-, 

en Dr. D. Bosschool. De Simon 
van Hasseltschool, Heesterpoort 
1, nu, wordt het nieuwe onder-
komen van alle WIJ-teams. Op 
2 september zijn die van de 
Gorechtkade 8; Consultatiebureau 
Jeugdgezondheidszorg GGD Gro-
ningen - voor kinderen tot 4 jaar-,
Resedastraat 2 én de WIJ-groep
in restaurant Bie de Buuf, 
Paradijsvogelstraat 10 al in de 
school ondergebracht. Als ook de 
entree-, en telefoniepost uit de 
Oosterstraat.

De officiële opening zal, ingebed 
in een gevarieerd programma over 
de hele dag, om 16.30 uur door 
wijkwethouder Carine Bloemhoff 
verricht worden.

Van deze school naar de speeltuin 
FEO (A.P. Fokkerstraat En 
Omgeving), Gorechtkade 148, is 
niet ver. De lange muur, achterkant 
van Fokkerstraat, is erg creatief 
beschilderd door de kinderen 
van basisschool De Kleine Wereld 
S.S. Rosensteinlaan: Veel kleur 
op cement, ingeklemd tussen 2 
straten!

Zo zijn er meer dingen, die je zo 
1-2-3 niet ziet, en dan ook niet 
weet. Op de Klaprooslaan 13, 
schuin tegenover de lege plek van 

het Treslinghuis hangt een bordje 
boven een hek voor een gangetje, 
waarop staat: “Lutje Paradies”. 
Pal tussen een woning en “De gele 
schaul”. Deze in 1929 begonnen 
6-klassige lagere school kreeg in 
1949 de naam van Jan Ligthart, 
samen met Groninger Hendricus 
Scheepstra schepper van Ot & Sien. 

Tussen Klaprooslaan, Goudenre-
genplein en Kamperfoeliestraat ligt 
een grote tuin, rustiek en geschikt 
als kinderspeelplek.

Doorgaans is het hek op slot, ik 
neem aan, dat aanwonenden en 
bekenden over een sleutel be-
schikken. De school doet nu dienst 
als kinderdagverblijf “Pierewiet” 
van de Stichting Kinderopvang 
Stad Groningen (SKSG) als een 
soort peuterspeelzaal(?).

Even de weg oversteken richting 
Merelstraat, langs het voormalige 
voetbalstadion van GVAV, FC 
Groningen, nu “De Velden”. Op 
het gras, in het hoekje Merel-, en 
Nachtegaalstraat, staat al heel 
lang een monument voor eerder 
genoemde Eltjo Rugge, al toen ik 
naar het stadion ging. Opschrift: 
Eltjo Rugge wethouder van 
Openbare Orde en Volkshuisvesting 
december 1924 tot november 
1945. 

Rugge (Noordbroek 1892-1950)
was één van de 11 SDAP-gemeen-
teraadsleden, die in 1921 als 
grootste partij de plannen en bouw 
van “Plan Oost” mogelijk maakte.

Naast het Lutje Paradies is er ook 
“Het Paradijs”, Paradijsvogelstraat 
16. Dit is een beeldhouwerscollec-
tief en zit naast De Klassieke 
Academie, die zich hedentendage 
met teken-, en schilderkunst en 
grafiek bezighoudt.  

Bijna op het eind van deze wan-
deling kwam ik aan bij sociaal 
restaurant “Bie de Buuf”, dat 
producten van Stichting Toentje 
verwerkt. Het Dagblad van 
het Noorden meldde 11 juli 
jongstleden dat de stichting met 
de sociale eetgelegenheid in de 
Paradijsvogelstraat het vanaf janu-
ari 2020 zonder “Resto van Harte” 
zal moeten doen. Deze instelling is 
financieel noodlijdend en gevolg is, 
dat Bie de Buuf (op eigen kracht…) 
een  beroep op gemeentelijke sub-
sidie zal moeten doen. Zakelijk 
leider Maarten Soppe heeft 
vertrouwen in de reactie op zijn 
al ingediende aanvraag. Zijn 
argument: “Wij zijn een kleinere 
club dan Resto van Harte en omdat 
we met veel vrijwilligers zijn, 
kunnen we dit voor minder geld 
doen!”

De Paradijsvogelstraat loopt tus-
sen Vinken-, en Kraanvogelstraat, 
Noordkant van het in aanbouw 
zijnde Oosterparkkwartier. Het 
gedeelte aan de Pioenstraatkant 
heeft al kleur van reeds aan-
gebrachte bruine bakstenen. De 
rest naar de Florakade toe bestaat 
nog uit saai cement dan wel beton.

Slot van de wandeling ligt aan het 
eind van de Zaagmuldersweg. In 
en om het Oosterparkheem van 
zorginstelling Martinizorg was op 

31 augustus een wijkmarkt.

Wijkwethouder Carine Bloemhoff 
(PvdA) opende het gebeuren. Op 
het pleintje voor de ingang aan de 
Merelstraat stonden 8 kraampjes 
met kunstwerken (kleine en grote 
schilderijen); babykleding met 
opdruk (rompertjes en slabbetjes), 
ook ter plekke aan te laten brengen 
als ook houten (gerecyclede) 
uithangborden met geestige en 
“wijze” teksten voor binnen en 
buiten; woondecoraties en cadeau-
artikelen; Irma van der Veen met 
acrylverf-, en  aquarelschilderijen; 
standje waar men hennafiguren op 
de handen kon laten aanbrengen. 
Verder van alles, een vlomarkt 
waardig. Ook, niet onbelangrijk, 
een informatietafel van de 
Coöperatieve Wijkraad. 

Binnen in de hal, en ook hier voor 
aangenaam lage prijzen, allerlei 
hebbedingetjes op gebied van 
kleding, kunst en huisopvro-
lijkende “prullaria” en handige 
gebruiksvoorwerpjes. Oók hier, 
informatietafels van Humanitas 
en Link 050 (vrijwilligerswerk-
mogelijkheden).

Het geheel werd opgeluisterd met 
muziek van een zevenhoofdige 
band “Stichting MAF” (oude Rock 
’n Roll); Salsa Juan Carlos (muziek 
en dans) en The Scodiacs.

En, ook het Leger des Heils was 
zeer present met een modeshow.
Hapjes en drankjes waren te koop 
voor oók aantrekkelijk lage prijzen.
Het publiek liep voortdurend aan 
en door, en ‘zien en gezien worden’ 
speelde uiteraard ook een rol. 

Slotsom: een zeer geslaagde dag!
Al met al was ook deze wandeling 
weer zeer genoeglijk en leerzaam. 
Tot de volgende…

■ Enkele kunstwerken door Netta gemaakt.

■ Netta’s tentoonstellingsruimte in Y2.
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ALLE ACTIVITEITEN BIJ WIJ   
Bent u benieuwd wat er bij WIJ 
allemaal te doen is? En waarvoor u bij 
ons terecht kunt? Kijk voor een actueel 
overzicht op onze website:  
 
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-
wijk/wij-oosterpark  
 
Mist u nog iets en wilt u iets 
organiseren? Neem dan gerust contact 
met ons op, dan gaan we graag in 
gesprek over de mogelijkheden. 

OUDER- EN KINDCAFE 

 

HIGH TEA  
Eind 2018 hebben we vanuit WIJ, 
samen met de mensen van 
Stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau, een serie van 7 High 
Tea’s georganiseerd. Als u was 
uitgenodigd voor een High Tea mocht 
u daarna nog een keer terugkomen om 
wederom voor 2,50 euro te genieten 
van een tafel vol heerlijkheden. De 
enige eis was dat u een introducee 
meenam uit de wijk. Omdat het zo’n 
succes was, gaan we weer een serie 
organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 
Dit keer worden een paar straten en 
specifieke gebouwen uit de wijk 
uitgenodigd: alle mensen die daar 
wonen, hebben een uitnodiging door 
de brievenbus gekregen om te 
reserveren voor de High tea. Zij 
kunnen met een gast komen genieten 
op zondag 27 oktober of zondag 17 

november. Heeft u niet zo’n uitnodiging 
ontvangen, maar wilt u wel graag 
komen? Bel dan naar Het Oude 
Politiebureau en laat uw naam op de 
reservelijst zetten! Telefoonnummer: 
050-211 36 84. U krijgt dan bericht als 
er plek over is!  

BEWEEGTIPS 
Voelt beweging fijn of voelt het meer 
als ‘moeten’? Beweeg je voldoende? 
Voel jij je fit? 

Overal hoor of je lees je het. Beweging 
is gezond voor je! Dat is inderdaad ook 
wetenschappelijk bewezen. Beweging 
wordt vaak geassocieerd met sporten. 
Dat is niet gek, want welke sport je ook 
beoefend, er komt altijd beweging bij 
aan te pas. Maar sport is niet de enige 
manier van beweging. Ook als je geen 
sport beoefend kun je genoeg in 
beweging komen en je lichaam soepel 
en fit houden. 

DAAG JEZELF UIT! 
Hieronder acht beweegtips: 
1. Neem in plaats van de roltrap of lift, 
de gewone trap; 
2. Ga fietsend of wandelend naar je 
werk; 
3. Neem eens de lange route in plaats 
van de korte route(wandelend, 
fietsend, hardlopend); 
4. Laat eens de hond van de buren uit, 
of doe dit gezamenlijk met je buren; 
5. Strik je veters staand of om het 
uitdagender te maken op één been 
(goede balansoefening); 
6. Poets je tanden op één been. Lukt 
dit ook met je ogen dicht?; 
7. Doe een maandelijkse challenge 
(zoek eens op: planken, sit-ups, push-
ups enzovoort) of verzin je eigen 
challenge; 
8. Maak je hele huis schoon of pak je 
tuin grondig aan. 

Natuurlijk zijn deze tips niet voor 
iedereen haalbaar, het gaat erom dat 
je experimenteert en jezelf op jouw 
manier uitdaagt. Als je elke dag tien 
meter extra maakt dan je normaal 
doet, is dat al winst! Ook daar mag je 
trots op zijn! Succes! 

FINANCIELE TIP 
Een bewoner uit de wijk gaf de 
volgende tip: “Schaf een diepvries aan, 
kook vervolgens twee keer per week 
grote porties (dat scheelt in de kosten) 
en vries wat overblijft in. Als je dit 
wekelijks doet, heb je al snel een grote 
voorraad. Goede goedkope doosjes 
om in te vriezen kun je vinden bij de 
Action in de wijk”.  

Overigens laten veel mensen geld 
liggen, bijvoorbeeld als het gaat om de 
Toeslagen van de Belastingdienst.  

Dat u eerder geen recht had, betekent 
niet dat u nu geen recht heeft! Dus is 
het goed om ieder jaar even te 
controleren of u misschien toch recht 
heeft op Toeslagen. Snel gedaan en 
het kan veel opleveren! 

PEUTERSWING 

 

KICK-OFF 
Ook dit jaar hebben diverse 
organisaties in de wijk de handen 
ineengeslagen om een fantastische 
kick-off neer te zetten. Het weer mocht 
de pret niet drukken, ook in de regen 
werd er veel bewogen, geknutseld, 
gelachen en nagedacht. Dit laatste 
was noodzakelijk omdat we deze editie 
de wereldkampioen dammen in ons 
midden hadden! Gedurende de dag 
kon Roel Boomstra zijn borst letterlijk 
en figuurlijk nat maken, want hij werd 
continu uitgedaagd door verschillende 
kinderen en wijkbewoners voor een 
potje dammen. Naar eigen zeggen was 
hij onder de indruk van het niveau van 
zijn uitdagers. 

Verder werden er calisthenic clinics 
gegeven door de krachtpatsers van 
Movement Instinct en kon je judoën op 
de tatemi van Judosport Groningen. 
Los van alle activiteiten was er ook 
ruimte voor wat eten en drinken. Voor 
dit eten moest je wel wat moeite doen 
want de koeken hingen bij het 
koekhappen op redelijke hoogte! 
Misschien belangrijker nog dan alle 
leuke activiteiten die dag was de 
gelegenheid om kennis te maken met 
het wijkaanbod van diverse 
organisaties zoals: WIJ Oosterpark, 
JOP Groningen, Bslim en SVO. 
Ondanks het slechte weer heeft 
iedereen zich van zijn zonnigste kant 
laten zien! 

 

INGELIJST: ELIEN HERWIG 

 
Je bent actief in de Oosterparkwijk. Waar 
houd je je mee bezig? Ik richt me vooral op 
het geven van tantra workshops. Dat is 
wat ik het allerliefste doe! Tantra is een 
pad van bewustwording. Het omvat allerlei 
meditaties (alleen of met een ander; rustig 
of dynamisch), emotioneel lichaamswerk, 
oefeningen om levensenergie op te 
wekken en stagnaties te doorbreken, 
dansen en bewegen, masseren, 
ademhalings-oefeningen en nog veel 
meer. Het heeft mijn leven totaal 
veranderd en daarom deel ik het graag 
met andere mensen, die ook meer uit het 
leven willen halen. 
Ik heb drie ondernemingen. Tantra 
Awakening (workshops, cursussen, 
klankschaalmassages & tantra massages), 
Easy Yoga (yoga voor op kantoor) en ik 
geef Spaanse les aan individuen en 
groepen. 
Wat vind je het leukste aan je werk in de 
wijk? Ik heb lang in het buitenland 
gewoond (7 jaar in Spanje en Argentinië) 
en wat ik leuk vind nu ik weer hier woon en 
werk, is de houding van veel mensen: heel 
erg nieuwsgierig en open minded. En 
Oosterparkers zijn vaak heel aards en 
rechtdoorzee – daar hou ik van. Bovendien 
is het heel mooi om tantra te delen met 
mensen hier, omdat het voor velen nog 
onbekend terrein is. En dat terwijl het in 
India al duizenden jaren bestaat! Net als 
yoga – en kijk eens hoe populair dat nu 
is…  
Wat is de leukste ervaring die je hier tot nu 
toe hebt gehad? Ik heb een keer een 
maand lang elke ochtend de Dynamic 
Meditation begeleid: een heel 
transformerende meditatie waarbij je o.a. 
je emoties eruit mag gooien. Een aantal 
buurtgenoten kwamen trouw meedoen 
elke dag . Het was fantastisch  om alle 
processen en doorbraken bij iedereen te 
zien! 
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? Ik vind het heerlijk om in 
het Pioenpark te zitten of liggen, wat te 
lezen en naar de vogels te kijken. Ook ga 
ik graag naar Resto Van Harte: dit is een 
sociaal buurtrestaurant waar je heel 
goedkoop en heerlijk kunt eten.  
Aan wie wil je deze pen graag doorgeven? 
Aan Ineke Bakker van de Blauwe 
Boerderij. 
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PRIJSVRAAG NIEUWE NAAM  

SCHOOLGEBOUW AAN DE HEESTERPOORT 
  
Per 1 september 2019 heeft WIJ- team Oosterparkwijk een nieuw 
onderkomen gevonden in de oude school aan de Heesterpoort 1. 
Voorheen was de Simon van Hasseltschool hierin gevestigd. Deze is nu 
verhuisd naar de Travertijnstraat in Vinkhuizen en heeft de naam Simon 
van Hasseltschool meegenomen. We zijn daarom op zoek naar een 
nieuwe naam voor dit prachtige gebouw! 

De dubbele school aan de Heesterpoort is in 1925 ontworpen door Siebe 
Jan Bouma. Uit financiële overwegingen werden er in die tijd meer 
dubbele scholen gebouwd. De scholen deelden een gymzaal en het 
schoolplein. De D. Bosschool was gevestigd in het deel aan de 
Zaagmuldersweg en de Theo Thijssenschool lag aan de Heesterpoort. 

Wilt u meedenken over de nieuwe naam?  
  

 

 

 

 

 

 

Uw inzending moet voldoen aan de volgende criteria: 

- Kort en krachtig 

- Het moet in relatie staan tot de wijk of de buurt 

- Geen afkorting  

U kunt uw reactie vóór 30 november 2019 mailen naar 
nathalie.van.de.garde@wij.groningen.nl. De jury die de inzendingen 
beoordeelt, zal bestaan uit Annie Tak, wethouder Roeland van der Schaaf, 
de gemeentelijke gebiedsmanager en de manager van WIJ 
Oosterparkwijk. 

Wilt u bij de inzending van de naam of namen (maximaal drie) voor het 
nieuwe gebouw ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden met 
daarbij de motivatie voor uw keuze? We horen graag van u! Voor de 
winnaar is er een dinerbon voor twee personen van Stadsrestaurant Het 
Oude Politiebureau in de Oosterparkwijk. 
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Over een liefde die opbloeide tijdens de 
bevrijding van Groningen
Soms liggen de verhalen voor 
het oprapen. Tijdens de schoon-
maakactie ‘Van Jop naar Hop’ 
kwamen in de buurt van het 
Seringenhof een man en een 
vrouw naar buiten die de 
vrijwilligers aanmoedigden bij 
hun werkzaamheden. De conver-
satie ging deels in het Engels. De 
man, Ferdie Golding, bleek een 
67-jarige Canadees te zijn die 
in 2014, bij een familiebezoek 
in Groningen, Willy Stam had 
leren kennen, een weduwe die al 
vele jaren in de Oosterparkwijk 
woont. Sindsdien zijn ze samen 
– de ene helft van het jaar in 
Groningen, de andere helft in 
Canada. Geen van beiden was op 
zoek naar een nieuwe partner, 
maar ze zijn zichtbaar gelukkig 
dat ze elkaar gevonden hebben.

Tijdens het gesprek op straat, 
bleek al snel dat Ferdie deels 
Nederlandse roots had, met een 
erg interessante familiegeschie-
denis. Hij wilde er graag meer over 
vertellen. Een week later zat ik 
bij hem en Willy aan de eettafel en 
deed hij zijn verhaal.

Het verhaal van moeder
“Mijn moeder is in 1920 in 
Haarlem geboren als Catharina 
Maria Simons. Thuis werd ze 
gewoon ‘Ted’ genoemd. Het gezin 
is al snel naar Utrecht verhuisd 
en vandaar naar Groningen, waar 
mijn moeder het grootste deel van 
haar jeugd heeft doorgebracht. In 
september is ze 99 jaar geworden. 
Ze is nog altijd goed bij de tijd en 
ook nog redelijk gezond, hoewel 
ze bepaald geen gemakkelijk 
leven achter de rug heeft. In 
september 1942 is ze getrouwd 
met haar eerste man, Klaas Bok, 
die al na een jaar is overleden. 
Waarschijnlijk als gevolg van 
complicaties bij diabetes. Daar 
zat ze – een weduwe van 23 jaar 
met een zoontje dat nog maar net 
geboren was. Maar ze is niet bij 
de pakken neer gaan zitten. Daar 
was ze de vrouw niet naar. Ze is 
aan het werk gegaan bij de DABO – 
de Drentse autobusonderneming. 
Als conductrice reed ze mee op 
de lijnen tussen Groningen, Assen 
en Meppel. Het was oorlog en 
Nederland was bezet. En mijn 
moeder zei ronduit hoe ze over 
de dingen dacht. Toen ze een keer 
opmerkingen maakte tegen een 

Nederlandse vrouw die met haar 
Duitse vriend op de bus stapte, 
werd die Duitser zo kwaad dat hij 
een mes pakte en haar neer wilde 
steken. De chauffeur heeft de zaak 
gesust, het is goed gegaan, maar 
mijn moeder was niet erg onder 
de indruk van de gebeurtenis. ‘She 
was a tough lady.’

Toen haar man Klaas was over-
leden, is ze met haar zoontje 
ingetrokken bij haar ouders aan 
de Coendersweg in Helpman. 
Alle Nederlanders moesten in 
de oorlog hun radio inleveren, 
maar opa en oma hadden hun 
toestel achtergehouden. Daarmee 
luisterden ze naar Radio Oranje, 
wat natuurlijk verboden was. En 
hierbij zijn ze betrapt. Hoe – dat 
weet ik niet. Waarschijnlijk zijn 
ze verraden, maar ik weet niet 
door wie. In ieder geval zaten ze 
behoorlijk in de problemen. De 
Duitsers namen het hoog op. Mijn 
moeder heeft zich toen opgeofferd 
en gezegd dat dat die radio van 
haar was. Ze dacht dat een jonge 
weduwe met een kind minder 
hard zou worden aangepakt dan 
een ouder echtpaar. Zo was mijn 
moeder. Drie of vier dagen heeft 
ze vastgezeten in het Scholtenhuis, 
het hoofdkwartier van de Duitsers 
aan de Grote Markt. Ze heeft nooit 
willen vertellen wat haar daar 
is overkomen. Uiteindelijk is ze 
vrij gekomen met een boete van 
duizend gulden. Een gigantisch 
bedrag in die tijd. De buurt is een 
inzamelingsactie gestart om het 
geld bijeen te krijgen. Zo heeft ze 
die boete kunnen betalen.”

Het verhaal van vader
“Mijn vader, Selwyn Golding, is in 
1920 geboren op een boerderij 
in Saskatchewan. Dat is een 
provincie van Canada. ‘He was 
a farmer boy.’ Toen de oorlog 
uitbrak, is hij vrijwillig in dienst 
gegaan. Hij heeft meegeholpen bij 
de bevrijding van Italië, is daarna 
met zijn eenheid naar Frankrijk 
getrokken en vandaar verder naar 
het noorden, richting Nederland. 
Hij zat op een truck. Zijn taak was 
voedsel naar het front te vervoeren 
en doden en gewonden, en ook 
Duitse krijgsgevangenen, mee 
terug te nemen. Daarbij heeft hij 
de meest vreselijke dingen gezien. 
Lichamen zonder hoofd, lichamen 
zonder ledematen. Die moest hij 
oppakken en weg brengen. ‘It 

Door Erik Weersing

■ Catharina Maria Simons-
Golding

■ (l.) Ferdie Golding en zijn moeder Catharina in Canada. (r.)  Catharina en Selwyn Golding en hun eerste kind Elsie May Anna.

■ Vaders legereenheid. Vader Selwyn zit links vooraan.

■ Willy en Ferdie tonen een foto van vader op latere leeftijd.

affected him for the rest of his life.’ 
Bij een aanval met artillerievuur, 
waarbij er grote kans was dat 
de truck in brand zou vliegen, is 
hij eruit gesprongen en langs de 
kant van de weg in een greppel 
gedoken. Een van die projectielen 
schoot pal over zijn hoofd in een 
boom en explodeerde daar. De 
stukken metaal sprongen in het 
rond. Een van die fragmenten 
heeft hij opgepakt en als trofee 
mee naar huis genomen. Hij kwam 
met de schrik vrij, maar zijn hele 
leven heeft hij een hekel gehad aan 
harde geluiden. Wanneer een auto 
hard claxonneerde, zag je hem 
verstijven.

Aan het front kreeg hij ook op 
persoonlijk vlak nog het nodige 
te verwerken. Zijn vriendinnetje 
in Canada stuurde hem een 
zogeheten ‘dear John letter’. Ze 
maakte het uit. Ze had een andere 
man leren kennen en wilde met 
hem verder.”

Het verhaal van de ouders
“Kort na de bevrijding van 
Groningen, in april 1945, ging 
mijn moeder op zoek naar haar 
broertje van tien dat al een paar 
uur van huis was. Oma maakte 
zich ongerust. Het begon al 
donker te worden. ‘Ted, ga eens 
kijken waar dat kind uithangt!’ 

Niet ver van de Coendersweg lag 
een kampement van Canadese 
militairen, met trucks, tanks en 
legertenten. Jongetjes uit de buurt 
scharrelden daar vaak rond. Als ze 
geluk hadden, kregen ze chocola 
en kauwgum van de soldaten. 
Moeder ging dus allereerst daar 
een kijkje nemen. Ze trof er twee 
militairen die bezig waren thee te 
zetten in een mess tin. Dat is zo’n 
metalen pannetje dat in het leger 
wordt gebruikt om tijdens een 
veldtocht eten op te warmen. De 
ene Canadees vroeg aan de ander 
‘durf jij die jonge dame daar te 
vragen of ze zin heeft in een kop 
thee?’ Nou, dat durfde hij wel. En 
mijn moeder wilde best een kop 
thee hebben ‘maar dan moet je 
me eerst helpen mijn broertje 
te vinden.’ Ze sprak nauwelijks 
Engels, maar met wat handen-en-
voeten-werk maakte ze duidelijk 
wat ze bedoelde. Zo hebben mijn 
ouders elkaar leren kennen. Het 
onderdeel van mijn vader is al 
snel verder getrokken, eerst naar 
Delfzijl, later naar Hamburg. Maar 
ze hebben contact gehouden. 
Regelmatig schreven ze elkaar 
brieven. En in 1947 heeft mijn 
moeder haar koffers gepakt en 
is met haar zoontje mijn vader 
achterna gereisd naar Canada. 
Daar zijn ze getrouwd.

Ze heeft het in het begin niet 
gemakkelijk gehad. Alles had ze 
achter zich gelaten, ze sprak de 
taal niet en had andere gewoontes 
dan de mensen in haar omgeving. 
Maar ze liet zich niet kennen. Ze  
heeft zich er doorheen geslagen en 
het is goed gekomen. Mijn ouders 
hebben vier kinderen gekregen – 
twee jongens en twee meisjes. Het 
was een goed huwelijk. Het was 
best een klap voor mijn vader toen 
zijn meisje in Canada de verkering 
uitmaakt, terwijl hij aan het front 
zat. Maar achteraf was hij er alleen 
maar blij om. Met mijn moeder ‘I 
got the best part of the deal’, zoals 
hij zelf altijd zei.

Mijn vader is voor zijn moed 
tijdens de tweede wereldoorlog 
verschillende keren met een 
medaille geëerd. Daar was hij 
trots op. Graag had hij in 1995 in 
Europa de herdenking van vijftig 
jaar bevrijding bijgewoond. Helaas 
heeft het niet zo mogen zijn. Twee 
jaar daarvoor is hij overleden.”
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ZWERFVUILTOPPERS

Maak kennis met Xandra, Ellen en Martine, zij zijn inmiddels de vaste 
gezichten van het zwerfvuilteam en komen iedere maandagochtend om 
10.00 uur samen op Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau, hun uit-
valsbasis. Eerst een kop koffie/thee, een plan voor de ochtend en dan 
de hort op.

Hoera voor ónze leefomgeving, hulde aan deze bewoners!

Mooier wordt het als we gezamenlijk deze strijd aan gaan, nóg mooier: 
om het afval te voorkómen. Helpt u mee door uw eigen afval van de 
straat te houden? En als u zin hebt in gezelligheid én een zinvolle bij-
drage te leveren aan uw leefomgeving dan bent u van harte welkom op 
de maandag.

Bent u zich ervan bewust hoe lang het duurt voor de natuur verschillende soorten afval heeft opgenomen?

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag / 10.00 uur t/m 22.00 uur
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