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Het WIJ-team is eerst verhuisd 
van het Treslinghuis naar de 
Gorechtkade en is nu neergestre-
ken op hun nieuwe locatie: de 
oude Simon van Hasseltschool aan 
de Heesterpoort. Het heeft 
nogal wat tijd gekost en het was 
allemaal veel meer werk dan 
gedacht. De buitenkant van het 
gebouw is gelijk gebleven, dat 
moest ook wel want het is
een monument. Ook de binnen-
kant mocht maar beperkt aan-
gepast worden. Toch is vrijwel
alles nieuw: er zit monumentaal 
dubbel glas in, de luchtverversing, 
de verwarming, het (wifi)net-
werk: alles is nieuw. Nergens 

zit meer de verf op die erop 
zat. En op plaatsen waar dat 
gepast was, is de verf weg-
gehaald om wat eronder zat 
weer zichtbaar te krijgen.
De steentjes in de muren op 
de eerste verdieping bijvoor-
beeld. Monumentenzorg is zeer 
tevreden over het resultaat.

We spreken Nathalie van de Garde 
aan het eind van de open dag op 
donderdag 31 oktober 2019. Ze 
is tevreden en moe. Blij ook. De 
bedoeling was zoveel mogelijk 
mensen het gebouw te laten zien 
en dat kon alleen door er een 
echte open dag van te maken. Er 
wordt geschat dat er wel anderhalf 
duizend mensen zijn geweest van-
daag. Normaal gesproken zijn 

niet alle ruimten toegankelijk 
voor publiek, maar vandaag wel. 
Je kunt de ruimtes in die naar 
bloemen zijn vernoemd om uitleg 
te krijgen of kunst te bekijken. 
Ook de werkruimtes, die allemaal 
het lokaalnummer nog hebben 
van toen het een school was, zijn 
in gebruik bij de open dag: overal 
is wat te doen of te bekijken. Het 
gebouw ruikt nog nieuw: er zijn 
overal oude lagen verf en zo meer 
afgehaald, alles is glad gestreken 
en geschuurd en toen opnieuw 
geverfd in de kleuren van toen. De 
luchtverversingsinstallatie heeft 
het er moeilijk mee om al het 
stof uit de lucht te halen.

Het onderzoek naar de kleuren 
aan de binnenkant en de buiten-

kant van het gebouw is uitgevoerd 
door Lut Gielen, ze restaureerde 
ook de wandschildering uit 1950 
van Ploegschilder Jan van der 
Zee. De gemeente heeft behoorlijk 
de portemonnee getrokken om 
het historische pand in haar 
volle glorie te laten herrijzen.

Bart den Hertog van HeyDay 
Facility Management (die maken 
mensen blij en gebouwen beter) 
heeft het traject lange tijd begeleid 
en kan er prachtig over praten. 
Over hoe onzeker het was of de 
steentjes van de muur wel mooi 
onder de verf vandaan zouden 
komen. Over de vloeren waar van 
alles aan gedaan moest worden. 
Over licht en lucht dat totaal 
anders moest. Over de toiletten, 

van de pot tot aan de wasbak 
en het kraantje erop. Ook over 
het binnenplein, want dat is 
nog niet helemaal af. Daar
loopt nog een project voor: 
het mag meer groen worden,
minder tegels maar het blijft 
een plek voor fietsen en het plan 
is vooral overdag er prachtig
activiteiten op te ontplooien.

Door Mark C Hoogenboom

■ De open dag op 31 oktober trok veel bekijks. Vanaf nu is iedereen welkom aan de Heesterpoort.                                      Foto: Frans Geubel

WIJ-team naar de Heesterpoort

Verder lezen?
Dit artikel gaat 

verder op pagina 3.
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René geeft maandopbrengst Riepe aan 
Ronald McDonald Huis
Iedereen kent René, de vaste 
Riepe-verkoper van de Jumbo. 
Hij staat er inmiddels al drie en 
een half jaar. Daarom bedacht 
René deze zomer, terwijl hij God 
bedankte dat hij Riepes  mocht 
verkopen: “de oktoberopbrengst 
gaat naar een goed doel. Ik heb 
een aantal dagen getwijfeld over 
welk goed doel het moest worden. 
En toen moest ik naar het UMCG, 
en zag er de tegels die naar het 
Ronald McDonald huis wijzen en 
dacht toen: dat wordt het.”

“Ik heb in de maand oktober 
heel leuke reacties van mensen 
gekregen. “Geweldig dat je dit 
doet” werd tegen me gezegd. Ik 
vertrouw op de Heer, en heb naast 
het verkopen van meer Riepes dan 
gewoonlijk ook giften van mensen 
gekregen. En zo heb ik een aardige 
som bij elkaar gekregen. Ook in 
mijn kerk wisten ze van mijn actie 
en werd me af en toe wat gegeven.”

René heeft gelezen dat de 
belastingdienst zich met de 
omzet van de straatkrant-
verkopers wil gaan bemoeien, 
vandaar dat hij niet wil dat het 
bedrag genoemd wordt. Hij 
verkoopt én per maand minder 
Riepes én werft dan niet voor een 
goed doel. 

Een heel mooie actie.

Door Jacqueline Pieters

■ René en manager Jolanda Kamphuis van het  Ronald
 McDonald huis Groningen.                               Foto: Frans Geubel

KERST IN DE WIJK

Vervolg van pagina 1
In het WIJ-team pand, dat nog 
een naam moet krijgen maar 
Heesterpoort klinkt wel mooi, 
kun je altijd gewoon binnenlopen. 
Er is van alles te doen en je kunt 
meteen uitvinden wat het WIJ-
team jou te bieden heeft. Het 
consultatiebureau is mee in-
getrokken en zit niet meer op
de Resedastraat. Alles zit mooi 
bij elkaar in één gebouw. 
Zelfs het Grand Café uit het 
Treslinghuis is vlakbij terecht 
gekomen in het Oude Politie-
bureau. 

Kortom: kom maar eens kijken 
in de Heesterpoort en ontdek 
zelf wat het WIJ-team voor jou 
kan betekenen en hoe fraai 
het gebouw gerestaureerd is.

2019-2020
Het jaar liep weer ten einde

met al zijn feestgedruis
Een party of een kerstdiner

of simpel: lekker thuis!
Ach weet je, ieder mens
viert het op zijn manier

De één zoekt graag de rust
een ander maakt plezier
Glitter, glans, geschenken

’t hoort allemaal erbij
En bij de kassa’s, overal

zie je een lange rij
En, nog ónveranderd

in kerken en in kringen
zóveel mensen die nog steeds
van vrede op aarde zingen …
En dan, een heel nieuw jaar
met nieuwe moog’lijkheden
Teleurstellingen, tegenslag

behoren tot ’t verleden!
We maken nieuwe plannen

En dat is ook heel goed
Het geeft je perspectief,

En waar nodig, nieuwe moed.
En zo mag ieder op zijn plek

z’n eigen leven leiden.
En kunnen wij misschien ook daar

een beetje licht verspreiden! 

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHT

■ Op de achtergrond de door Lut Gielen gerestaureerde wandschildering van Ploegschilder 
Jan van der Zee.                                                                                                      Foto: Frans Geubel

Meer informatie 
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-
wijk/wij-oosterpark 
Het Grand Café: 
https://stadsrestaurant
hetoudepolitiebureau.nl/

Belevenis en gezelligheid op Winterfestival Oosterparkwijk

Drie dagen Winterfestival in hartje 
Oosterparkwijk. Van 13 t/m 15 
december is het JOP-terrein aan 
de Klaprooslaan omgetoverd. Er 
staat ineens een sprankelend, 
beetje gek, festivaldorpje! De 
ingang is geopend op vrijdag 
16.00 - 21.00, zaterdag 14.00 - 
21.00 en zondag 14.00 - 18.00. 
Toegang is nog steeds gratis. Het 
driedaagse feest dient als afsluiter 
van een reeks evenementen ter 

ere van het 100-jarig bestaan van 
de Oosterparkwijk.

Het festival biedt vermaak voor 
iedereen, jong en oud. Elke dag 
is er een gevarieerd programma 
met theater, circusacts en muziek-
optredens. Er is een nostalgische 
draaimolen (t/m 7 jaar) en een 
schaatsbaan; eigen schaatsen mee-

Ingezonden door Bewoners-
organisatie Oosterparkwijk

nemen is niet nodig. Op zaterdag- 
en zondagmiddag mogen kinde-
ren op pony’s rijden. De vrijdag- 
en zaterdagavond worden afge-
sloten met een spannende acro-
batische vuurshow. Nieuw dit jaar 
is een aanbod van “verschrik-
kelijke workshops”. En iets lekkers 
te eten en drinken ontbreken 
natuurlijk niet. Mis niks, het hele 

Meer informatie
www.winterfestivaloosterparkwijk.nl

programma is te lezen op de 
website.

Het hele jaar door is er gewerkt 
aan een aantal unieke ver-
schijningen. Lichtjes en aan-
kleding prikkelen de fantasie. 
Als bezoeker wordt je verrast 
door deze bijzondere creaties.

Het festival is geheel georga-
niseerd door vrijwilligers.
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Deze dampuzzel is in 1937 ge-
maakt door Stadjer Jans Wagter, 
zevenvoudig kampioen van de 
provincie Groningen. Wit maakt 
handig gebruik van de regel 
‘meerslag gaat voor’ en wint! 

Er zijn zes zetten mogelijk. 
Probeer ze uit op een dambord 
en mail de kleur van de pijl die 
wit laat winnen naar redactie@
wijkkrantoosterpark.nl en maak 
kans op het boekje ‘Mooi 
Slagwerk’ van de legendarische
wereldkampioen Jannes van der 
Wal. 

Zelf dammen? De volgende Dam 
Donderdag is op 19 december in 
het Oosterparkheem van 15.30 tot 
17.30.

Dampuzzel
PRIJSVRAAG

Nijestee plant honderd 
bomen in de stad

Nijestee is ontstaan bij de fusie 
tussen de woningbouwvereni-
gingen Groningen en Gruno. 
Beide voorlopers zijn in 1919 
opgericht zodat vastgesteld kan 
worden dat Nijestee dit jaar 
een eeuw bestaat. Om dit feit te 
vieren plant de corporatie de 
komende tijd, verspreid over de 
stad,  honderd bomen. De aftrap 
vond in onze wijk plaats, op de 
hoek van de Gorechtkade en de 
Ripperdalaan. In het plantsoentje 
achter het Gorechthuis en de 
Ripperdaflat zetten wethouder 
Roeland van der Schaaf en Pieter 
Bregman, algemeen directeur van 
Nijestee, op een wat grijze och-
tend in november, de spade in 
de grond om de eerste boom zijn 
plek te geven. Niet voor niets was 
gekozen voor een locatie in onze 
wijk. De meeste huurwoningen 
in de Oosterparkwijk zijn in het 
bezit van Nijestee.

De toespraken
In zijn toespraak feliciteerde 

Roeland van der Schaaf de 
woningbouwvereniging met het 
jubileum. En daarmee ook alle 
medewerkers en alle huurders. 
Hij is er trots op met Nijestee te 
mogen samenwerken. “Het is een 
geweldige club. De corporatie doet 
veel voor de stad. Zo wordt er nu 
sociale woningbouw gerealiseerd 
in Corpus den Hoorn en bij het 
Reitdiep. Ik zie de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Blijf wer-
ken aan de leefbaarheid van 
de wijken en blijf werken aan 
betaalbare huurwoningen voor 
iedereen! De bomen die worden 
geplant staan symbool voor de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
Groen hoort erbij!” Aan het 
slot van zijn betoog deed de 
wethouder een oproep te stoppen 
met de huurdersheffing.  

Pieter Bregman wees in zijn 
praatje op de slechte woon-
omstandigheden die honderd jaar 
geleden heel normaal waren. “Er 
was destijds een groot tekort aan 
woningen. Mensen leefden vaak 
in kelders en in schuurtjes. In het 

Door Erik Weersing

Oosterparkwijk heeft haar eigen bier: OPA
Er zijn zo’n 650 bierbrouwerijen 
in Nederland, 23 daarvan in 
Groningen en eentje zit er in 
de Oosterparkwijk: Brouwerij De 
Goede Verwachting.

Arnout Bruining en Theo de Vries 
richtten een paar jaar geleden de 
Brouwerij De Goede Verwachting 
op. Het is eigenlijk een soort uit de 
hand gelopen hobby: ze begonnen 
met een toestel voor 25 liter en 
daarmee kun je lekker knutselen 
met het recept. Totdat ze een erg 
lekkere variant in elkaar gezet 
hadden en wat groter gingen 
brouwen. De eerste keer 400 liter 
bij een brouwerij in Drachten, 
dat was in zes dagen uitverkocht. 
Nu zitten ze bij Baxbier aan 
de Friesestraatweg en maken 
zo’n 4000 liter bier per jaar.

Dat gaat in twee keer, want anders 
is de schuur niet groot genoeg om 
alle flesjes in op te bergen. Per keer 
moet er dan zo’n 500 kilo Engels 
mout, een 40 kilo hop, gist en nog 
wat – geheime – ingrediënten heen, 
om 2.000 liter Pale Ale te maken.

Het bier OPA, de Oosterparker 
Pale Ale, is een licht gekleurd, 
wat mistig biertje van 7% met 
een unieke smaak. Het is wat 
kruidig hoppig met een mooie 
bittere afdronk. Ze halen mooie 
cijfers bij de app UnTappd, waar 
ruim 300 proevers de OPA een 
3,4 geven, wat aangeeft dat ze 
helemaal op de goede weg zitten.

Het bier is te krijgen in het Oude 
Politiebureau en op verzoek 
leveren Arnout en Theo doosjes 
(met 24 flesjes) ook af bij een 
gelegenheid, feest of zomaar. Een 
doosje past makkelijk achterop 
de fiets en zo ontmoet je als klant 
de brouwer ook eens een keer. De 
biertjes zijn populair op bruiloften 
want ze voorzagen al drie 
pasgetrouwde stellen met hun 
gasten van hun speciale OPA bier.

Eric Snelleman van het bedrijf 
Rode Egel producties ontwierp 
het etiket en deed dat in één keer 
goed. Er komt komend jaar nog een 
biertje aan: een Porter een donker 
bier in Engelse stijl. Vol van smaak, 
6 tot 7% alcohol. Het recept is 
klaar en gaat de Oosterporter 
heten. Wordt vast ook lekker.

Voor meer informatie kijk op www.bdgv.nl. Voor bestellingen stuur een mail naar info@bdgv.nl

Door Mark C Hoogenboom

■ Theo de Vries en Arnout Bruining startten de Brouwerij de Goede Verwachting en 
vertellen over hun OPA bier in het Oude Politiebureau.

■ Roeland van der Schaaf (l.) en Peter Bregman zetten de 
spade in de grond.

huis werd maar één kamer 
verwarmd – met turf of kolen. 
Er was risico op koolmonoxide-
ontwikkeling. Aparte badkamers 
en douches werden pas veel 
later aangelegd.” Ook hij bena-
drukte het belang van groen in 
de wijken. “We geven de bomen 
aan de stad. Met de bewoners 
vindt overleg plaats waar deze 
komen te staan. De bewoners 
staan bij ons centraal. En als 
er meer dan honderd bomen 
nodig zijn, dan regelen we dat.” 

Zakdoekjesboom
Na de korte plechtigheid werden 
de aanwezigen uitgenodigd mee 
te gaan naar de grote zaal van 
het Gorechthuis. Daar stonden 
medewerkers klaar met pannen 
erwtensoep en stokbrood met 
tapenade en kruidenboter. Het 
gezelschap liet zich deze warme 
lunch goed smaken. Aan een 
van de tafels legde Roeland van
der Schaaf uit dat de geplante 
boom een zogeheten zakdoekjes-
boom is - een soort die oorspron-
kelijk afkomstig is uit China. 

“Oh – het is dus een snotdoeken-
boom,” concludeerde een bewoon-
ster van het Gorechthuis nuchter.  

´De schutbladeren doen aan 
zakdoeken denken die fladderen 
in de wind. Vandaar de naam.” 

■ Na de plechtigheid was er tijd voor een warme lunch  
met erwtensoep en stokbrood.



Pagina 6 | December 2019 Wijkkrant Oosterpark

49

118

100 92

38

Onoverzichtelijke 
kruising 
Wielewaalplein / 
Zaagmuldersweg

Te hard rijden / 
Onveilig oversteken 
Zaagmuldersweg



December 2019 | Pagina 7Wijkkrant Oosterpark



Pagina 8 | December 2019 Wijkkrant Oosterpark

Makkelijk elektrisch autorijden 
met EasyDriving
Als jij voor het milieu bent, zelf 
wel wat wilt doen tegen het 
verder opwarmen van de aarde 
of de zeespiegel wel ongeveer 
wil houden waar die nu is, dan is 
overstappen op een elektrische 
auto een goed idee. Maar die zijn 
duur in de aanschaf, vooral nadat 
de overheid de echt aantrekkelijke 
regelingen heeft teruggedraaid.

Dan is een elektrische auto 
delen een mooie nieuwe optie: 
jij koopt helemaal geen auto 
meer maar voor 60€ per jaar 
mag jij wel een elektrische 
auto gebruiken wanneer dat 
jou uitkomt. En alleen als die 
wordt gebruikt, zijn er kosten.

We zijn in gesprek met Renée 
Kruiter van EasyDriving. Zij is 
bezig om begin 2020 de eerste 
elektrische deelauto in de 
Oosterparkwijk te regelen. Die 
komt op de Dirk Huizingastraat 
bij nummer 11 te staan en 
zodra de gemeente de laadpaal 
geregeld heeft kan het los.

Ze rekent ook voor waarom het 
gebruiken van een deelauto uit 
kan in vergelijking met het zelf 
bezitten van een auto. Niet alleen 
in geld overigens, de voordelen 
zitten veel meer in minder uitstoot 
(je gaat van 100% CO2 naar 
25% of zelfs 0% als je op groene 
stroom oplaadt), het wegvallen 
van onderhoud (je gaat van 100% 
onderhoudskosten naar 0%) en 
het wegvallen van parkeerkosten 
in de stad (als er op die plek ook 
betaalautomaten zijn).

De grote stap die gemaakt moet 
worden, als er belangstelling is 
voor de voordelen, is anders 
tegen het bezitten van een auto 
aankijken. Een paar gedachten 
waar misschien wat aan gewerkt
moet worden:
1. Ik wil een mooie wagen voor 
de deur want dat is status;
2. Ik wil een ruime en prettige 
wagen hebben, voor de lange trips 
zoals in de zomervakantie naar 
het buitenland;
3. Ik wil een eigen auto hebben 
want dan heb ik die altijd tot 
mijn beschikking;
4. Ik wil een eigen auto hebben 
want dan deel ik die met niemand 

en mag ik er een enorme zooi 
in maken.

Heb jij geen van deze bezwaren, 
dan kun je morgen al met de 
deelauto aan de gang. Is het 
gevoel van status er wel of is 
een luxe auto voor lange trips 
maken belangrijk: dan kan met 
het EasyDriving abonnement een 
simpele Nissan Leaf deelauto 
geleend worden, maar net zo goed 
een sjieke Tesla model S. Dan kan 
50 weken in het jaar een simpele 
wagen gedeeld worden en twee 
weken per jaar zoeft dan het gezin 
elektrisch door Europa. Toch mooi 
twee weken topstatus! In plaats 
dat je dan zegt “Ik heb een Tesla!” 
hoeft dat alleen omgebogen te 
worden naar “Ik rijd een Tesla!”. 
Naast alleen maar een deelauto 
hebben bestaat een combinatie 
ook: dan is een kleine en goedkope 
wagen in bezit voor het hele 
jaar en wordt een elektrische 
luxe wagen gedeeld voor de 
trips waarbij dat belangrijk is.

Maar als jij zo’n rommelmaker 
bent en de auto meer ziet als een 
extra kamer die volgestouwd mag 
worden met spullen of waarvan 
de achterbank gebruikt wordt 
als stortplaats voor lege flesjes 
en verpakkingen van snoep of 
McDonalds-afval, dan wordt het 
delen van een auto wel lastiger…

De flexibiliteit van een eigen auto 
is hoger dan die van een deelauto. 
Want die deelauto kan natuurlijk 
door een ander al in gebruik 
zijn. Maar dan mag met het 
EasyDriving-abonnement gekozen 
worden voor een andere deelauto, 
die wat verderop in de stad 
staat. De ervaring leert dat het 
maar zelden voorkomt dat er 
geen auto beschikbaar is. Ook 
hebben de vaste delers van een 
deelauto vaak een WhatsApp-
groepje om het plannen van het 
gebruik glad voor te bereiden.

De deelauto is er nog niet in 
de Oosterparkwijk, maar net 
aan de andere kant van het 
Oosterhamrikkanaal, aan de J.C. 
Kapteynlaan bij nummer 19, staat 
er eentje. Om uit te proberen is 
een abonnement van drie maand 
nemen te overwegen. Dan kijken
of het bevalt.

En dat ben ik gaan uitproberen.
Het bevalt, maar is even wennen.

De Nissan Leaf is beschikbaar op 
vrijdagmiddag en ik ga met twee 
dames op pad voor een kopje koffie 
met een taartje aan de Hoornse 
Plas. De Rietschans is ongeveer 
13 km rijden vanaf huis en met 
het halen en terugbrengen van de 
leenauto heb ik 30 km nodig, blijkt 
achteraf. Vanwege de koffie en het 
gesprek ben ik twee uur van huis 
met de wagen en dat kost dan 2 
x 2,75€ plus 30 x 0,05€ = 7,00€ 
voor het transport van ons drieën. 
Koffie met gebak kostte 17,50€, 
wat meevalt want twee van ons 
deelden ook samen een taartje.

Wat wennen is dat ik de auto 
moet ophalen. De norm is dat er 
maximaal 500 meter lopen nodig 
is naar de auto, liefst niet meer 
dan 100 meter. Daarvoor heeft 
onze wijk 4 of 5 deelauto’s nodig 
en die zijn er nog niet. Ik fiets 
ernaartoe want het is 2 km van 
mijn huis naar de J.C. Kapteynlaan. 
Dat is nieuw, naar de auto fietsen.

Ook nieuw is dat de auto met een 
dikke kabel aan de laadpaal zit 
zodat ie altijd helemaal vol is als 
deze wordt opgehaald. De kabel 
moet losgekoppeld en mag daarna 
in de achterbak. Nieuw is ook de 
auto openmaken en starten. Daar 
heeft de deelauto namelijk geen 
sleutels voor nodig. Openmaken 
gaat met een Onze Auto-app en 
starten gaat met een startknop. De 
motor maakt geen geluid maar er 
is wel een mooie pingel en er gaat 
een scherm aan die laat zien waar 
de auto is. Nieuw is de automaat, 
die alleen vooruit, achteruit en 
parkeren kent.

Plus, het is wennen aan de 
actieradius van de auto. Er is te 
zien hoeveel lading in de accu zit, 
maar ook hoe ver de auto denkt 
ermee te kunnen rijden. Bij mij 
staat er 130 km, wat behoorlijk 
veel meer is dan de gegarandeerde 
80 km van een Nissan Leaf. Het 
is duidelijk een auto voor korte 
ritten: naar familie in de buurt van 
de stad, voor een boodschap, voor 
spullen vervoeren of afvoeren en 
zo meer. Voor langere trajecten 
is de Hyundai Kona Electric een 
betere keuze. Maar goed, 130 
km valt me mee. Het is koud 
en ik zet de verwarming op 18 
graden en de blazer op twee. De 
auto doet dat gehoorzaam én 
legt uit dat er nu nog maar 110 
km gereden kan worden… Alles 
wat stroom kost heeft invloed op 
hoe ver er gereden kan worden. 
Die 80 km op een lading lijkt 
toch een verstandige limiet te 
zijn. Dat is bij een brandstofauto 
niet anders, maar daar merkt 
de bestuurder er niet veel van.

Rijden met de elektrische Nissan 
Leaf is een wonderbaarlijke 
ervaring: er is geen geluid, een 
beetje het suizen van de banden 
over het asfalt ongeveer. Op de 
snelweg is de wind om de auto 
te horen, meer niet. Dat is echt 
wennen maar ook wel genieten. 
Ik haal de dames thuis op en laat 
zien hoe vlot zo’n elektrische 
auto wel weg wil rijden. Heb 

meteen één van de dames aan 
het gillen dat je hier maar 30 
mag. Daar was ik inderdaad 
in een paar seconden al wel 
overheen. De remmen werken ook 
prima, ontdekte de dame direct.

Bij het terugbrengen van de auto, 
wordt deze weer aangesloten op 
de laadpaal waar hij thuishoort. 
Daar is opladen inbegrepen in de 
kosten en de auto mag praktisch 
leeg achtergelaten worden. Voor 
onderweg laden is een laadpas 
nodig. Of een laadpaal waar gratis 
of met betaalpas opgeladen kan 
worden. Dat is nog wel even 
uitzoeken merkte ik. De Lidl in 
Emmen heeft een gratis parkeren 
en gratis stroom laadpaal als 

daar de boodschappen worden 
gedaan (er zijn er vast meer die 
gratis zijn, maar ik moet naar 
Emmen af en toe, dus vond die 
locatie). Waar laadpalen staan, 
daar is een app voor.

Als alle autokosten bij elkaar 
genomen worden, dan is met 
12.000 km per jaar een Nissan Leaf 
delen ongeveer 60% van de kosten 
van het bezitten van een VW Golf 
(3.700€ tegen 6.263€). Wordt er 
minder gereden, ongeveer 5.000 
km per jaar, dan is de Leaf ongeveer 
een kwart van de kosten van de 
VW Golf (1.455€ tegen 5.542€). 
Boven 28.000 km per jaar is een 
eigen auto goedkoper dan een 
deelauto. Dan wordt niet alleen 

■ Laadpalen in de Oosterparkwijk op dit moment.

■ De laadpaal met twee oplaadpunten op de J.C. Kapteyn-
laan, met de Nissan Leaf (zonder opzichtige reclame).

Door Mark C Hoogenboom

■ Hier komt de laadpaal in de Dirk Huizingastraat.
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de brandstof vergeleken, maar 
wordt alles opgeteld: aanschaf, 
verzekering, wegenbelasting, on-
derhoud, parkeerkaart en brand-
stof. De parkeerkosten in de 
Oosterparkwijk mogen er ook nog
bij, want de deelauto heeft een 
parkeerkaart in de stad (als er 
betaalpalen staan). Naast de 
kostenvergelijk beidt de elektri-
sche deelauto maar 25% van de
CO2 uitstoot, 0% van de onder-
houdskosten, 0% verzekerings-

kosten, 0% parkeerkosten in de 
stad, 100% ontzorging van het 
bezitten en is het sparen om af 
en toe een nieuwe eigen auto te 
kunnen kopen ook over.

Het rendabel krijgen van de 
elektrische deelauto is iets van de 
lange adem. Er passen ongeveer 
10 huishoudens op één auto, is 
de vuistregel. Die dan de deelauto 
ongeveer 40 uur per week in 
gebruik moeten hebben. Dan 

kan het allemaal uit. Dat duurt 
nog wel even en gelukkig zijn 
er partijen in Nederland die de 
overgangsfase willen bekostigen.

Voel jij er zelf wat voor om wat te 
doen aan de energietransitie? Wil 
jij minder blik op straat, minder 
parkeerdruk en meer groen? Wil 
jij een deelauto wel overwegen 
in plaats van jouw huidige auto 
of ernaast als tweede auto? Dan 
kan er zelf nu al getest worden 

Repetities theaterwandeling in volle gang
U heeft er vast al het een en 
ander over gehoord. In de tweede 
helft van december wordt negen 
keer het theaterstuk ‘Ons kent 
Ons’ opgevoerd, een van de 
evenementen die het honderdjarig 
bestaan van de Oosterparkwijk 
luister bijzetten. Het stuk speelt 
in onze wijk en is speciaal voor 
de gelegenheid geschreven door 
Astrid Warntjes die ook de regie 
voert. Ongeveer vijfentwintig  
Oosterparkers doen eraan mee 
- als acteur, zanger, muzikant of 
figurant. De verschillende scènes 
worden op drie locaties opgevoerd, 
met, als klapstuk, de slotscène 
in de grote zaal van de buurt- en 
speeltuinvereniging ‘Ons Belang’. 
In deze apotheose komen de lijnen 
uit de eerdere delen bij elkaar. 
Het stuk is een theaterwandeling. 
Wanneer de scène op de ene 
locatie ten einde is, lopen de 
bezoekers, onder leiding van 
een gids, door naar de volgende.

De repetities zijn inmiddels in 
volle gang. Op 14 november is 
‘Ons kent Ons’ voor de eerste keer 
in zijn geheel geoefend. Enkele 
spelers zijn die dag verhinderd. 
Maar geen nood. Een collega 
neemt hun rol voor deze keer over 
– met het tekstboek in de hand.

Opa en oma
Nel Helder, die in het stuk een 
boze buurvrouw speelt, heeft haar 
huis ter beschikking gesteld voor 
een van de locaties. Het is dringen 
geblazen in haar tamelijk kleine 

woonkamer, maar daar wordt 
de gastvrouw niet heet of koud 
van. En de spelers maakt het ook 
niets uit. Alle aandacht gaat uit 
naar opa Piet en oma Stijn die op 
deze plek twee oude, authentieke 
Oosterparkers spelen. Hij is een 
oude mopperkont, zij sust de boel 
een beetje.

Af en toe wordt het spel door 
Astrid onderbroken. “Je moet pas 
gaan zitten wanneer Stijn haar 
handen op je schouders legt.” En 
“Je moet precies op het goede 
moment invallen. Zorg ervoor dat 
je steeds het goede ogenblik pakt.” 
En ”Je kunt beter dáár gaan staan. 
Dan sta je niet met de rug naar het 
publiek toe.”

Astrid denkt dat het beter zou 
zijn wanneer de tafel in de kamer 
iets korter zou zijn. Voor Nel is dit 
geen enkel probleem. “Er zit een 
tussenstuk in het tafelblad dat er 
uit kan.” En dat er weinig ruimte 
in de kamer is, vormt evenmin 
een obstakel. “Ik heb ergens nog 
wel twintig smalle stoeltjes staan 
waar de bezoekers tijdens de 
voorstelling op kunnen zitten.”

Er wordt veel gelachen. Iemand 
vraagt zich hardop af wat te 
doen wanneer het in december 
sneeuwt of ijzelt. Moet er dan 
een voorstelling worden afgelast? 
Opa Piet reageert zoals van hem 
te verwachten valt en breit, 
losjes improviserend, een extra 
stukje tekst aan zijn mopperrol. 
“In onze jonge jaren maalden we 
daar niet om. We deden gewoon 
geitenwollen sokken over onze 
schoenen als het buiten glad was. 
De jeugd van tegenwoordig zanikt 
veel te veel!”

De andere scènes
Op de tweede locatie is het publiek 
getuige van het wel en wee van 
het welgestelde echtpaar Elsbeth 
en Sebastiaan en hun kinderen 
Isa en Lex. En in de derde scène 
komen Frits en Gea en hun 
dochter Lot aan het woord. Zij 
vormen een arbeidersgezin en 
zijn daardoor een tegenpool van 

het gefortuneerde echtpaar. Op 
het eerste gezicht lijken al deze 
personages weinig met elkaar 
gemeen te hebben, maar dat 
is maar schijn. Welk verband 
er is – dat kunt u zien tijdens 
de theaterwandeling waaraan 
iedereen in de tweede helft van 
december mee kan doen, lopend 
van de ene locatie naar de andere.       

KORTING O2,50
   de korting geldt voor:
   max. 2 kaartjes voor volwassenen
   de korting geldt niet voor:
   kaartjes met stadjerspas
   kaartjes voor kinderen

knip deze bon uit en neem mee!

RESERVEREN ? Mail naar: 
okotheater@outlook.com 

ONS KENT ONS

De speeldata van ‘Ons kent Ons’: 
15 december om 20.00 uur (try-
out). 19, 20 en 21 december, 
eveneens om 20.00 uur. Op 22 
december om 15: 00 uur. Op 23, 
27 en 28 december om 20.00 uur 
en tot slot op 29  december op 
15:00 uur. Inloop: een half uur 
voor aanvang. Het startpunt: Ons 
Belang, Zaagmuldersweg 82 C. 
Kaarten: 12,50 euro per stuk. Met 
kortingsbon: 10 euro. Kinderen 
en met stadjespas: 7,50 euro. 
Reserveren via okotheater@
outlook.com. Op de avond zelf 
kunt u bij de kassa afrekenen.  

■ Opa Piet, oma Stijn en hun kleindochter.

KERSTMIS
Hij moet van zijn vrouw in het pak

voor de rollade en de groente van Hak
het liefst liep ie in z'n spijkerbroek
er komt toch niemand op bezoek
zijn dochter kon het niet bezetten

die moest naar haar tweede huis in Zetten
en zijn aangenomen carrièrezoon
ging naar een singleparty in Loon

hij denkt met weemoed aan zijn ouderhuis
wat hadden ze het toch gezellig thuis

's middags met z'n allen naar het Stadsparkpaviljoen
en 's avonds na het ganzenborden achter de kalkoen

I'm dreaming of a white Christmas
hij strikt met een brok in de keel zijn das

E. FILIPPUS

GEDICHT

of de deelauto bevalt met die in 
de buurt van de Oosterparkwijk 
staan. Met een groepje van zes 
tot tien bewoners kan zelf een 
deelauto in de buurt aangevraagd 
worden. Na het opgeven neemt het 
zeker een maand of drie voordat 
de vergunning en de laadpaal 
geregeld is. Waar die exact komt 
is aan de gemeente overigens, 
die met leverancier Allego de 
laadpalen in de stad regelt.

Vier of vijf deelauto’s in de 
Oosterparkwijk betekent dat 40 
tot 50 bewoners van de 12.000
in de Oosterparkwijk ervoor 
moeten gaan. 
Zijn die al te vinden, is de vraag.

Meer informatie is de vinden op 
www.easydriving.eu. Daar staat 
ook het tarievenmodel voor de 
deelauto en kun je je aanmelden 
als belangstellende of je opgeven 
als nieuwe deelauto-rijder.

Door Erik Weersing

■ En dan staat er ineens een grote groep mensen voor de deur.
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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.

Een ander bewateringssysteem 
én nieuw aangebrachte oevers 
met riet en waterplanten moeten 
een hoger zuurstofgehalte in 
het water brengen. Ook op-
merkelijk en verheugend is, dat 
het beeldje De Jongeling (na 
onderhoud) weer terug op zijn 
sokkel in het rozenpark is!

De bouwwerkzaamheden op het 
nieuwe Oosterparkkwartier, tus-
sen Aster-, en Kraanvogelstraat 
vorderen gestaag. Een aantal 
huizen is al bewoond en mijn 
indruk als leek, dat de eindfase al 
is ingetreden, lijkt aannemelijk. 
Ook het nieuwe eindstuk 
van de Hyacinthstraat, met 
huisnummers 208 t/m 234 krijgt 
duidelijk gestalte, maar behoeft 
nog wel de nodige afwerking.

Rest me nog te berichten, dat 
op Oliemuldersweg 95 een 
bezorgzaak voor allerlei gerechten 
en snacks met de Italiaanse naam 
“Venezia Turbo” is gekomen. 

Door de week 15:00 – 04:00 
uur, ’s zondags 15:00 – 03:00 
uur; tel. 050-7859549 of www.
veneziaturbo.nl. In december 
korting met de code “Oosterpark”.

Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

We zijn er weer, in de ‘cadeaurush’ 
van het jaar. Van de snoepjes 
van Sint Maarten, naar het 
schoen zetten voor Sinterklaas, 
de stijgende opwinding naar 
pakjesavond en dan, voordat de 
andere oude man met de baard 
uit het Hoge Noorden komt, is 
zoonlief ook nog jarig. 

Mijn hoofd loopt om, welke 

cadeautjes, hoeveel cadeautjes, 
gedichten schrijven en een kinder-
feestje organiseren.

Alhoewel ik er elk jaar meer 
ingroei, als moeder, blijft er ook 
een lichtelijk verlangen naar 
wanneer het allemaal weer voorbij 
is. Ik wil mezelf echter niet voorbij 
lopen. In het hier en nu zijn, juist 
op deze drukke momenten.

We laten onszelf, in de deze tijd, 
zo makkelijk doldraaien. Je hoort 
van de ene burn out na de andere, 
zelfs een feestelijke tijd kan leiden 
tot stress.
Onze westerse manier. Zo hard 
gaan dat we uiteindelijk van totale 
uitputting niets meer kunnen en 
het leven in het nu letterlijk het 
enige is dat overblijft.

Gelukkig heb ik sinds een paar 
maanden een hond. Hij geeft 
me, behalve heel veel liefde, ook 
structuur. Dagelijks moet ik eruit, 
weer of geen weer. Wandelen, niets 
doen, contempleren en kletsen, 
soms wat dieper, met andere 
hondeneigenaren. En vooral veel 
genieten als mijn hond zijn 
hondenvriendjes tegen komt en hij 
lekker met ze speelt. Met hetzelfde 
gevoel kijk ik nog steeds naar mijn 
zoon van negen als hij het goed 
heeft met zijn vriendjes.

Een hond leeft in het nu. Al 
verscheurt hij je bank, als je er 
op dat moment niet bij bent 
heeft het al geen zin meer om 
boos te worden. Hij kan de link 
niet meer leggen naar dat voor 
jou verschrikkelijke drama, het 

moment is voorbij. Hij zal vreselijk 
schuldig kijken, maar dat is puur 
de reactie op jouw boosheid, de 
verbinding naar de onfortuinlijke 
bank is weg. Hij zal denken dat hij 
nu iets verkeerd doet. Verwarring 
alom.

Mijn hond inspireerde mij ook 
voor een nieuw idee. Regelmatig 
komt hij triomfantelijk uit de 
bosjes rennen met een blikje of 
een plastic zak. 

Waarom zou hij geen lid kunnen 
worden van het zwerfvuilteam? Ik 
ben zowel buiten als binnenshuis 
begonnen met ‘zoek’ en ‘breng’ 
naar hem te roepen, af en toe gaat 
het per ongeluk goed.

Ik denk, als ik het maar vaak 
genoeg roep hij het wel gaat 
begrijpen. Met veel beloning 
in de vorm van hondenbrokjes 
natuurlijk.

Alan’s Oosterparkwijk
In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in      
de wijk.

Alan’s wijkwandeling
In de relatief korte tijd tussen de 
vorige en deze wijkkrant zijn er 
ook minder vermeldenswaardige 
gebeurtenissen geweest. Uitvloei-
sel hiervan is, dat deze wijk-
wandeling relatief iets korter is.

Startpunt was ongeveer het cen-
trum van de wijk, niet geografisch 
in graden of met meetlat bepaald, 
maar door mij ruw ingeschat: 
Het Goudenregenplein. Dit vredig 
ogende en uiterst groene plein was 
in 1997 even negatief in het nieuws 
(zelfs op CNN) als “bivakplaats” 
van de ME bij de rellen toentertijd. 
De politie greep toen niet in en 
dat leidde uiteindelijk tot het 
vertrek van drie belangrijke 
gezaghebbers in de stad, onder 
wie burgemeester Ouwerkerk.

Van hier langs Klaproos-, en 
Ripperdalaan sla ik voor de  
Gorechtkade linksaf de Gerbrand
Bakkerstraat in, om op de hoek 
van de Dirk Huizingastraat de 
verbouw van het voormalige
bakkerswinkeltje, later reisbureau
tot riant appartement waar te 
nemen.

Verder richting Linnaeusplein 
langs onder andere “Petra’s Haar-
familie” en “Kapsalon Magnifique”. 
In de beginjaren van “Plan Oost” 
was er niet één café, maar waren 
er wel  acht kappers. Nu zijn er nog 
twee, ho, sinds kort drie: Voorin 
de Hortensialaan, naast “Döner 
Kebab Hortensia” op huisnummer
3 is gekomen “Barbershop De 
Buurman”.

Inmiddels ben ik weer richting 
vertrekplek en kom langs het op 
31 oktober officieel geopende WIJ-
gigantgebouw in de Heesterpoort. 
De Simon van Hasseltschool 
huisvest niet alleen de WIJ-teams, 
de wijkagenten, Consultatiebureau 
GGD en andere voorzieningen, 
maar ook Humanitas heeft er in 
de persoon van Jikke Meulman 
plek gevonden. Zij biedt als 
Mantelzorgondersteuner een luis-
terend oor op haar spreekuur 
’s woensdags van 14-15 uur.

Ik vervolg mijn weg door het 

Blauwe Dorp en kom op de 
Oliemuldersweg de Buurtbus 
tegen. Da’s niet zo vreemd, want 
die kun je overal in de wijk 
aantreffen, op weg om voor 
mindervalide en/of slecht ter 
been zijnde wijkbewoners
•  boodschappen te doen;
•  hen naar belangrijke afspraken 
te brengen of
•  hun grofvuil naar de stortplaats 

te vervoeren.

Erg opmerkelijk is, dat het water 
in de vijver naast de Siebe Jan 
Boumaschool weer terug is. De 
vijver was in revisie, omdat de 
dood van vele vissen erin op 
botulisme wees. De nog levende 
vispopulatie is naar het Van 
Starkenborghkanaal gebracht, de 
vijver drooggelegd en uitgediept. 

Ik vind het wel wat, een 
hondenzwerfvuilteam in de Oos-
terparkwijk. Zijn er nog honden-
trainers die zich geroepen voelen 
hier wat aan bij te dragen?  ☺

Ondertussen wordt er in onze 
wijk keihard gewerkt om deze 
laatste maand van het jaar weer 
onvergetelijk te maken. Ik heb al 
zin in de theaterwandeling ‘Ons 
kent ons’ die rond de kerst te 
volgen is.

In het JOP gebouw wordt door een 
aantal vrouwen al maandenlang 
gewerkt aan ‘Dickens kleding’ 
voor het Winterfestival op het JOP 
plein.

Ouderwets vertier. Lekker samen 
kneuteren, glühwein drinken, 
opwarmen bij een vuurtje, leuk 
theater… Het leven is goed in de 
Oosterpark. 

Proost alvast op het nieuwe jaar!

Sinds enkele maanden is Frans 
Geubel een vaste deelnemer aan 
de  schoonmaakactie. Op een van 
die maandagochtenden had hij een 
bijzondere ervaring, zo vertelt hij 
tijdens een wandeling door de wijk.

“Als kind woonde ik met mijn 
ouders en broers en zussen aan 
de Vinkenstraat, op nummer 59 A. 
Voor ons huis was een grasveldje 
waar druk werd gevoetbald, onder 
anderen door Hugo Hovenkamp 
die later een bekende voetballer 

zou worden. Hij woonde een 
paar huizen bij ons vandaan. 
Ik spreek nu van de tweede 
helft van de jaren vijftig en de 
eerste helft van de jaren zestig.

Op zondagochtend gingen we 
vaak op bezoek bij mijn opa en 
oma die aan de Zaagmuldersweg 
woonden, op nummer 11. Dat is 
op de hoek van de Begoniastraat. 
We wandelden meestal langs 
de Nachtegaalstraat en de Klap-
rooslaan. Maar we namen ook wel 

Een bijzondere ervaring

Iedere maandagochtend om tien 
uur komt het zwerfvuilteam 
bijeen in stadsrestaurant Het 
Oude Politiebureau aan de 
Zaagmuldersweg. Na een kop 
thee of koffie trekt het groepje 
vrijwilligers erop uit om alle 
rotzooi die op straat ligt op te 
ruimen. De leden van het team 
zorgen ervoor dat onze wijk 
nu een stuk netter oogt dan 
zonder hen het geval zou zijn.

Door Erik Weersing

■ Frans voor het huis waar zijn grootouders woonden.

eens de route door het park. In 
mijn herinnering was het in die 
tijd altijd netjes op straat, afgezien 
dan van de hondenpoep. Het was 
er veilig, ik voelde me beschermd, 
het fatsoen van die jaren gaf me 
zekerheid. En terwijl ik op die 
maandagochtend met het team 
bezig was zwerfvuil te verzamelen, 
op het Linnaeusplein, dichtbij de 
Zaagmuldersweg, kreeg ik ineens 
het gevoel dat ik weer een klein 
jongetje was en dat mijn opa en 
oma vanachter het raam van hun 
huis keken wat ik aan het doen 
was. Ik voelde hun goedkeurende 
blikken. En, hoe gek dat ook klinkt, 
dat gaf me enorm veel voldoening.”

■ Frans (rechtsonder) met opa en oma. Foto gemaakt 
in 1959 aan de Zaagmuldersweg.

■ De Jongeling is terug.
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DEZE KEER... 
Deze versie van de wijkkrant is anders 
ingedeeld dan jullie van ons gewend 
zijn. En dat heeft met name te maken 
met de vele activiteiten die er in de wijk 
te doen zijn rondom de kerstvakantie! 
Lees ook hoe onze opening is ervaren 
vanuit verschillende perspectieven en 
waar de door ons uitgedeelde 
kerstpakketten toch ieder jaar vandaan 
komen.... en voor meer informatie over 
de activiteiten verwijzen we graag naar 
onze Facebookpagina en naar de 
website wijkagendaoosterpark.nl. Veel 
leesplezier gewenst! 

OPENING NIEUW WIJ(K)-
GEBOUW  
Op donderdag 31 oktober mocht het 
WIJ-team het nieuwe wijkgebouw 
presenteren aan de Oosterparkers, 
collega's en samenwerkingspartners. 
Hieronder een korte impressie hoe wij 
de opening van ons gebouw (van het 
WIJ en vooral van u, als bewoner!) 
hebben ervaren.  

 

 

Léon, WIJ- medewerker: “Tijdens de 
opening van de nieuwe locatie van WIJ 
aan de Heesterpoort heb ik veel 
gesproken met bewoners van de 
Oosterparkwijk die een kijkje kwamen 
nemen. Voor veel mensen die hier 
vroeger op school zaten was het 
bezoek een nostalgische ervaring. Een 
mevrouw die hier op school heeft 
gezeten vertelde me dat ze tegenover 
de huidige ingang van het pand is 
geboren maar al decennia niet binnen 
was geweest. Desondanks wist ze me 
precies te vertellen waar de 
lerarenkamer was en in welk lokaal 
haar broertje altijd zat.” 

 

Axel, WIJ-medewerker: “Ik was trots op 
wat ons team allemaal heeft kunnen 
laten zien aan bewoners. Bij het lokaal 
waar we met GeldWIJs zaten, spraken 
we met een grote groep mensen uit alle 
lagen van de bevolking. Van een 
deftige man met een chique colbert tot 
een ruige kerel met een kaal hoofd in 
een joggingbroek. De sfeer was goed 
en veel mensen waren erg nieuwsgierig 
naar het pand. Veel wijkbewoners 
bleken een geschiedenis met het pand 
te hebben.” 

Inmiddels is ook WIJ 
Schilderswijk/Centrum grotendeels 
gestationeerd aan de Heesterpoort 1. 
We zijn enorm blij dat het gebouw 
daarmee nog beter gevuld is met hun 
gezelligheid, kennis en vaardigheden! 

We willen u van harte bedanken voor 
uw betrokkenheid bij de opening van 
het nieuwe gebouw. We zijn 
overrompeld door het hoge 
bezoekersaantal en het enthousiasme 
van u allen. Daarmee staan we aan het 
begin van een bloeiende wijk, in een 
prachtig wijkgebouw! 

 

FINANCIELE TIP 
Vraagt u zich ook wel eens af: waar 
blijft mijn geld? 

Met de bankapps die gratis op uw 
mobiele telefoon te gebruiken zijn, kunt 
u meer dan alleen uw saldo 
controleren: u kunt bijvoorbeeld 
diverse spaarpotten maken. U kunt ook 
uw uitgaven indelen zodat u precies 
weet waar uw geld blijft. Meer inzicht 
zorgt ervoor dat u weet hoe u er 
financieel voor staat en niet in 
problemen komt. 

Tijdens de opening van het nieuwe 
pand van WIJ Oosterparkwijk en 
inmiddels ook van WIJ 
Schilderswijk/Centrum werd er een 
spaarvarken met geld tentoongesteld, 
waarvan de bewoners mochten raden 
hoeveel geld hierin zat. De gelukkig 
winnares is geworden: Natasa met 
haar 6-jarige zoon. Haar zoon wilde 
het geld zo snel mogelijk omzetten in 
Pokémonkaarten, maar daar heeft 
Natasa een stokje voor gestoken met 
het wijze idee om eerst het geld samen 
te gaan tellen. Natasa zegt dat het 
geld goed van pas komt nadat ze net 
haar baan kwijt is. We wensen Natasa 
en haar zoon veel plezier met het 
leuke bedrag! En natuurlijk veel succes 
met het sparen, want immers het 
spaarvarken mag nu ook bij hen 
staan.... 

 

ACTIVITEITEN RONDOM 
FEESTDAGEN 
Rond de feestdagen is er weer veel te 
doen in de wijk. Voor de jeugd is er 
onder andere een oudejaarsdiner op 
maandag 16 december, een kerstdisco 
op vrijdag 20 december en een dance 
battle op zaterdag 21 december. 

Ook is er een musical van Doornroosje 
op 23 december, klimmen op 24 
december, zaalvoetbaltoernooi op 27 
december. We gaan knallend (en 
etend) het nieuwe jaar uit op 31 
december met oliebollen en vuurwerk 
bij het JOP. Het nieuwe jaar beginnen 
we met schaatsen (met lunch) op 2 
januari. Wil je weten wat wanneer is, 
en wat de eventuele kosten zijn? Kijk 
dan op wijkagendaoosterpark.nl of 
check onze Facebookpagina! 

Voor de 'grote mensen' is er ook veel 
te doen, onder andere het volgende: 

Donderdag 12 december: kerstdiner 
Oosterpark(heem) met muziek en 
mini-markt, van 16.30-21 uur aan de 
Merelstraat 100. Opgave verplicht als u 
wilt mee-eten: events@martinizorg.nl 

of via 06-58815115 (kosten €5,- per 
persoon). 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 december 
Winterfestival Oosterparkwijk, JOP-
plein. Gratis toegang voor dit 
sprankelend, beetje gek, festivaldorpje 
met een gevarieerd en uitgebreid 
programma: voor ieder wat wils! 
Vrijdag van 16-21 uur, zaterdag van 14 
tot 21 uur en zondag van 14 tot 18 uur. 

15 t/m 29 december: 
theaterwandeling ONS kent ONS, 
Ons Belang. Reserveren via 
okotheater@outlook.com (kosten 
€12,50 per kaart; met de stadjerspas 
€7,50). Helaas is de voorstelling niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Maandag 16 december: van 10 tot 12 
uur is er een kerstactiviteit ouder en 
kind café, WIJ Groningen.  

Woensdag 18 december: 
buurtmaaltijd 'de Smikkelaars', van 
11 tot 14 uur bij het Leger des Heils 
(Dirk Huizingastraat 17). Informatie en 
opgave via 06-13063072. Ook is er 
woensdag 18 december een 
kerstdiner voor 60-plussers in het 
Menzisgebouw aan het 
Winschoterdiep (gratis en inclusief 
vervoer) van 17.30 tot 20.30 uur. Meer 
informatie via 06-45539385. 

Donderdag 19 en vrijdag 20 december 
is er van 18 tot 21 uur een 
kerstviering Bij Bosshardt door 
middel van zingen, lezen en een 
heerlijke maaltijd. Kosten zijn €3,- per 
persoon. Opgeven is noodzakelijk en 
kan op locatie of via 06-53413894. 

Zondag 22 december is er een 
kerstbrunch voor ouders en 
kinderen bij Oosterlicht. Er zal ook 
worden gevoetbald. Aanvang is om 12 
uur. Ook is er deze dag van 16.30 tot 
19.30 uur een kerstdiner bij het Leger 
des Heils (Dirk Huizingastraat 17), 
geschikt voor iedereen! Opgave kan 
via korps.groningen@legerdesheils.nl 
of via 06-13063072. 

Dinsdag 24 december is er een 
kerstdiner bij Resto van Harte (Bie de 
Buuf). Kosten €7,- per persoon; met de 
Stadjerspas kost het €4,-. Vanaf 17.30 
uur inloop. Reserveren kan via 
restovanharte.nl. 

Woensdag 25 december is er om 11 
uur een kerstwijdingsdienst bij het 
Leger des Heils (Dirk Huizingastraat 
17).  

Op 31 december, is er vanaf 10 uur 
oliebollen en soep eten bij Bij 
Bosshardt. Kosten zijn €3,- per 
persoon. 
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WEDEROM KERSTPAKKETTEN VOOR WIJKBEWONERS  
  
Vanuit WIJ Oosterparkwijk worden er al een jaar of vijf kerstpakketten 
uitgedeeld aan een 70-tal wijkbewoners.  

 Wat bijna niemand 
weet is dat deze 
pakketten worden 
samengesteld 
door de mensen 
van de Oosterkerk. 
Vorig jaar vroeg de 
kerk aan WIJ of 
men de 
samenstelling 
mocht weten van 
de gezinnen van 
de ontvangers. 
Dus niet voor 
welke bewoner 
een pakket is (dus 
geen namen of 
adressen) maar 

wel of het om een ouder echtpaar gaat, om een gezin met jonge kinderen 
of om een oudere man met hond. Het is voor de mensen van de kerk veel 
leuker om gericht een pakket samen te stellen en het is voor de ontvanger 
veel fijner als er spullen in het pakket zitten waar je ook echt iets aan hebt.    

De contactpersoon voor WIJ-Oosterparkwijk vanuit de kerk is Jan Zuur. Hij 
coördineert de actie samen met twee andere kerkleden.  

 

 

 

  

Jan: “de Oosterkerk is in 1929 gebouwd in en voor de Oosterparkwijk. Wij 
vinden het daarom fijn om iets voor de wijk te kunnen betekenen. Iets dat 
verder gaat dan ons wekelijks kerkbezoek. De kerstpakketten actie vergt 
elk jaar wel veel tijd aan organisatie. De meeste tijd zit erin om het voor 
elkaar te krijgen dat alle pakketten op tijd klaar zijn en het moet natuurlijk 
allemaal gebeuren in de drukke decembermaand. Daarom kunnen we er 
een beperkt aantal leveren. We bieden elk jaar zo’n 70 pakketten aan. We 
krijgen vaak vragen van onze leden wat er wel en niet in het pakket mag. 
We doen er expres geen vleesproducten in, want je weet niet of de 
ontvanger misschien vegetarisch of halal eet. En het is natuurlijk ook 
handig als de producten in het pakket wat langer houdbaar zijn.” 

“Wat ik fijn vind aan hoe we het afgelopen jaar en dit jaar werken met WIJ 
is dat we het pakket op deze manier kunnen afstemmen op de ontvanger. 
Elk pakket is nu 
uniek en dat vind 
ik mooi, want elk 
mens is immers 
ook uniek. Ik vind 
de charme hiervan 
dat iedereen op 
zijn eigen manier 
moeite doet om 
een totaal 
onbekende 
persoon toch op 
een persoonlijke 
manier te steunen. Als je kijkt naar de pakketten zijn ze allemaal 
verschillend en prachtig, zowel qua inhoud als soms ook om te zien. En 
ook al hebben we geen idee hoe de ontvangers heten of waar ze wonen, 
we kunnen ze zo wel laten weten dat ze worden gezien.” 

“Bij mij thuis hadden we het vroeger ook nooit breed. We waren met 7 
kinderen. Toch stonden mijn ouders altijd klaar voor anderen. Zo wil ik zelf 
ook in het leven staan. Iets aardigs doen voor een ander, of dat nu een 
vriendelijke groet op straat is of het verzorgen van een attentie met kerst; 
dat is volgens mij dé manier om de wereld een beetje mooier te maken.” 

De teamleden van WIJ stellen elk jaar een lijst samen van bewoners die bij 
hen bekend zijn en die dat jaar wel een extraatje kunnen gebruiken. Dat 
zijn er vaak wel meer dan 70 en dan wordt er soms ook echt gewikt en 
gewogen. De samenwerking met de Oosterkerk waardeert het WIJ-team 
enorm. Het is fantastisch om op deze manier samen iets voor 
wijkbewoners te kunnen betekenen!
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ZWERFVUILTEAM OOSTERPARKWIJK
Ook zin om mee te helpen met het zwerfvuilteam? Inmiddels zijn we 
met zes mensen en zoeken we altijd méér vaste krachten die wekelijks 
mee wandelen. Maar mocht u zo nu en dan willen meelopen dan bent 
u uiteraard ook van harte welkom. Schuif gerust aan wanneer u kunt. 
We starten elke maandagochtend om 10.00 uur bij stadsrestaurant 
Het Oude Politiebureau met een kop koffie of thee.  Super gezellig en 
bijzonder nuttig: samen houden we de wijk schoner!

STRAAT WAARDERING
Tijdens onze wandelingen waarderen we elke straat. Als we de hele 
wijk weer eens hebben gehad is er een top 3 van schoonste straten van 
de Oosterpark! De bewoners van de winnende straat worden in het 
zonnetje gezet. Afgelopen keer won de Tjerk Bolhuisstraat en kwam er 
een ijscokraam bij de bewoners op bezoek.

BUURTBUS OOSTERPARKWIJK
De buurtbus is inmiddels al bijna een jaar in gebruik. We vervoeren be-
woners, grof vuil en afval en ondersteunen het zwerfvuilteam en de 
accommodaties. Heeft u wensen ten aanzien van vervoer die u zelf 
niet kunt realiseren? Laat het ons vooral weten! U kunt bellen met 
050-3171280 of mailen naar oosterpark@wijkwerkengroningen.nl

VROLIJKE PRULLENBAKKEN
Wist u dat we ook de prachtige gekleurde prullenbakken twee maal 
per week legen? Het zijn de prullenbakken met vrolijke illustraties erop 
deze zijn gemaakt door kinderen uit de wijk onder begeleiding van 
kunstenares Mara Piccione. Er zijn nog een aantal prullenbakken over, 
dus vindt u dat er ergens nog een prullenbak hoort waar nu afval ligt 
dan kunt u een mail sturen naar de bewonersorganisatie bestuurbo@
hotmail.com. 

Ook zijn er groene prullenbakken in het park geplaatst die kinderen 
van de Borgmanschool hebben beschilderd. Aan de voorzijde zit een 
houder voor hondenpoepzakjes. Hier gaan we opnieuw rollen in doen. 
We verzoeken u vriendelijk de rollen te laten zitten en een zakje te 
pakken als u zonder zit,  zodat uw buurtgenoot er ook gebruik van kan 
maken. Het is bedoeld als een service aan de wijk, aangeboden door 
de Coöperatieve Wijkraad.

 
ZELF REGELEN?
Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Ligt er een stoep-
tegel los? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding 
bij Gemeente Groningen openbare ruimte. Ga naar www.groningen.
slimmelden.nl en volg de instructies. Super eenvoudig in gebruik, wij 
gebruiken het ook tijdens onze zwerfvuilrondes.

OOSTERPARK IS GOED BEZIG!
U kent het wel; lege blikjes in de bosjes, verpakkingsmateriaal zwervend door de straten, complete bankstellen bij 
de ondergrondse container of lege plastic zakken hangend aan takken in de parken. Uit het wijkpanel van de 
Coöperatieve Wijkraad is gebleken dat zwerfvuil één van de grootste ergernissen is in de wijk. 


