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Uiteenlopende wijkbewoners ten tonele 
gevoerd tijdens theaterwandeling

Door Erik Weersing ■ De groep wandelt langs ‘de dame met het hondje’ op het Linnaeusplein.                                                    Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op

pagina 5.“Huilen jullie weleens?” vraagt 
Sebastiaan aan het publiek, 
wanneer iedereen op zijn stoeltje 
heeft plaatsgenomen. Hij draagt 
een artistieke kamerjas, met 
bijpassend blauw sjaaltje en heeft 
opvallende pantoffels aan zijn 
voeten. “Wij dragen in huis nooit 
schoenen”, legt hij uit. Het bezoek 
is dan ook verzocht bij de ingang 
plastic slofjes over hun schoenen 
aan te trekken. Echtgenote 
Elsbeth krijgt even later de 
kritische opmerking dat ze ‘te 
hoog’ ademt. “Je moet meer vanuit 
je buik ademhalen!” Elsbeth op 
haar beurt adviseert haar man 
‘dat overhemd met die blauwe 
streepjes’ aan te trekken. “Want 
dat past zo mooi bij je ogen.”
De toon is gezet. De sfeer is 

getekend. Een van de drie Ooster-
parker gezinnen die tijdens de 
theaterwandeling ‘Ons kent Ons’ 
ten tonele worden gevoerd, 
bestaat uit een nogal zweverig 
echtpaar met twee puberkinderen. 
Duidelijk beter gesitueerde nieuw-
komers.  Ze wonen in de ‘Gerbrand 
Kakkerstraat’, zoals autochtone 
Oosterparkers de genoveerde 
straat aan de rand van de wijk 
noemen. Ogenschijnlijk gaat het 
hen voor de wind, maar gaan-
deweg het stuk blijken er toch wat 
scheurtjes in hun bestaan te zitten. 
Wanneer het hem allemaal te veel 
wordt, barst Sebastiaan uit in een 
soort mantra – ‘Ho O Pono Pono’ –,
een kreet die het publiek al snel 
enthousiast met hem meeroept. 
Wikipedia leert ons dat het een 

manier is, afkomstig van Hawaii, 
om verzoening en vergeving te 
bewerkstelligen.

Opa en oma
Het zal u niet zijn ontgaan dat 
de Oosterparkwijk in 2019 zijn 
honderdjarig bestaan heeft 
gevierd. Met tal van activiteiten 
is dit herdacht. In december zijn 
de evenementen afgesloten met 
een theaterwandeling door de 
wijk, geschreven en geregisseerd 
door Astrid Warntjes, naar een 
idee van Jacqueline Pieters en 
gespeeld door Oosterparkers. De 
bezoekers worden door een gids 
in een fraai uniform, inclusief 
hoge hoed, van locatie naar locatie 
geleid, waar iedere keer weer 
andere wijkbewoners een stukje ■ ’Ho O Pono Pono’ Sebastiaan en Elsbeth.                                                 

uit hun bestaan opvoeren, ieder 
met hun eigen leven, hun eigen

ideeën, hun eigen problematiek. 
Behalve Sebastiaan en Elsbeth, 
zijn dat Frits en Gea, een 
arbeidersechtpaar dat zich vol-
ledig in kerstsferen heeft onder-
gedompeld, en opa Piet en 
oma Stijn, twee oorspronkelijke 
bewoners van de wijk die met 
enige weemoed terugdenken aan 
de tijd van vroeger. Opa Piet 
moet niets hebben van al die 
nieuwkomers. Met een stem als een 
donderwolk geeft hij commentaar. 
“Die nieuwelingen komen er bij 
mij niet in! De Oosterparkwijk is 
voor arbeiders gebouwd en een 
arbeiderswijk moet het blijven! 
In onze tijd zat iedereen ’s zomers 
op een stoeltje voor de deur! Dat 
gaf verbondenheid! Die nieuwe-
lingen hebben hun gordijnen altijd 
gesloten! Wat doen ze allemaal 
achter die gordijnen?” Oma Stijn 
kalmeert hem een beetje, met een 
Drents accent dat zeer authentiek 
overkomt. Is ze eigenlijk wel een 
geboren en getogen Oosterparker?

Opa en oma ontvangen de 
bezoekers in een woning aan de 
Enno Dirk Wiersmastraat dat 
door een van de spelers voor de 
voorstelling ter beschikking is 
gesteld. De kamer is met klokjes, 
tegeltjes en een gezellig kleedje 
op tafel in een echte opa-en-oma 
omgeving omgetoverd. Een van de 
spelers vertelt me na afloop dat de 
sfeer zo overtuigend overkwam 
dat sommige bezoekers dachten 
dat de acteurs die in de huid 
van Piet en Stijn zijn gekropen 
werkelijk in dat huis woonden.
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Dampuzzel 
Februari 2020
Wit is in grote problemen. Zwart 
heeft een dam en zijn schijf is 
ver opgerukt. Toch weet Wit de 
partij te winnen met een slimme 
‘forcing’ (dat de ander geen keuze 
heeft in zetten). Met welke twee 
zetten begint hij? Mail de kleur van 
die zetten in de goede volgorde 
(bijvoorbeeld: geel en oranje) naar:  
redactie@wijkkrantoosterpark.nl

De goede inzendingen maken 
weer kans op een damboekje van 
de legendarische wereldkampioen 
uit Groningen: Jannes van der Wal 
(1956-1996).

Oplossing puzzel 1 (dec 2019):  
Groen. Na deze zet moet zwart 
twee schijven slaan (meerslag), 
wit slaat, zwart slaat en daarna 
geeft wit nóg een schijf en zet 
met een fraaie drieslag de laatste 
zwarte schijf vast. 

Uit de inzendingen is Henk Smit 
gekozen en hij krijgt binnenkort 
zijn prijs. Gefeliciteerd!

COLUMN

Rosie
Door Marianne de Rooij

Op een dag staat ze voor mijn raam, 
afgezet door een wit busje, in een 
roze jas met een grote afdruk van 
een bloem aan de voorkant. Ik ben 
niet blij met haar. Ze verstoort 
mijn uitzicht over de vijver. Ik heb 
geen achtertuin, dus daar moet ik 
het van hebben. Maar als ik zie hoe 
ze parklopers en voorbijgangers 
uitnodigt hun zakjes hondenpoep, 
blikjes, plastic en andere rommel 
bij haar af te geven, ben ik om en 
noem ik haar bij haar naam: Rosie. 
Een wonderlijke band en een 
gevoel voor verantwoordelijkheid 
voor een roze afvalbak begint 
te groeien. Het busje komt 
plichtsgetrouw twee tot drie keer 
per week om haar te verschonen. 
Ik sta er niet alleen voor.

Maand na maand houd ik in de 
gaten of ze het redt daarbuiten. 
Dat lijkt prima te lukken, ondanks 
het feit dat ze een paar keer wordt 
bespuugd door een langsfietsende 
oudere man die haar misschien 
te roze vindt. Je weet het niet. 
Roze is tegenwoordig niet meer 
voor mannen, behalve in Italië.

Het jaar gaat voorbij. Rosie 
houdt stand. Ik ben trots op 
haar. Maar de grote test moet 
nog komen. Oudejaarsavond:
vuurwerk, brand, dronken men-
sen. Mijn partner en ik houden 
nu samen de wacht. De verant-
woordelijkheid weegt zwaar.

Tegen de avond is het raak. Een 
enorme knal! Er komt rook 
uit Rosies mond. Haar buik is 
opengereten. De vuilniszak in de 
zware binnenemmer waarin ze 
het gedoneerde afval opvangt is 
aan flarden. Ik besluit de 
emmer voor deze nacht in mijn 
schuurtje te zetten om erger 
te voorkomen. Rosies deurtje 
laat ik open, zodat potentiële 
aanslagplegers kunnen zien dat 
er bij haar geen eer meer te 
behalen valt.

Een half uurtje gaat voorbij voordat 
het deurtje duidelijk hoorbaar 
door iemand wordt dichtgeslagen. 
Een vrouw loopt weg. “Wat mijn 
is dijn is,” zal ze gedacht hebben. 
Nadat ze een grote plastic zak van 
de Plus met afval in Rosies lege 
huls heeft gezet, heeft ze haar 
deurtje netjes gesloten. Rosie kan 
daardoor geen pap meer zeggen. 
Dat zet geen zoden aan de dijk. 
Ik zet de binnenemmer met een 
lege vuilniszak maar weer terug in 
Rosies buik. Ze is weer compleet.

Twee        volgende        vuurwerkaanslagen
overleeft ze wonderwel. Het wordt 
rustiger buiten. We gaan met een 
gerust hart naar bed en vallen 
redelijk snel in slaap. Rond een 
uur of twee word ik wakker van 
herrie buiten. Mijn partner staat 
bij het slaapkamerraam en bonst 
op de ruit. Ik hoor jonge stemmen, 
en voetstappen wegrennen. Rosie 
blijkt het slachtoffer te zijn 
geworden van een laffe laatste 
aanval. Gebruikmakend van de 
dichte mist heeft een groepje 
jongens haar geschopt en geslagen, 
de afdrukken nog duidelijk zicht-
baar op haar lijf. Ze hangt scheef 
aan haar lantaarnpaal. 

Haar deurtje hangt weer open en 
de binnenemmer is verdwenen. 
Die zie ik gelukkig een paar huizen 
verderop liggen. Ik raap hem op om 
dit keer mee naar huis te nemen, 
trek Rosie recht en sluit haar 
deurtje. We hopen er het beste 
van maar zijn er niet gerust op.

Rond vier uur vallen we eindelijk 
toch in slaap. Na een gestresste, 
onrustige nacht is Rosie de eerste 

die ik ‘s ochtends in het nieuwe 
jaar begroet. Ze heeft de ultieme 
proef doorstaan. De zware 
afgelopen avond en nacht is haar 
niet aan te zien, wat je van ons 
niet kunt zeggen. Vrolijk roze en 
trots staat ze daar. Je hoort haar 
zachtjes roepen: “Afval hier!” Mijn 
Rosie! Oudjaar 2020 mag ze in 
mijn schuurtje logeren. Hebben 
we alledrie een rustige nacht.

Stichting Speelotheek Groningen zoekt 
met spoed onderdak

De Speelotheek, een bibliotheek 
waar kinderen en (groot)ouders
tegen een lage contributie
 speelgoed kunnen lenen, is dakloos 
geworden. Per 1 september
moesten ze hun laatste onder-

komen, de kringloopwinkel De 
Koningskroon aan de Koningsweg, 
verlaten. Sindsdien zijn ze naarstig 
op zoek naar een nieuwe ruimte. 
En dat valt nog niet mee. Daarom 
de oproep aan de lezers van 
deze krant: weet u of heeft u een 
geschikte locatie?

1000 stuks speelgoed te leen
De Speelotheek is een goed-
lopende speelotheek met zo’n 
1000 stuks speelgoed, die geheel 
draait op vrijwilligers. Naast 
regulier binnen- en buiten-
speelgoed is er een groot aanbod 
aan speciaal speelgoed voor 
kinderen met een beperking. 
Het is dus een speelotheek voor 
alle kinderen! 

Kijk ook eens op de website 
www.speelotheekgroningen.nl. En 
het mooie: speelgoed dat stuk gaat 
wordt gerepareerd door een van 
de vrijwillige ‘klusjesmannen’. Het 
is natuurlijk sowieso voordeliger 
en duurzamer om speelgoed te 
lenen dan telkens nieuw te kopen.

Wat voor ruimte is er nodig?
Om de huidige taken en diensten 
van de Speelotheek te kunnen 
voortzetten zoekt de organisatie 
een ruimte van ca. 60 m² (iets 
minder mag, maar niet teveel: 
er moeten genoeg stellingkasten 
kunnen staan. En buitenspeelgoed 
is veelal groot). Liefst op de begane 
grond of met een lift, ook bezoekers 
met rolstoel moeten toegang 
hebben. Parkeergelegenheid voor 
de bezoekers. En binnen: stroom, 
verwarming, internet en water.

Omdat de Speelotheek een 
organisatie is zonder structurele 
subsidie, die geheel draait op 
vrijwilligers, kan de organisatie
slechts een lage huur betalen 
maar geen commerciële huurprijs.
Het moet dus een zeer 
betaalbare plek zijn, liefst voor 
minimaal 2 jaar.                                    

Bruikbare tips en aanbiedingen 
graag naar: 
info@speelotheekgroningen.nl

of naar één van de contactpersonen: 
Marion van Steenwijk 
(mjkellenbach@ziggo.nl 0646102510) 
Josien de Looze 
(jsdelooze@gmail.com 0610362141)

■ Rosie aan haar lantaarnpaal.                                             

Ingezonden door 
Stichting Speelotheek

Wat zou het prachtig zijn als de 
Speelotheek dit jaar met heel 
veel enthousiaste kinderen het 
40-jarig jubileum kan gaan vieren!
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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 afgelopen jaar zijn er op deze pagina
regelmatig aankondigingen en oproepen
te zien geweest. Voor een groot deel in
het kader van het 100 jarig bestaan van
de wijk. Dat heugelijk feit werd
namelijk uitgebreid gevierd.

Verschillende organisaties en bewoners
hebben hier een aandeel in gehad. Er
waren grote en kleine evenementen. Een
muziekale fietsoptocht, Expeditie
Oosterparkwijk, de foto
tentoonstellingen, een reünie en nog veel
meer. Grote kans dat je bij één van deze
evenementen bent geweest. We hebben
in ieder geval heel veel bewoners op
verschillende plekken gezien. Het
resultaat mag er dan ook zijn; de
evenementen werden goed bezocht en
bewoners waren enthousiast.

Vanuit Stichting Evenementen
Oosterparkwijk heeft
Bewonersorganisatie Oosterpark een
uitvoerende rol gespeeld. Dat betekent
dat we vaak vanaf de zijlijn hebben
geholpen of geadviseerd bij het
organiseren van de evenementen. De
komende jaren blijven we dat doen,
omdat we graag deze en andere
activteiten zien in onze wijk.

Verder was er ook nog ons "eigen"
evenement: het Winterfestival. Het hele

jaar zijn we bezig geweest met
voorbereidingen. In december was het
dan zo ver. Een weekend waar veel
plezier en vertier te halen was. Met
onder andere acrobatiek, muziek, vuur
en spektakel. En er werd flink wat af
geschaatst door de kinderen,
volwassenen durfden niet zo goed.
Bewoners kwamen met elkaar in
verbinding tijdens het popup koortje.
Samen brachten ze kerstliedjes aan
andere bezoekers te gehore. Verder was
het genieten van de vele verschillende
acts en de mensen in prachtige
kostuums.

Momenteel bestaat Bewonersorganisatie
Oosterpark uit drie bewoners die er
vrijwillig hun ziel en zaligheid in
stoppen. Dat is heel veel werk. Om
vervolgens ook nog eens een
winterfestival te gaan organiseren. We
zijn dan ook ontzettend blij met de hulp
van de vrijwilligers, die zich hebben
ingezet voor en tijdens het festival.
Zonder deze kanjers was het festival niet
mogelijk geweest!

We zijn erg benieuwd naar jullie
ervaring. En voor een volgende editie
kunnen we jullie hulp goed gebruiken.
Stuur jouw Winterfestivalverhaal en/of
aanmelding naar
bestuurbo@hotmail.com.

Terugblik 100 jaar Oosterparkwijk

In november hebben er in twee blokken een
peiling plaats gevonden rondom het wel of
niet invoeren van betaald parkeren. In beide
blokken is de uitslag negatief, de
meerderheid stemde tegen. Dat betekent dat
er voolopig geen betaald parkeren ingevoerd
zal worden.

Bewoners hebben ondertussen een brief
ontvangen van de gemeente. Op de site van
de gemeente staat de uitslag van de peiling:
www.groningen.nl/parkeren

Betaald parkeren update

Winterfestival in beeld Foto's zijn gemaakt door Chris Top en Frans Geubel
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Initiatiefnemer / fondsen: 
Jacqueline Pieters. Regie 
/ script: Astrid Warntjes. 
Decor: Ellen Beck. Licht en 
geluid: Ilona Heuker. Kleding: 
Alette Vleems. Haar: Ilona 
Roggeveld. Grime: Sarah van 
Empel. Choreografie: Martijn 
Veldman. Foto’s: Bob de Vries. 
Productie/flyer: Kitty Lolkema. 
PR: Agnes Voorintholt.

Met: Dio, Erik, Gerard, Ginie, 
Henk, Hilde, Gijs Job, Jan, 
Jacqueline, Janet, Jeanet, 
Johannes, Karin, Liesbeth, 
Marat, Marian, Marga, Martijn, 
Nel, Netta, Sanne, Stef, Tina, 
Tineke, Willemijn, Willy, 
Xandra e.a. Met dank aan alle 
vrijwilligers.    

Vervolg van pagina 1

■ Frits en Gea zijn in de kerstsfeer.   

■ Ada en gids Liesbeth (r.).

Ada
Onderweg van de ene locatie naar 
de andere, worden de bezoekers 
een paar keer getrakteerd op een 
entr’acte, een kort tussenspel 
dat de wandeling verlevendigt. 
De ene keer is het een dame 
met een hondje, de andere keer 
een sprekende kerstboom. 
Allebei geven ze op hun eigen 
wijze commentaar op de wijk. 
Ook komt er een vioolspelende 
buurvrouw aan het woord 
die klaagt over het lawaai dat 
Frits en Gea voortbrengen. 
Maar het meest uitgesproken 
karakter, halverwege de route, is 
ongetwijfeld Ada – een dame op 
leeftijd die leeft in het verleden, 
toen echtgenoot Meindert nog 
leefde, een man met ‘handen als 
kolenschoppen’, die haar, lang 
geleden, precies op deze plek ten 
huwelijk heeft gevraagd.  “Ach, wat 
was dat toch een mooie tijd…” Ze 
schenkt zich nog maar eens een 
borreltje in uit de jeneverfles die 
ze bij zich draagt. Ze toast met 
Meindert die ze duidelijk voor zich 
ziet. Ach, ach, ach, die Meindert… 
”Onder de kerstboom heeft hij 
me toegezongen ‘Ada – je bent 
de liefste van de hele wereld – de 
allerliefste van de hele wereld.’” 
Ada is een tragikomische figuur, 
maar wel eentje met pit. Zonder 
moeite weet ze het hele gezelschap 
aan het zingen te krijgen. “Ada – je 
bent de liefste van de hele wereld.” 
Iedereen kent de melodie – het 
aloude ‘Mama’, het lied dat Heintje, 
de Limburgse nachtegaal van 
weleer, lang geleden tot ver over 
onze landsgrenzen beroemd 
heeft gemaakt. Een van de 
wandelaars ontpopt zich dan plots 
tot een verborgen speler die zich 
met de scène gaat bemoeien, met 
een onverwacht, grappig effect. 
Het maakt dat je gaat denken 
dat er meer verborgen spelers 
zijn. Verderop komen we een 
man tegen die zijn hond uitlaat. 
Zou hij een rol hebben in het 
stuk? Maar nee, het is gewoon 
een man die zijn hond uitlaat.

Het slot
Het slot van de voorstelling is 
gesitueerd in het gebouw van ‘Ons 
Belang’ aan de Zaagmuldersweg. 
Daar komen alle personages uit 
de eerdere scènes bij elkaar - en 
daarmee ook de verschillende 
verhaallijnen. De spelers nemen 
tussen het publiek plaats om 
samen te kijken naar een 
dansvoorstelling waar de kinderen
van beide ouderparen aan deel-
nemen. Vader Sebastiaan is totaal 
van slag als hij zijn zoon en dochter 
op het toneel ziet staan. Hij weet 
van niets. En hij raakt helemáál uit 
balans wanneer duidelijk wordt 
dat zoon Alexander een relatie 
heeft met Lotte - de dochter van 
Frits en Gea. “Dat zijn niet ons 

soort mensen!” Hij heeft nu echt 
zijn mantra nodig om kalm te 
blijven. “Ho O Pono Pono.” Er 
vallen over en weer een paar harde 
woorden tussen beide stellen. 
“Wij zijn betere ouders dan jullie,” 
roept Gea. “Heb jij ooit een dag 
gewerkt?,” kaatst Elsbeth terug. 
Een homoseksueel vriendenpaar
dat in het stuk een bijrol vervult, 
kan niet tegen zoveel boosheid 
en barst – ietwat stereotiep – in 
snikken uit. 

■ Thuis bij opa Piet en oma Stijn.

Die jongens zijn ook allemaal 
zó gevoelig… Bij deze zee 
van tranen klapt Ada demon-
stratief haar paraplu uit. De 
gastvrouw van de avond roept 
de kemphanen op tot meer 
begrip voor elkaar. Maar of 
dat ook effect heeft…

Daarmee kom ik bij mijn 
enige punt van kritiek. Astrid 
Warntjes heeft zich bij het 
schrijven van de tekst geba-
seerd op de gesprekken die ze 
met bewoners uit de wijk heeft 
gevoerd. Maar denken de diverse 
Oosterparkers door de bank 
genomen werkelijk zo negatief 
over elkaar? Natuurlijk – om 
meer effect te krijgen moeten 

scènes extra dik worden aangezet. 
Maar de tegenstelling tussen de 
verschillende bewoners krijgt 
nu wel heel veel scherpte. En 
de algehele verzoening die op 
de valreep tot stand komt, is 
in mij ogen dan ook niet echt 
geloofwaardig. Maar verder niets 
dan lof - voor het goede spel, 
het enthousiasme, de humor, de 
taalvondsten en de onverwachte 
wendingen.

VALENTIJNSDAG
O zo lieve zachte Stien

‘k had je nog maar één keer gezien
ondeugend keek je in het rond
met een glimlach om je mond

wat een oase in deze tijd
van jachten en jagen en wereldmeid

je hoeft helemaal niets te zeggen
laat staan wat uit te leggen

het is een feest je te ontmoeten
naar je te kijken of je te groeten

‘k voel dat dit altijd zo zal blijven
verschil zullen we nimmer krijgen

O zo lieve zachte Stien
wat ben ik blij dat ik je heb gezien

E. FILIPPUS

GEDICHT

Aan het slot zingen cast en 
publiek gezamenlijk, op de 
melodie van Jingle Bells:

“Oosterpark, Oosterpark
Jij bent honderd jaar
Dat vieren we het hele jaar
Dat doen we met elkaar
He!” 

Waarna de volledige cast in polo-
naise de zaal verlaat.

Winterfestival 2019
FOTOREPORTAGE

Van 13 t/m 15 december was op het JOP-terrein het  winterfestival 
te vinden. De Bewonersorganisatie en een groep vrijwilligers 
hebben hard gewerkt om er weer een mooi evenement van te maken. 

De sfeer zat er goed in en het winterfestival was weer een 
feestje voor jong en oud. Hier nóg een kleine fotoreportage.

Foto’s: Frans Geubel
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Eindelijk: Barbershop De Buurman
Door Mark C Hoogenboom

Vast wel eens gezien in een 
Amerikaanse film: een kappers-
winkel waar mannen vooral het 
leven bespreken en daarnaast
ook geschoren en geknipt 
worden. Ze zijn er meer voor 
het gesprek dan voor het 
haar. Nou, zo’n kapperszaak is 
er nu ook in de Oosterparkwijk: 
Barbershop De Buurman aan de 
Hortensialaan 3. Ahmed Abbas 
is er in juli begonnen, heeft 
grotendeels zelf de ruimte 
verbouwd en ingericht als 
authentieke barbershop. Precies 
de goede bruine tint, leuke foto’s, 
mooie spiegels.

Het is een kapperszaak alleen 
voor mannen: je krijgt koffie 
aangeboden als je binnenloopt. 
Er is een ruime bank om te zitten 
zodat je kunt praten over van 
alles als je nog niet aan de beurt 
bent of om weer te gaan zitten 
als je klaar bent. Drie fraaie 
zwarte kapstoelen staan klaar 
voor klanten. Ahmed heeft het 
vak geleerd van Amoeri, die in het 
centrum een salon voor mannen 
heeft. Plus, ze hebben daar allerlei 
haarproducten, die ook te krijgen 
zijn in de Barbershop De Buurman.

Om het een keer mee te maken liet 
ik de baard in de kerstvakantie 
groeien om daarmee de kapper 
te kunnen vragen: “Maak hier 
wat moois van!”. Er volgt koffie of 

in mijn geval een watertje en een 
uitgebreid gesprek over de baard 
die ik had en degene die ik wil. 
Mogelijkheden te over: het kan 
dun, langer, deels weggeschoren 
en weet ik wat nog meer. De kleur 
baardhaar maakt uit, die van mij 
zijn inmiddels vooral wit, maar 
niet overal. Ook dat komt langs 
in het gesprek over het ontwerp.

In de eerste zitting doen we 
knippen en baard op lengte 
zetten. Dat knippen ken ik wel 
van andere kappers natuurlijk, 
maar de aandacht voor de baard is 
bijzonder. De haren voor, op, in en 
achter de oren moeten er ook aan 
geloven. Als het Ahmed zo uitkomt 
draait hij jou met de stoel een stuk 
rond om het licht dat door het 
raam valt te gebruiken om beter te 
zien wat hij aan het doen is. Rond 
de mondhoeken wordt wat extra 
weggehaald. “Anders heb je daar 
last van bij het eten”, zegt Ahmed.

Ik blijk de wangen wat te weinig 
te hebben laten doorgroeien en 
we spreken een week later af om 
dan de aangroei te gebruiken om 
het model precies goed te krijgen. 
Dan komt naast de tondeuse 
het scheermes eraan te pas. Nat 
scheren natuurlijk en de stoel 
gaat achterover. Ahmed trekt de 
huid strak en scheert de vorm in 
de baard. Is daar zeker drie keer 
draaien met de stoel mee bezig, 
totdat hij het goed vindt zitten. Dan 
baardolie op de baard, “Zodat de 

haartjes mooi recht blijven staan.”. 
Als je wilt kan er nog aftershave 
op.

Onderwijl praten we over de 
wereld, Nederland, de Oosterpark-
wijk, de klanten die hij uit de 

hele stad krijgt, waar hij zelf 
vandaan komt en meer.

Mannen, er is een kapper 
speciaal voor jou en die vind je 
in Barbershop De Buurman. Bel 
0687105987 of stuur een sms’je 

voor een afspraak. Dat kan elke 
middag van week. De baard 
trimmen is nu 5€, met knippen 
erbij samen 20€ (actieprijzen).

Meer informatie 
www.barbershopdebuurman.nl

Zaterdag 7 maart a.s. gezellige bingo 
avond in Buurt- en Speeltuinvereniging 

F.E.O. aan de Gorechtkade 146/148
Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.00 uur
Vol is vol!

€15,00 per boekje
Superronde €2,50

(2x €25,00 en volle kaart €100,00)

Nieuwe naam: ‘De Oude School’

Sinds een maand of drie is 
het WIJ-team Oosterpark onder-
gebracht in de voormalige Simon
van Hasseltschool aan de Heester-
poort. Veel wijkbewoners hebben 
het fraaie pand al van binnen 
gezien. De dag van de opening, 
die tegelijk een open dag was, 
trok zo’n 1500 bezoekers. Wat 
nog ontbrak, was een mooie 
naam voor het gebouw. Er werd 

een prijsvraag uitgeschreven die 
een scala aan suggesties opleverde. 
Voor de jury was het niet eenvoudig 
hieruit een keuze te maken, maar 
uiteindelijk is het toch gelukt. Op 
de nieuwjaarsreceptie van het 
WIJ-team, op 14 januari, maakte 
wethouder Roeland van der Schaaf 
de uitslag bekend. Gekozen is 
voor: ’De Oude School’. Pien 
Scholtmeijer, die de winnende 

naam heeft ingezonden, legde een 
paar dagen later uit hoe ze op het 
idee is gekomen.

“Een jaar of twee geleden 
ben ik naar de Oosterparkwijk 
verhuisd. Wanneer ik iemand 
moest uitleggen waar ik nu 
woonde, zei ik dat je bij de oude 
school aan de Zaagmuldersweg 
af moest slaan. En gek – bijna 
altijd wist de ander direct waar 
ik het over had. Er gingen allerlei 
belletjes rinkelen. Veel mensen 
hadden een binding met die school. 
Een aantal had er zelf op gezeten. 
Ik vond de naam ook mooi passen 
bij ‘Het Oude Politiebureau’, het 
stadsrestaurant, verderop in 
de straat. Binnen tien minuten 
was ik eruit. ‘De Oude School’- 
dat was mijn voorstel. En ik 
vind het leuk dat hiervoor nu 
ook is gekozen.”

Pien heeft met haar suggestie een 
dinerbon voor twee personen 
gewonnen, te besteden in ‘Het 
Oude Politiebureau’. Omdat ze op 
het moment van de bekend-
making door verplichtingen elders 
zelf niet aanwezig kon zijn, was 
de wethouder niet in staat haar 
de prijs te overhandigen. Frans 
Geubel had de eer dit later die 
avond namens hem alsnog te doen.  

Door Erik Weersing ■ Frans en Pien.

   STRIP

Elektrisch 
rijden

Door Henk van Akkeren

■ De Buurman is helemaal ingericht als authentieke barbershop.
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Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Lekker rustig, maar 
ook een beetje slapjes...

Januari voelt weer als bij-
komen. Eindelijk rust na alle 
vrijwillige en opgedrongen 
feestelijkheden.   Oud en nieuw 
zonder kleerscheuren door-
gekomen, al kun je dat niet van 
iedereen zeggen. De afgelopen 
jaren was er een wat dalende lijn 
in vuurwerkongelukken, maar dit 
jaar is het weer fors mis gegaan. 
Het schijnt dat siervuurwerk 
ook veel slachtoffers heeft 
gemaakt en dat de helft van de 
gewonden het niet eens zelf 
afstak. Goed afstand houden dus.

Op 1 januari, samen met een 
buurvrouw, in de vroege och-
tend een rondje schoonmaak 
in het park gehouden. Met z’n 

tweeën was het een leuke 
klus. Ik zag het niet zitten 
dat mijn hond nog dagenlang 
met vuurwerkhulzen in zijn 
bek zou rondrennen.                                                                                          

Een opgeruimd begin van het 
nieuwe jaar, heerlijk!

Het weer is wisselvallig. Soms 
prachtig helder winterweer, 
gevolgd door dagenlang mie-
zerweer. Toch over het geheel 
genomen te warm voor de 
tijd van het jaar. Menigeen 
loopt rond met kwakkelende, 
griepachtige dingen en er zijn 
mensen die zelfs al hooi-
koorts hebben.                                                                                        

Ook valt er te vrezen voor de 
egels. Die beestjes zijn al zwaar 
beschermd en nu met dit veel te 
lauwe weer is de kans groot dat 

zij zich gaan vergissen en wakker 
worden uit hun winterslaap.                       

Ik dacht laatst ook de lente al te 
ruiken. Een egel behoort te slapen 
tot eind april en zich dan tegoed te 
doen aan allerlei kleine beestjes 
om zijn platte winterbuikje weer 
rond te eten. Vergissen zij zich 
en worden ze eerder wakker dan 
kunnen ze waarschijnlijk niet 
aan voldoende voedsel komen.       

Dus mensen, zien of horen jullie in 
de schemering al egeltjes snuiven 
en rondscharrelen voer ze dan bij 
met kattenbrokjes en water, daar 
sterken ze het snelst van aan.                                                          

Zie je een egeltje overdag 
dan is het mis. Zet ‘m dan 
met een handdoek in een 
doos en bel de dierenopvang 
of ambulance, dier in nood!

BPPD = Benigne Paroxismale 
Positie Duizeligheid

BPPD zorgt vooral voor ver-
velende klachten maar wordt
in beginsel als ongevaarlijk/ 
goedaardig (Benigne) beschouwd. 
Paroxismale staat voor aanvals-
gewijs. Afhankelijk van de positie 
van het hoofd wordt men dui-
zelig en/of misselijk. Dit duurt 
slechts enkele seconden en gaat 
vanzelf weer weg.

De draaiduizeligheid kan op-
treden bij alledaagse bewegingen 
zoals: snelle hoofdbewegingen, 
omdraaien in bed, opstaan uit 
liggende houding, snel bukken, 
omhoog- of achteromkijken.

BPPD komt best veel voor: 2 
op de 100 mensen hebben er 
last van. De duizeligheid treedt 
vaker op bij mensen met een 
hogere leeftijd, boven de 60 jaar. 
Vrouwen worden veel vaker 
getroffen door deze aandoening.

BPPD treedt vooral bij ouderen 
op, omdat de oorsteentjes in 
het binnenoor in de loop van 
het verouderingsproces los-
komen en het evenwichts-
orgaan op die manier ontregelen.

BPPD is een zeer onprettige 
aandoening, die meestal 
vanzelf weer verdwijnt, maar 
soms kan het enkele dagen 
tot zelfs jaren duren. Boven-
dien groeit door duizeligheids-
aanvallen het risico tot vallen.

We hebben in onze praktijk 
onderzoek- en behandelmethodes
om BPPD te behandelen en zullen 
u ook thuisoefeningen meegeven.  

Daarnaast geven we u inzicht 
en uitleg met behulp van 
filmpjes, zodat u begrijpt wat 
er in uw evenwichtsorgaan 
gebeurt tijdens de oefeningen.

De therapie manoeuvre werkt 
vaak direct, maar in 30%-50% 
van de getroffenen treedt de BPPD 
weer opnieuw op en zal er een 
vervolgafspraak gemaakt worden.

De behandeling wordt vergoed uit 
het aanvullende pakket van uw 
zorgverzekeraar.

Bij vragen kunt u ons altijd 
bellen (050-3130220) of mai-
len naar:  
info@praktijkvanweering.nl 

Fysiotherapie: Team van Weering.

Ingezonden door 
Fysio-Fit van Weering

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.

Van alle straten in de 
Oosterparkwijk kwam in het 
begin van het jaar zowaar de 
Merelstraat even in het nieuws. 
De lokale pers (Dagblad van het 
Noorden, 2/1/’20) berichtte, 
dat daar tijdens de jaarwisseling 
een man uit eigen beweging een 
vreugdevuur ingelopen was. 
Vervolgens werd hij met ernstige 
brandwonden naar het zieken-
huis gebracht. De straat loopt 
van Zaagmuldersweg naar 
Nachtegaalstraat en had vroeger
deels het veld van vv. Ooster-
parkers naast zich.

Nu kenmerkt het zich door 
wooncentrum Oosterparkheem in 
het begin, kinderdagopvang (Kids 
First, 0-4 jaar) Merelnest en achter-
in de hoek het monumentale 
beeldje van SDAP-er Eltjo 
Rugge, met 10 partijgenoten zo’n 
100 jaar geleden doorslag-gevend 
in de totstandkoming van Plan 
Oost, onze wijk dus.

In dezelfde Noord-Oosthoek van 
de wijk ook nieuws van het 
gastronomische front: Bij het 
sociale buurtrestaurant “Bie 
de Buuf” (Paradijsvogelstraat) 

worden – na 3 jaar – de activiteiten
van Resto Van Harte overgenomen 
door Stichting Toentje. Resto 
Van Harte blijft wel betrokken 
en ook de samenwerking met 
gemeente, scholen, producenten 
en bedrijfsleven wordt gecontinu-
eerd (Gezinsbode, 31/12/’19).

Nog meer ingrijpende ver-
anderingen in de Ripperdalaan. 
Cafetaria Oosterpark is na zeven
jaar ondernemerschap van Egbert 
van der Heide op 29/12/’19 
overgenomen door Jordi Rutgers. 
Jordi, 24 jaar, komt uit Tynaarlo 
en heeft acht jaar praktijkervaring 
opgedaan in snackbars aldaar 
en in Vries. Opmerkelijk is, dat 
op dezelfde dag Egbert’s zus, 
Monique, met de Gorechtbar 
stopte. Ook café De Blauwe Toog 
is onlangs verkocht en daarmee is 
het aantal cafés op 1 gekomen: De 
Boulevard, Damsterdiep.

Vlakbij Ripperdalaan en Gorecht-
kade ligt het Kooijkerplein, en dat 
brengt me bij Wieke Paulusma, 
gemeenteraadslid voor D66 en 
debet aan het rookvrij maken 
van de speeltuin op het plein. 
Inmiddels ook nog meer bekend 

door het verdienen van de “Award 
in Europese Innovation in Politics 
2019, categorie Democratie” 
en dat voor haar inzet als 
initiatiefnemer en lid van de 
Coöperatieve Wijkraad. De raad 
is sinds vorig jaar een fenomeen, 
dat op democratische wijze met 
de gemeente in en over de wijk 
beslissingen neemt.

Woningcorporatie Nijestee bestaat 
100 jaar en in het kader daarvan 
werd een idealistische daad 
gesteld door in Stad 100 bomen 
te planten, zo ook - samen met 
de dienstdoende wethouder- een 
aantal aan de Gorechtkade bij
de Ripperdalaan.

De oude groente- en fruitwinkel 
van Fré van Donderen is weer 
in bedrijf. Eddy Eik, had ooit een 
groentewinkel op de Korreweg, 
hoek Heymanslaan, en blaast de 
winkel weer nieuw leven in. Twee 
verschillen. Eddy: “Mijn aanbod 
is veel breder en de naam van 
de winkel is “Rosa” (NB. hij heeft 
ook een pizzeria in Rolde: “Bella 
Rosa”). Openingstijden door de 
week vanaf 9 uur, zondagmiddag 
(voorlopig) vanaf 12 uur.

In de Resedastraat, tegenover de 
groente- en fruitwinkel, zat in 
hetzelfde gebouw als de Speeltuin
Vereniging Oosterpark (SVO) het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

(én Consultatiebureau). Nu, iets 
dat nog goedkoper is dan “De 
Roos”: op de gevel staat met grote 
letters ‘IK TRAKTEER’ (?)…

■ Groentewinkel ‘Rosa’ is inmiddels in bedrijf.   
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■ Groentewinkel ‘Rosa’ is inmiddels in bedrijf.   
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GRATIS MANTELZORG-
KAART KAN WEER WORDEN 
OPGEHAALD! 

De gemeente Groningen waardeert 
mantelzorgers* ook in 2020 voor hun 
inzet en zorg! 

 

Trakteer uzelf op een lunch voor twee, 
een bos bloemen, lekkers van de 
bakker, de Groninger Scheurkalender, 
een activiteit van het Steunpunt 
Mantelzorg en aan het eind van het 
jaar de verrassingscoupon!  

De mantelzorgkaart is 
persoonsgebonden en kan door 
mantelzorgers afgehaald worden bij de 
Entree van WIJ Oosterparkwijk aan de 
Heesterpoort 1. Alle werkdagen van 9 
tot 17 uur. Neemt u wel even een 
legitimatie mee? 

 *Mantelzorg is zorg die vanuit een 
persoonlijke relatie wordt gegeven aan 
iemand met een ziekte of beperking 
gedurende minstens drie maanden en 
acht uur per week. 

NIEUWJAARSBORREL 
OOSTERPARKWIJK 

 
Het nieuwe jaar was alweer twee 
weken jong, dus de hoogste tijd voor 
een Nieuwjaarsborrel! De borrel was 
zoals elk jaar bedoeld voor iedereen 
die (betaald of onbetaald) actief is in 
de wijk. De bewoners en medewerkers 
van allerlei organisaties in de wijk 
drupten aanvankelijk langzaam Ons 
Belang binnen afgelopen 14 januari. 
De zaal werd voor dit terugkerende 
evenement aangeboden door 
Werkpro, namens het GON. Ondanks 
het stormachtige weer was de opkomst 
weer groot. Het was lekker vol in de 
zaal, die gezellig aangekleed was en 
waar een uitgebreid hapjesbuffet stond 
te wachten. En wat voor hapjesbuffet! 
Meer dan tien vrijwilligers uit de wijk 
hadden de gehele ochtend en middag 
staan koken in de Heesterpoort bij WIJ 
Oosterparkwijk, die de organisatie van 
de hapjes voor hun rekening nam. Het 
was smullen! De drankjes waren een  

gift van het Gebiedsteam Oude Wijken. 
Na een mooie toespraak met een 
terugblik op het jaar 2019 van 
wijkwethouder Carine Bloemhoff werd 
door haar voorganger, wijkwethouder 
Roeland van der Schaaf, de nieuwe 
naam van het WIJ gebouw aan de 
Heesterpoort onthuld. De jury, waarin 
naast de heer van der Schaaf onder 
andere Annie Tak uit de Oosterpark-
wijk zat, moest zich buigen over de 65 
inzendingen die binnen een maand 
waren ontvangen. De variatie in 
inzendingen was groot en er waren 
echt prachtige suggesties bij. De jury 
had dan ook moeite om het eens te 
worden over de naam en kwam niet 
geheel unaniem tot de uiteindelijke 
keuze. Gekozen is voor ‘De Oude 
School’. De inzender, Pien 
Scholtmeijer, heeft hiermee een diner 
voor twee in Stadsrestaurant het Oude 
Politiebureau gewonnen. Het was een 
mooie bijeenkomst en intussen een 
mooie traditie! Een fijne manier om de 
vrijwilligers en medewerkers in onze 
wijk van harte te bedanken voor hun 
tomeloze inzet, jaar in jaar uit, in de 
Oosterparkwijk. Tot volgend jaar! 

POLITIEKIDS 
WIJ Oosterparkwijk is dinsdag 14 
januari met Politiekids gestart. Bij dit 
project gaat een groep kinderen eens 
per maand met de politie op stap om 
acties uit te voeren. Hierbij moet u 
denken aan bijvoorbeeld een 
snelheidscontrole, inbraakpreventie of 
fietsverlichting controle.  

Om Politiekid te kunnen worden is er 
wekelijks een activiteit die iets te 
maken heeft met politiewerk. Dit 
gebeurt aan de hand van de volgende 
thema’s: Stevig in je schoenen staan, 
want als agent moet je stevig in je 

schoenen staan om bewoners duidelijk 
aan te kunnen spreken. Snel met je lijf, 
omdat je als agent snel moet kunnen 
rennen en dus een goede conditie 
moet hebben. En Gezonde voeding, 
want een agent moet gezond eten om 
een goede gezonde leefstijl te hebben 
en te houden.  

WIJ Oosterparkwijk wenst de 
Politiekids veel plezier bij hun training 
tot Politiekids! 

OPROEP COLLECTE 
NATIONAAL FONDS 
KINDERHULP 
Voor mensen in onze wijk is al een 
aantal jaren een aanspraak gedaan op 
het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Hierdoor hebben we vanuit WIJ een 
flink aantal bewoners met jonge 
kinderen een extraatje kunnen geven 
rond Sinterklaas. Het fonds bestaat nu 
60 jaar en gaat in het voorjaar landelijk 
collecteren. Het motto is ‘60 minuten 
voor 60 jaar’. Wilt u in april 2020 60 
minuten van uw tijd besteden om te 
collecteren voor het fonds in onze 
wijk? Meldt u dan bij Nienke op 
telefoonnummer: 06-50641049. 

FINANCIELE TIP 
Goede voornemens? Hier een tip van 
GeldWIJs: maak een financiële 
planning voor 2020. 

Kijk eens terug op het afgelopen jaar 
en maak een jaarbegroting voor 2020. 
Maak een overzicht van uw inkomsten 
en uitgaven over 2019  ga voor uzelf 
na of u veranderingen wilt doorvoeren 
voor 2020. Zet ze in een budgetplan 
voor dit nieuwe jaar en ga financieel 
gezond 2020 in! 

Hulp nodig met overzicht en inzicht 
creëren? Via bankapps kunt u 
tegenwoordig vrij gemakkelijk meer 
grip krijgen op uw uitgaven.  

Of gebruik anders deze NIBUD link: 
www.startpuntgeldzaken.nl/groningen. 
Hier kunt u een account aanmaken en 
kunt u een plan opstellen dat past bij 
uw specifieke situatie. U kunt hier 
acties in zetten die nog gedaan 
moeten worden en u kunt het plan 
gedurende het jaar aanpassen aan de 
situatie.  

Bent u niet zo van de computer of komt 
u er alleen niet uit en wilt u toch een 
planning maken? Dan bent u van harte 
welkom bij GeldWIJs. U kunt 
binnenlopen op maandagochtend en 
woensdagochtend van 9:00 uur tot 
12:00 uur. 

 
 

INGELIJST: MIRJAM GORT 

 
Je bent actief in de Oosterparkwijk. Waar 
houd je je mee bezig?  
Ik ben sinds 1 november 2019 
Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) bij 
WIJ Groningen in de wijken Oosterpark en 
Centrum/Schilderswijk. In een aantal 
wijken in Groningen bestaat deze functie al 
een paar jaar, maar in Oosterpark en 
Centrum/Schilderswijk ben ik de eerste 
OJG-er. Ik zit bij de huisartsen in de 
praktijk en krijg aanvragen via de huisarts 
binnen. Dit betreffen jeugdigen en 
gezinnen die vragen/klachten hebben 
omtrent opvoeden en opgroeien. Samen 
met de jeugdigen en ouders kijk ik wat ik 
voor hen kan beteken en indien nodig, 
help ik hen naar de juiste vorm van hulp.  
Wat vind je het leukste aan je werk in de 
wijk? 
Ik vind het leuk om met de huisartsen en 
het WIJ-team samen te werken. Een 
huisartsenpraktijk is een andere tak van 
sport in vergelijking met de jeugdzorg waar 
ik uit vandaan kom. Het is erg mooi om te 
zien hoe verschillende disciplines samen 
komen en elkaar aanvullen. Ik probeer een 
brug te bouwen tussen de huisartsen en 
het WIJ-team en dat is een mooi proces. 
Wat is de leukste ervaring die je in je werk 
hebt gehad? 
De eerste weken van november heb ik me 
kunnen oriënteren in wat het WIJ-team 
allemaal te bieden heeft. Ik ben enorm 
onder de indruk van wat er allemaal 
gebeurt om mensen op een 
laagdrempelige manier in contact te 
brengen met elkaar en hulpverleners. 
Daarvoor hoef je niet een probleem te 
hebben als het gaat om opvoeden 
bijvoorbeeld, maar alleen al het uitwisselen 
van ervaringen kan fijn zijn. En dat je weet 
waar je terecht kan als het even tegen zit! 
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? 
In het begin heb ik veel rond gefietst om 
de wijk te leren kennen. Wat een mooie 
wijk is dit! De karakteristieke woningen, 
historische gebouwen, de groene stroken 
en de waterpartijen. Ook het kantoor van 
het WIJ-team aan de Heesterpoort is een 
prachtig gebouw om vanuit te werken. Ik 
kan me zo voorstellen dat de omgeving 
alleen maar mooier wordt als alles in bloei 
en tot leven komt in het voorjaar. Daar kijk 
ik naar uit! 
Aan wie wil je deze pen graag doorgeven? 
Aan Albert Jan Kuipers en Marloes 
Jongebloed van Bslim.
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 WIJ BEWEGEN BUITEN 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat Wij Bewegen Buiten van 
start is gegaan. In de tussentijd is de groep op de donderdag steeds 
groter geworden en vooral ook gezelliger. Daarom is er een extra 
beweegmoment bijgekomen op de dinsdag. Er zijn nu dus twee 
momenten in de week waarop wijkbewoners gratis mee kunnen doen aan 
bewegingsactiviteiten.  
 
 
Elke dinsdag van 12:00 tot 13:00 
Elke donderdag van 10:30 tot 11:30 
 
 
Start vanaf WIJ Oosterparkwijk (Heesterpoort 1) 
(De nieuwe naam van dit gebouw is ‘De Oude School’) 
 
 
De groep is uiteenlopend in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Elke week 
worden de activiteiten zo ingericht dat iedereen op zijn/haar eigen niveau 
mee kan doen. Van balans oefeningen tot loopscholing, van een tennisles 
tot aan een boksles, elke les wordt er gevarieerd in het aanbod.  
 
 
Soms is het nodig om de groep op te splitsen zodat een groep kan 
wandelen en de andere groep kan hardlopen, maar na de tijd wordt er 
altijd gezellig gezamenlijk weer nageklets en afgesloten met een bakje 
koffie of thee bij WIJ Oosterparkwijk. 
 

 
Iedereen is welkom om aan te sluiten. Mocht u meer informatie willen dan 
kan u contact opnemen via WIJ Oosterparkwijk en vragen naar Anneke 
Koops of Gertjan van Drogen.  
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