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Door Mark C Hoogenboom

■ Deze tekst werd gespot op de Thomassen à Thuessinklaan                                                             Foto: Frans Geubel

Er is zo’n mooie wijsheid die 
helpt om door moeilijke tijden 
te komen: ook dit gaat over. Het 
helpt niets om de zorg of angst 
van vandaag weg te nemen. 
Of het verlies te verzachten 
dat jij of jouw familie moet 
doormaken. Het is ervoor om 
te beseffen dat tegenspoed - en 
jammer genoeg ook voorspoed 
- tijdelijk is. Verandering komt 
altijd en zal ook wat we nu 
moeten meemaken veranderen.

Naast dit inzicht, dat de hoop 
mag opwekken dat betere 
tijden in aantocht zijn, is 
humor en relativeren een 
krachtig middel om met de 
huidige omstandigheden om te 
gaan. Van moppen tappen tot 
woordspelingen, het is gezond 
en goed. Beetje oppassen tegen 
wie je wat zegt, want humor 
kan onverwacht en onbedoeld 
slecht vallen. Maar een Loesje-
achtige zin die met “een 
glimlach is ook besmettelijk” 
uitlegt dat niet alles wat 
besmettelijk is slecht is, dat is 
prachtig. Voor de krijters op 
de stoep van de Thomassen à 
Thuessinklaan: dank jullie wel. 
Voor alle anderen: regel krijt 
en maak zelf ook een mooie zin 
ergens op een stoep in de wijk. 
Of neem deze over, mag ook.

Oosterparkwijk blijft positief

VRIJDAG bij jou thuis!
De deur niet uit, wat doe je 
dan? Samen maken we er 
gewoon wat van!

Nu we genoodzaakt zijn zo veel 
mogelijk thuis te blijven wil 
VRIJDAG in de Buurt jou thuis 
inspireren. Daarom noemen 
we onszelf voorlopig VRIJDAG 
bij jou thuis! en delen we 
komende tijd allerlei video’s 
waardoor jij je thuis niet hoeft 
te vervelen. MAAR: we zijn 
ook heel nieuwsgierig naar de 
creatieve dingen die jij thuis 
doet en maakt. Inspireer jouw 
mede-wijkbewoners en laat 
je door hen inspireren! Deel 
jouw dansmoves, kunstwerken, 
zangkwaliteiten of andere 
creaties met foto’s en/of 
(liggende) video’s en zet ze op 
deze groepspagina. Wie weet 

kunnen we, als Corona weer 
achter ons ligt, bij elkaar komen 
om samen te maken.

Je kunt thuis ook creatief zijn! 
En daar helpt VRIJDAG in de 
Buurt jou graag mee. Mirjam 
Rinkel, de cultuurcoach van 
de Oosterparkwijk, heeft een 
Facebookgroep waarin zij leuke 
filmpjes deelt. Zingen, dansen, 
tekenen; word lid van de groep, 
laat je inspireren en post ook je 
eigen filmpjes en foto’s. Om lid 
te worden zoek je op Facebook 
naar VRIJDAG in de Buurt - 
Oosterparkwijk . Wie weet doen 
we wel een leuke challenge of 
kettingreactie. En als dan alles 
voorbij is maken we samen een 
levend kunstwerk in de wijk!

Een lieve groet met vleugels
VRIJDAG in de Buurt werkt met 
cultuurcoaches in de wijken 
en dorpen van de gemeente 

Groningen. Omdat we nu niet 
fysiek in de buurt kunnen 
werken, brengen we cultuur 
heel graag naar de mensen 
thuis! 

Dat doen we onder andere met 
de actie Een lieve groet met 
vleugels. Veel ouderen in de wijk 
wonen alleen of mogen geen 
bezoek ontvangen. Speciaal 
voor hen bedachten we het plan 
om door kinderen uit de wijk 
iedere week mooie kaarten voor 
de ouderen te laten maken. Zij 
krijgen daarvoor aan het begin 
van de week (via hun school of 
kinderopvang of via de website 
van VRIJDAG in de Buurt) een 
leuke instructievideo waarmee 
ze aan de slag kunnen. Hun 
kaart kunnen ze inleveren op 
een speciaal inleverpunt in de 
wijk, vóór vrijdag 17.30 uur. 
Daar blijven de kaarten dan een 
heel weekend liggen in verband 
met besmettingsgevaar. Na het 
weekend worden de kaarten 
uitgedeeld aan de ouderen.

Mirjam Rinkel is cultuurcoach 
in de Oosterparkwijk en is op 
zoek naar scholen, kinder-
opvangorganisaties, ouderen-
organisaties en andere mensen 
uit de Oosterpark om iedere 
week Een lieve groet met 
vleugels uit te kunnen delen aan 
ouderen in de wijk. Want alleen 
zijn doen we samen!

Wil jij meedoen? Kijk voor meer 
informatie en  contactgegevens  
op www.bijvrijdag.nl/indebuurt.

VRIJDAG meezingcafé gaat 
digitaal! 
Maandelijks organiseert VRIJDAG,
het huis voor de amateurkunst, 
het Meezingcafé in Groningen. 

De ingrediënten: live-muziek,
heerlijke evergreens, duidelijke 
songteksten en een hoop gezel-
ligheid. Ook het Meezingcafé 
kan de komende tijd niet meer 
georganiseerd worden vanwege 
het coronavirus. Maar VRIJDAG 
zit niet bij de pakken neer en 
organiseert vanaf volgende 
week het Meezingcafé digitaal!

Het digitale VRIJDAG Meezing-
café gaat vanaf vrijdag 17 
april van start en wordt dan 
wekelijks georganiseerd, op 
vrijdagmiddag vanaf 16.00 
uur.  Er worden per keer 5 
liedjes gezongen met als 
afsluiter het Coronacafélied. 
Het café heeft ruimte voor 
maximaal honderd bezoekers.

Doe je mee? Meld je aan! 
Dat kan op de website www.
bijvrijdag.nl/meezingcafé. Daar 
vind je ook een filmpje en PDF 
met instructies zodat je alles 
hebt wat nodig is om mee te 
kunnen doen.

Ingezonden door VRIJDAG
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IN MEMORIAM

Op 3 april kreeg de redactie het verdrietige
nieuws dat haar zeer gewaardeerde collega 

Marjan Bijl is overleden.

Marjan is meer dan 25 jaar onderdeel van de redactie 
geweest en had een zeer duidelijke mening over 
hoe je een krant maakt en wat je er wel en wat je er 
niet in kunt plaatsen. Marjan was een gewaardeerd 
redactielid en verrichte daarnaast ook allerlei hand- 
en spandiensten. Uiteindelijk groeide ze door tot 

eindredactrice.

Marjan was geliefd, royaal en bescheiden. 

We zullen haar missen.

Marjan Bijl

Henk en Henk – de taalhelden van het jaar
Henk en Henk – ze zijn 
langzamerhand een begrip 
in de wijk. En in de stad. En 
sinds een maand zelfs in het 
hele land. Op 3 maart wonnen 
de Oosterparkers Henk 
Bruinink en Henk Bijlholt de 
publieksprijs van de stichting 
‘Lezen en  Schrijven’. Daarmee 
werden ze uitgeroepen tot 
onze landelijke taalhelden. 
Prinses Laurentien reikte hen 
in Den Haag de bijbehorende 
bokaal uit. Een dag van triomf 
– waar een lange geschiedenis 
aan vooraf is gegaan. Beide 
Henken vertellen er een paar 
dagen later over, waarbij 
Saskia Nijburg (buurtwerker 
samenlevingsopbouw bij het 
Wij-team) en Joke van der 
Tuin (vrijwilligerscoördinator 
bij het Alfa-college) vanuit 
hun professie enkele aan-
vullingen geven.

“Door allerlei persoonlijke 
omstandigheden heb ik op 
de lagere school nooit goed 
leren lezen en schrijven,” legt 
Henk Bruinink uit. “Op mijn 
veertiende ben ik aan het 
werk gegaan. Diploma’s heb 
ik niet gehaald. Ja, ik heb mijn 
zwemdiploma A en B – maar 
dat is dan ook alles. Aan C ben 
ik nooit toegekomen. Ik kan 
dus niet reddend zwemmen.”

Zijn laaggeletterdheid begon 
hem steeds meer op te breken. 
Formulieren kon hij niet goed 
lezen. Werkbriefjes invullen 
– het lukte hem niet. De 
computer deed zijn intrede. 
Hij kon er niet mee omgaan. 
Met smoesjes (“ik heb mijn bril 
thuis laten liggen”) wist hij zich 
nog een tijdlang te redden. Tot 
het niet meer ging. Tweeënhalf 
jaar geleden overwon hij zijn 
schaamte en meldde hij zich 
bij het Wij-team Oosterpark.
De medewerker die hij sprak, 
wees hem op de mogelijkheden 
die er waren iets aan zijn 
laaggeletterdheid te doen. Hij 
maakte er dankbaar gebruik 
van. Enthousiast tipte hij 
zijn collega Henk Bijlholt  
die dezelfde achtergrond 
had als hij. Al snel gingen 
zij samen een ochtend in de 

week aan de slag met taal- en 
computervaardigheden bij het 
taalcentrum Oosterparkwijk 
dat ondergebracht is bij 
het WIJ-team. Een half jaar 
later kwam daar een taal- en 
computercursus bij het Alfa-
college bij. Werkgever Iedersz 
(het leer- en werkbedrijf van de 
gemeente Groningen) werkte 
volop mee. Beiden konden 
de lessen in werktijd volgen.

“Ik was een schipperskind dat 
op school steeds achteruit werd 
gezet.” vertelt Henk Bijlholt  
wanneer hij terugkijkt op zijn 
jeugd. “Aan mij viel geen eer te 
behalen. Ook ik ging van school 
af zonder goed te kunnen lezen 
en schrijven. Maar het was wel 
een handicap. Vaak hield ik me 
bij gesprekken stil. Ik was bang 
door de mand te vallen. Ik heb 
een 45-kilometer autootje waar 
ik graag mee op stap ga. Maar 
omdat ik de verkeersborden 
niet kon lezen, kwam ik 
nooit verder dan Hoogezand. 
Vandaar wist ik de weg op eigen 
kracht wel terug te vinden. Nu 
ik de cursus gevolgd heb en de 
borden wel kan lezen, ga ik veel 
verder. Ik sla ook wel eens een 
onbekende weg in. Ik zie dan wel 
waar ik uit kom. Er is onderweg 
altijd wel een verkeersbord 
dat me de weg terug wijst.”

“De oorzaken van laag-
geletterdheid zijn heel divers,” 
vult Saskia aan. “De eigen 
omgeving is van belang. Wordt 
het lezen gestimuleerd of 
juist niet? Pikt de school de 
problemen op? Is er sprake 
van gedrags- of concentratie-
problemen? Heeft iemand veel 
gemist op school door ziekte of 
door vaak te spijbelen? Of heeft 
hij het lezen verleerd door het 
gewoon te weinig te doen?’   

Taalambassadeur
Beide Henken hebben zich 
in een paar jaar tijd enorm 
ontwikkeld. Niet alleen is hun 
lees- en schrijfvaardigheid 
sterk vooruit gegaan, en 
kunnen ze nu aardig met de 
computer overweg, maar ook 
hebben ze zich opgeworpen 
als taalambassadeur. In die 
hoedanigheid hebben ze in-
middels zo’n veertig collega’s 
gestimuleerd net als zij taal-

lessen te gaan volgen. Verder 
gaan ze de boer op om bij 
bedrijven te vertellen over 
laaggeletterdheid. En geven 
daarbij informatie over wat 
eraan te doen is. Daarnaast 
screenen ze folders, brieven 
en brochures op moeilijke 
woorden, onduidelijke formu-
leringen en veel te kleine 
letters.

“Soms zijn de aanwijzingen 
echt niet te begrijpen,” aldus 
Henk Bijlholt. “Dat heeft dan 
niets met laaggeletterdheid te 
maken. Ik was een keer met 
mijn vriendin op het busstation 
in Heerenveen. We moesten 
de snelbus naar Leeuwarden 
hebben. Nu heeft mijn vriendin 
geen enkele moeite met lezen, 
maar ook zij kwam er niet uit. 
De dienstregeling was gewoon 
onduidelijk. Dat hebben we bij 
Arriva gemeld. En er wordt nu 
iets aan gedaan.”

“Er is bij bedrijven aandacht 
voor,” vult Joke aan. “Het 
Waterschap probeert zijn 
communicatie te verbeteren. 
En de Gemeentelijke Krediet 

Bank betrekt mensen bij het 
opstellen van teksten. ‘Als 
ik het zo formuleer, is het 
dan duidelijk?’ Er is al veel 
aangepast.”

Consequenties
“Laaggeletterdheid heeft vaak 
ingrijpende gevolgen voor 
iemands leven,” benadrukt 
Saskia. “Rekeningen worden 
niet betaald, met boetes als 
gevolg. Toeslagen worden 
niet aangevraagd. Iemand 
kan de toelichting bij zijn 
medicijnen niet lezen, met 
risico op verkeerd gebruik en 
gezondheidsklachten. Je wordt 
afhankelijk van een ander. En 
misbruik ligt daarbij op de loer.”
Daar geeft Henk Bruinink een 
voorbeeld van.

“Ik ken iemand die moeite heeft 
met lezen en schrijven. Hij had 
een vriend die wel even een 
aantal dingen voor hem zou 
regelen. ‘Geef mij je bankpas 
maar, dan zorg ik ervoor dat je 
eten in huis krijgt.’ Later bleek 
dat zijn bankrekening volledig 
was geplunderd.”

De hoofdprijs
Nadat ze in september vorig 
jaar voor hun activiteiten al 
de provinciale taalheldenprijs 
hadden gewonnen, gingen 
Henk en Henk, gesteund door 
het Wij-team, het Alfacollege 
en Iedersz, op voor de 
landelijke taalheldenprijs. Alle 
twaalf provincies hadden een 
kandidaat voorgedragen. De 
concurrentie was dus groot 
en de spanning was bij het 
bekend maken van de uitslag 
om te snijden. “We zaten 
allebei enorm te shaken,” 
aldus Henk Bruinink. Maar de 
vreugde was groot toen bleek 
dat ze de winnaar waren. De 
goudkleurige bokaal – die nu 
eens bij de ene Henk in huis 
komt te staan, en dan weer 
bij de andere – is een mooie 
stimulans om met hun werk 
als taalambassadeur verder 
te gaan. Er valt nog genoeg te 
doen.

Iedere dinsdagochtend, van
09.00 – 12.00 uur, houdt Jint 
Hoeksema (Alfacollege) spreekuur 
in het taalhuis, in het gebouw 
van het Wij-team, op de hoek 
van de Heesterpoort en de Zaag-
muldersweg. Voor vragen over 
laaggeletterdheid kan iedereen bij 
haar terecht. In deze coronatijd is 
alles uiteraard anders. 

Voor informatie: Alfacollege: 
tel.: 0800-8100. Verder wordt in 
de week van de alfabetisering, 
in september, extra aandacht 
besteed aan laaggeletterdheid.  

■ V.l.n.r.: Henk Bijlholt, de bokaal, Henk Bruinink, Saskia Nijburg en Joke van der Tuin.

Door Erik Weersing
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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

INLOOP NIET MOGELIJK
Normaal zijn wijkbewoners welkom 
tijdens ons inloopuurtje. Gedurende de 
Coronamaatregelen kan dat helaas 
niet. Stuur ons een email en we kijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Gevolgen Corona voor Bewonersorganisatie
De media staat er vol mee, dagelijks 
worden we geinformeerd over het 
Coronavirus. Het heeft voor iedereen 
gevolgen en daarmee uiteraard ook voor 
de Bewonersorganisatie. Veel van onze 
afspraken zijn afgezegd of vooruit 
geschoven. Waar mogelijk, proberen we 
projecten door te laten lopen. Gelukkig 
kunnen we veel via de digitale wegen in 
gang houden. We blijven ons in zetten 
voor de wijk.

Een schoner Oosterparkwijk
Op het gebied van afval hebben de 
afgelopen tijd een aantal gesprekken 
plaats gevonden. Er wordt gekeken hoe 
we als organisaties elkaar kunnen helpen 
hier in. Natuurlijk hebben we het ook 
over hoe we de Oosterparkwijk schoner 
kunnen krijgen. Dit doen we samen met 
Wijkwerken, het WIJteam en de 
Gemeente. We zijn erg blij dat deze 
samenwerking steeds sterker wordt.

Oosterhamriktracé
Rondom het Oosterhamriktracé is het 
momenteel wat rustiger. Maar ook daar 
zitten we niet stil in. Er wordt samen met 
de bewoners van de woonschepen en 
ProfessorenbuurtOost regelmatig 
contact onderhouden. Momenteel is het 
vooral wachten op de Gemeente.

Activiteiten 2020
De activiteiten van 2020 voor de 
Oosterparkwijk staan op losse schroeven. 
Het lot van ons winterfestival is ook 
onzeker. Mocht het effect van Corona 
groter zijn dan verwacht, dan kan het één 
en ander pas volgend jaar weer.

We zijn nog wel altijd op zoek naar 
mensen die mee willen helpen bij de 
activiteiten. Of ze nu dit of volgend jaar 
gaan gebeuren, in het voorbereindend 
werk kunnen we altijd mensen 
gebruiken. Meld je aan of vraag om meer 
informatie via bestuurbo@hotmail.com.

Ingezonden door de gemeente
Op maandag 30 maart beginnen 
werkzaamheden aan de zuidelijke 
Pioenparkvijver. De betonnen rand van 
de vijver is aan de oostzijde en westzijde 
aan vervanging toe. Deze rand wordt 
verwijderd en vervangen door een 
nieuwe rand van grenen. De 

werkzaamheden duren ongeveer tien 
weken. Door het coronavirus eventueel 
iets langer. Parkeren blijft mogelijk. Het 
opruimen van de betonnen rand kan wat 
geluidsoverlast opleveren. Het looppad 
aan de oostkant van de vijver kan tijdens 
de werkzaamheden niet gebruikt 
worden. 

Opknapbeurt zuidelijke Pioenparkvijver

Financiën 100 jaar Oosterparkwijk
In het kader van 100 jaar Oosterparkwijk 
zijn er meerdere evenementen 
georganiseerd: Kerstmarkt, 
Fototentoonstelling door heel de wijk, 
Muzikale fietstocht, Oosterpark aan Zee, 
Expeditie Oosterpark, Reunie 
Oosterpark, theatervoorstelling “Ons 
kent Ons” en het Winterfestival.

Stichting Evenementen Oosterparkwijk 
is opgericht voor het financieel 
ondersteunen van deze en toekomstige 
grotere evenementen in onze wijk. 

Aan bijdragen van fondsen, sponsoring 
en inkomsten uit entreegelden is er 
€103.154, opgehaald. Bovendien 
verwachten we nog €750, van twee 
sponsoren.

Bij elkaar is er voor een bedrag van 
€101.493,40 aan de activiteiten 
bijgedragen. Het overgebleven bedrag 
wordt beschikbaar gesteld aan 
toekomstige evenementen.

Lente in Oosterparkwijk
De natuur staat vol op in bloei. In onze 
mooie, groene wijk is de lente goed te 
zien. Deze foto's zijn slechts een kleine 
impressie van wat er te zien is. Nu het 
een stuk rustiger is op straat, vallen ook 
meer dingen op. Als je buiten een frisse 
neus haalt, sta dan even stil, kijk om je 
heen en luister.

Deze foto's zijn door onze eigen 
bestuursleden gemaakt. Maar ook 
wijkfotograaf Frans Geubel maakt er 
veel. Hij zet ze online op
https://oosterparkwijkfoto.nl/
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INTERVIEW

Door de hoofdredacteur van de 
wijkkrant ben ik gevraagd om een 
interview te verzorgen en wel… 
met onze wijkagent Eva Dijkman

Mijn eerste reactie was… oké? 
Hoe moet ik dat aanpakken! 
Hij zei: “je mag het op je eigen 
manier doen”. Alsof ik anders 
gewend ben. Er zijn een paar 
belangrijke vrouwen in mijn 
leven, een daarvan is mijn jongste 
dochter. Als secretaresse van de 
teamleider van de woonvorm 
waar ze woont verzorgt zij ook 
de nieuwsbrief. Een onderdeel 
daarvan is een interview. Aan 
haar heb ik advies gevraagd. 
En die kreeg ik. Toegerust met 
deze adviezen ben ik aan de 
slag gegaan. Vragen bedacht en 
uitgewerkt, contact gezocht met 
Eva Dijkman en een afspraak 
met haar gemaakt. Onderstaand 
kunnen jullie het verslag lezen.

Waar bent u geboren?
Ik ben in Appingedam geboren.

Wat is uw opleiding?
Na de middelbare school ben 
ik naar de politieschool in 
Leeuwarden gegaan en later 
naar Drachten, daar heb ik mijn 
politiediploma Nivo 4 gehaald.

Wat wilde u vroeger worden?
Van kleins af aan wilde ik 
al politieagent worden. 

Hoe bent u als wijkagent in 
de Oosterparkwijk (OPW) 
terecht gekomen?
Door ziekte van de wijkagent 
ben ik als waarnemend wijk-
agent voor onbepaalde tijd in 
de Oosterparkwijk geplaatst. 

Wat is uw ambitie met 
deze wijk?
Ik wil graag dat de bewoners 
in de wijk zich op hun gemak 
voelen, zich veilig voelen. Ik 
wil zichtbaar zijn voor de 
wijkbewoners, dat probeer ik 
ook te doen onder andere door 
een lunchgesprek. Daarover zo 
meer. Bewoners kunnen altijd 
aan de bel trekken, dat verwacht 
ik ook van ze. Ook met de WIJ 
en de woningcorporaties heb 
ik een goede samenwerking.

Wat vindt u van de OPW?
Ik vind deze wijk prachtig, met 
een dorps karakter, gastvrij, 
bijvoorbeeld wanneer ik een 
lunchgesprek ga voeren dan ga 
ik op de fiets door de wijk en 
om 12.00 uur kijk ik waar ik ben 
en bel dan bij een willekeurige 
voordeur aan. Zonder te weten 
wie of wat ik daarachter aantref. 
Ik ben nog nooit geweigerd. De 
bedoeling van deze gesprekken 
is dat ik contact heb met de 
mensen erachter kom wat er 
zoal speelt, in de wijk maar 
zeker in het leven van mensen.
 

In het westen en in de media 
komt de OPW er niet altijd 
goed vanaf. Wat vind u dat 
er nodig is om dit beeld te 
veranderen en wat is daar 
voor nodig?
Dat is niet het beeld dat ik als 
wijkagent heb. Ik vind het een 
mooie en gastvrije wijk. Een 
fijne wijk maak je samen en 
daar wil ik als wijkagent graag 
mijn steentje aan bijdragen.

Wat maakt uw werk bijzonder?
Elke dag is anders, niet een is 
er gelijk. Voor mij betekent dat 
constant schakelen. Het ene 
moment ben ik in gesprek met de 
directeur van een zorginstelling, 
het andere moment zit ik bij 
een wijkbewoner aan tafel 
die me leuke, of minder leuke, 
dingen vertelt.

Hoe is uw dagindeling?
Mijn dienst begint op het bureau. 
Daar werk ik mijn administratie 
af. Daarna zit ik heel snel op de 
fiets want ik wil de wijk in. Elke 
dinsdag heb ik spreekuur in het 
WIJ-gebouw “De Oude School” 
aan de Heesterpoort. De tijden 
zijn tussen 13.30 en 14.30 uur.

Met hoeveel collega’s werkt u 
in de OPW?
We zijn met twee wijkagenten, 
ikzelf en daarnaast mijn 
collega Inge Warringa. Verder 
zijn er meerdere collega’s in 
de wijk werkzaam in ver-
schillende samenstelling.

Hoe is het idee van de 
lunchgesprekken ontstaan?
Onder het mom “Beter goed 
gejat dan slecht bedacht” 
(vertaling van de interviewer), 
heb ik dit idee overgenomen van 
een collega uit Rotterdam. De 
visie is ook dat dit een manier 
is om verbinding met de wijk 
te krijgen en twee kanten van 
een verhaal te kunnen horen.

Welk advies hebt u voor de 
OPWer?
Mensen kunnen een beetje liever 
voor elkaar zijn. Denk eens wat 
vaker om elkaar dan maken 
we er samen een gezellige wijk 
van om te wonen en leven.’ 

Aan alles komt eind ook aan zo 
ook aan dit gesprek. Ook tijdens 
de lunch, en kan het aanraden, 
wil je een leuk gesprek met elkaar 
ga aan tafel en eet samen wat. 
Het is relaxed en ontspannen.

Ik heb het in ieder geval met veel 
plezier gedaan.

Wijkagent Eva Dijkman

Het zou de titel van een film kunnen zijn. En dat zou best kunnen 
want onze wijkagent kwam in actie… En hoe.

Al tweemaal heeft ze gezorgd en laten zien dat ze oog en hart heeft 
voor de wijkbewoners. De eerste keer de galerijen aflopen van het 
seniorencomplex “De Velden” aan de Piet Fransenlaan. De tweede 
maal geholpen door zangers die met muziek iedereen bewoog om 
even te laten zien dat men er nog was. Een dansende wijkagent 
die in coronatijd met ons meeleeft. En even wat positieve reuring 
in de wijk brengt.Door Willem Bouman

Volgen?
De wijkagent is actief op 
sociale media:
Twitter: @PolOosterpark
Instagram: wijkagent_eva

   STRIP

Tegenvaller
Door Henk van Akkeren

GEDICHT

BINNENBLIJVEN
Zij pakt een banaan van de schaal

op de radio zingt Ede Staal
hij neemt een flesje bier
de kerkklok slaat vier

zij mept een mug van het behang
de poes loopt in de gang

hij zwaait naar Trijntje Fop
de buurman pakt een schop

zij gaat de aardappels pitten
Jan Janzen is aan het witten
hij zegt na een innige zoen

‘Zullen we nog eens net als toen?’
zij antwoordt na een korte stop

‘Dan zoek ik eerst m’n kunstgebit op’

E. FILIPPUS
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Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Lieve mensen

Bijzondere tijden zijn het. 
Normaal gesproken gaan we bij 
de eerste zonnestralen massaal 
naar buiten, de parken en de 
terrassen stromen dan vol. 
Maar niet dit voorjaar. Er is 
een rust over Nederland gedaald, 
zo ook over de Oosterpark.
De natuur straalt uitbundiger 
dan ooit tevoren, zo vroeg. 
Alsof ze een feestje viert 
waarvan ik niet zeker weet of 
wij daarvoor zijn uitgenodigd...
Ja, de natuur vaart er wel bij, dat 
wij even een pas op de plaats 
maken.

In de Oosterparkwijk zijn we 
voor mijn gevoel al een tijdje 
een klein beetje wakker aan 
het worden. Ik zie, hoor en lees 
steeds vaker dat mensen gegroe-
peerd of in eenmansactie de 
buurt rondgaan gewapend met 
grijpstok en vuilniszak. Er 
worden wilde bloemen gezaaid 
en bomen met eetbare vruchten
geplant. Wat mooi dat dit alle-
maal in onze wijk gebeurt!

De laatste jaren waren er steeds 
meer initiateven. Ook vooral om 
mensen bij elkaar te brengen.
Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk. Het lijkt nu niet de 
bedoeling om op die manier elkaar 

te ontmoeten. Maar hoe dan wel? 
Dat verbinding belangrijk is staat 
voor mij voorop. Maar hoe dan?
Deze tijd nodigt uit, daagt 
uit om enorm creatief te zijn 
en juist heel bewust in ver-
binding te gaan met elkaar.
Virtueel zijn we inmiddels behoor-
lijk sterk geworden, vooral de 
jonge(re) generatie. Hoe mooi 
wat er nu allemaal in de wereld 
gebeurt. Overal verschijnen de 
meest práchtige dingen online, 
grensoverschrijdend. Opeens is er 
(nog meer) het gevoel wereld-
burger te zijn. Ook regionale ini-
tiatieven zoals ‘heelgroningenbelt’,
waar je je voor op kunt geven, 
met de bedoeling dat oude en 
kwetsbare mensen die in een 
isolement zitten regelmatig met 
iemand kunnen praten.

Is dit de derde wereldoorlog?
We vechten niet tegen andere 
mensen, maar worden aangevallen 
door een virus. We zitten allemaal 
in hetzelfde schuitje en hebben 
geen andere keus dan de handen 
ineen te slaan. Ons ten diepste te 
realiseren dat er geen werkelijke 
grenzen bestaan, dat we één wereld 
zijn en het samen moeten doen.
Zorgen we voor de ander, dan 
zorgen we voor onszelf.

Ja, we zijn in een soort 
oorlogssituatie terecht gekomen, 
waarin we gedwongen worden 
om fysiek in een heel klein 
wereldje te functioneren. Ik 
moet denken aan Anne Frank, 

Wie het EERST komt, het EERST maalt!
Deze wat bevreemdende tijd 
wordt door mensen op ver-
schillende manieren ervaren.
Van stress, angst en verdriet 
tot bevrijdend en rustgevend.
Hoe je het ook beleefd, het is een 
tijd waarin ik denk dat iedereen 
zichzelf ergens gaat tegenkomen 
en/of beter gaat leren kennen.
Ik schrijf afgestemde verhalen 
voor mensen die inzicht willen 
krijgen in zichzelf of in een situatie.
De verhalen hebben meerdere 
lagen, wat betekent dat er meer-
dere betekenissen in te vinden 
zijn. Ook zijn ze metaforisch, 
wat wil zeggen dat het verhaal 
niet daadwerkelijk over jou gaat, 
maar wel helderheid kan geven 
over jou en/of jouw situatie.

Zo kun je er met een afstandje 
naar kijken, wat het makkelijker 
maakt om te zien wat er speelt 
of hoe ergens mee om te gaan.
In deze bijzondere tijd wil ik 
voor vijf mensen een GRATIS
verhaal schrijven. Wil jij graag 
een verhaal dat helemaal spe-
ciaal voor jou is geschreven?
Mail mij dan op 1 mei tussen 
10.00 uur en 11.00 uur je naam, je 
leeftijd en je thema (meer heb ik 
niet nodig). 
De eerste 5 die mij mailen krij-
gen een verhaal cadeau.
Zonnige groet van
Petra Beekhuizen Khan
petrabeekhuizen@planet.nl
www.jouwverhaalvertelt.nl

OPROEPEN

Aan alle trompettisten
Op 4 mei a.s. is het idee dat alle trompettisten in Nederland om 19.58u 
het onderstaande signaal uitvoeren. In je tuin, in de straat, op een 
plein, bij een verzorgingshuis, ziekenhuis of op een kerktoren. Laten 
we 75 jaar vrijheid zo gedenken en ondanks de crisis invulling geven. 
Deel en zeg het voort. Doe mee. Succes. 
Harmen Klaver

een situatie nog heftiger, maar 
wat een impact op de hele 
wereld had het, wat zij deed. 
En wat deed ze? Ze beschreef haar 
situatie en alle gevoelens die daar 
bij kwamen kijken. Er was geen 
weg dan die naar binnen. In onze 
situatie kan zij wat mij betreft nog 
steeds enorm inspireren.

Ik wil maar zeggen, als we geen 
keus hebben dan voor langere 
tijd in een klein kringetje te 
verblijven, gaan we onszelf tegen 
komen. En wat doen we hiermee?
Ik hoop dat iedereen zich 
uitgedaagd voelt om van deze 
periode het beste te maken en 
er kracht weet uit te putten!
Heb je initiatieven voor deze wijk 
in deze situatie? Durf ermee naar 
buiten te komen, er wordt op je 
gewacht!
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Buurtsportcoach: Albert-Jan Kuipers | Aj.kuipers@hvdsg.nl | 0653767896
Fysiotherapeut: Rik van Weering: info@praktijkvanweering.nl | 0503130220 
Oefentherapeut: Matthijs de Niet: info@scoef.nl | 0508503024| 0648467464

Praktisch
•	 Fietsen: Fiets de wijk even rond. 
•	 Lopen:	Loop elke dag de wijk even rond  

(binnenkort komen er ook wandelroutes) 
•	 TV/media: Doe mee met: NL in beweging NPO; fit in 3 minuten  

van RTVNOORD;	 radio NPO5 en doe een dansje.
•	 Oefenblad: Doe de oefeningen op het blad van de fysiotherapeuten  

van het Rijnstate ziekenhuis (zie de andere bladzijde in de krant).
•	 Wissel	veel	af: Doe je veel zittend werk? Ga staand of lopend bellen,  

sta in elk geval regelmatig op, rek, strek en draai armen en bovenlijf.
•	 Mee	met	de	kinderen: Doe mee met de bewegingsactiviteiten van de  

kinderen (zie het andere blad in de krant), altijd leuk.

Het is afgelopen weken wel weer duidelijk geworden: 
bewegen is van groot belang! Samen met gezond eten 
is het belangrijk voor weerstand. Maar hoe doe je dat, 
juist in een tijd dat we zo veel mogelijk binnen blijven 
om elkaar te beschermen?

Bewegen, juist nu!

Lastig om eraan te beginnen of het vol te houden? 
•	 Oefen	samen:	Vraag iemand om hetzelfde te doen op hetzelfde 

moment, dit kan via (beeld)bellen of gewoon een afgesproken tijdstip. 
Voorbeelden voor beeldbellen zijn Zoom, Skype, Microsoft Teams of 
Google Hangout. Maar je kan ook afspreken met de overburen om voor 
het raam of op het balkon te oefenen (en je telefoon op speaker zetten).

•	 Loop	samen: je kan het best met een ander doen, alleen hou echt 
minimaal 1,5 meter afstand!

•	 Vraag	ondersteuning: Weet je het gewoon niet, en vind je het lastig om 
te beginnen? Vraag links en rechts of er een buurtapp is of vraag dan de 
fysio, oefentherapeut of de buurtsportcoach. Ook als oefeningen en/of 
het bewegen klachten oplevert, neem gerust contact op. 

Hieronder een aantal tips:

Oefeningen:
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Fysiotherapie in Corona-tijd

Als gevolg van de aangescherpte 
regels vanuit de overheid 
en het KNGF is de situatie 
in de fysiotherapie tijdelijk 
ingrijpend veranderd. Vanaf 
23 maart is het uitgangspunt 
dat de behandeling van alle 
patiënten op afstand (digitaal) 
plaatsvindt, via (beeld)bellen, 
email of een app.  Dit geldt voor 
patiënten die al in behandeling 
zijn én voor nieuwe patiënten.

Reden hiervoor is dat er steeds 
meer aanwijzingen zijn dat 
mensen ook besmettelijk 
kunnen zijn zonder dat zij 
enige symptomen van Corona 
vertonen.

Er kunnen situaties zijn waarin 
bij hoge uitzondering face-to-
face behandeling noodzakelijk 
is. Hierbij moet óf 1,5 meter 
afstand gehouden worden óf er 
moeten persoonlijke bescher-
mingsmiddelen gebruikt wor-
den (bril, mondkapje, hand-
schoenen, schort).  U zult begrij-
pen dat beide situaties niet 
ideaal zijn

Bovenstaande richtlijnen gel-
den in ieder geval t/m 28 april.

We kunnen u in de tussentijd 

gelukkig wel helpen! Heeft u 
vragen over uw klachten, of 
oefeningen en adviezen nodig? 
Aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. Telefonisch, 
via mail, met een video-consult 
of de app PhysiApp kunnen 
we u “op afstand” ook goed 
helpen. PhysiApp is een app 
waarin uw fysiotherapeut een 
oefenprogramma voor u kan 
maken, speciaal afgestemd 
op uw klachten. Hierin zijn 
duidelijke afbeeldingen en 
filmpjes van de oefeningen te 
zien. Oefeningen kunnen ook 
geprint en naar u opgestuurd 
worden.

Voor iedereen, met of zonder 
klachten, is het sowieso 
belangrijk om zoveel mogelijk 
te blijven bewegen en gezond 
te blijven eten. Moet u vanuit 
huis werken, zorg dan voor een 
goede werkplek (liever niet aan 
de eettafel) en neem regelmatig 
een (beweeg)pauze.

Mocht u vragen hebben, neem 
dan gerust contact met ons op. 
We zijn telefonisch te bereiken 
via 050-3130220. Of via mail: 
info@praktijkvanweering.nl.

Met vriendelijke groeten,
 
Rik, Rita, Marjolein, Annemarie, 
Rosanne, Edwin en Eva,
Personal FysioFit Van Weering

Ingezonden door 
Fysio-Fit van Weering

GEDICHT
Onze wijk

 Die naam: de ‘Oosterparkwijk’
het klinkt mij zo bekend
maar dat is niet zo raar
als je er geboren bent!

En nu, ruim twintig jaren
heb ik hier weer mijn stek

En ik kan je echt verzeek’ren:
Het is een prima plek!

Ook moet ik nog vaak denken
aan hoe het vroeger was

De ‘Gele school’ (Jan Lichthart)
daar zat ik in de klas

Henk, hij was mijn leerraar
De beste meester, ooit!
Altijd iets leuks in petto
nee, dat vergeet je nooit

Hij deed iets bij het voetbal
was een bekend figuur

eig’lijk een F.C. Groninger
van het eerste uur!

Buiten, op het schoolplein
bankjes, in een lange rij

’t Versje’: Ringel, ringel, raaie
staat mij nog altijd bij
Ik leerde er ook haken
best wel moeilijk, toch?

maar mijn eerste kleedje
dat ligt hier altijd nog!

‘k Denk aan die fijne speeltuin
Daar was het altijd feest

Echt zóveel speeltoestellen
wat ben ‘k er vaak geweest
Ook was er soms een film

waar we in de rij voor stonden
want de televisie

was nog niet uitgevonden
 Ja, ‘t was een mooie jeugd 

hier in deze wijk
En wie Maria Riksten is
weet je nu ook  gelijk!

 Maria Riksten-Brouwer

Goudenregenplein: wie o wie?
Actieve wijkbewoners hebben al een tijdje plannen liggen 
om het Goudenregenplein aantrekkelijker te maken voor 
mens en dier. Groener, kleurrijker.

Velen kennen de plek, omdat het bij de gymzaal is waar met 
name veel kinderen van verschillende scholen komen om te 
gymen.

Door de actie van de Coöperatieve Wijkraad van vorige 
herfst zijn er stemmingen geweest op wijkinitiatieven. Het 
Goudenregenplein heeft niet gewonnen, maar het is dankzij 
deze actie wel inzichtelijk geworden hoeveel mensen het 
zagen zitten als het Goudenregenplein aantrekkelijker zou 
worden gemaakt. Het plein kreeg maar liefst 117 stemmen. 

Omdat er nu geen geld voorradig is voor een grootse aanpak 
is er een leuk ‘low budget’ plan verrezen. Met het mooie 
weer en veel onverwachte vrije tijd gaan vast veel mensen 
hun tuin weer in.

Heb je wildgroei? Wil je bepaalde planten, bloemen, kruiden 
of bomen kwijt? Heb je stekjes? Zaden over? 

DONEER ze aan het Goudenregenplein! Wij zijn blij met alles 
wat jullie kwijt willen.

De gemeente zorgt ervoor dat er stukjes gras omgeploegd 
worden, dan kunnen wij of met jullie samen de plantjes 
poten en zo een tweede leven geven.

Wil je doneren?

Bel dan: 06 406 407 09
of mail: hetgoudenregenplein@gmail.com

Zonnige groet van 
het Goudenregenteam

   OPROEP



Pagina 10 | April 2020 Wijkkrant Oosterpark

Voor de jeugd:
Voor de jeugd zijn er ontzettend veel opties om thuis 
lekker in beweging te blijven. Iedere influencer, vlogger 
of vereniging heeft wel een social media kanaal waarop 
momenteel verschillende challenges gedeeld wordt. 
Weet je nog niet zo goed wat je kunt volgen en doen? 
Lees dan vooral verder!

Youtube Kanaal Juf Marloes
Volg juf Marloes op haar YouTube kanaal! Door de onderstaande QR code 
te scannen kunnen jullie de Challenges van Juf Marloes bekijken en zelf 
proberen! Jullie kunnen Marloes kennen als gymjuf op de Borgman- en de 
Siebe Jan Boumaschool. Of als de gymjuf van de Bslim sportinstuiven in 
Gymzaal Goudenregenplein

Bslim050 Social Media 
Volg Bslim050 op Instagram en Facebook. Ook op dit  
platform staan er verschillende beweeguitdagingen voor  
de kinderen klaar. Van een olifantenloop tot de hinkel- 
challenge, voor iedereen zit er wel wat tussen. Op insta-
gram kun je bovendien iedere maandag en donderdag  
om 16.00 meedoen met de 20 minute live workout!  
Scan de QR codes, volg Bslim en doe mee!

1

2

Instagram 
Facebook  

Bewegend Ganzenbord 
Voor iedereen van jong tot oud hebben we voor deze  
editie van de wijkkrant een speciaal ganzenbord toe- 
gevoegd! Het bord vind je op de volgende pagina, de  
regels lees je hiernaast

Wat heb je nodig?
•	 Uitgeprint speelbord (zie de andere bladzijde in de krant)
•	 Verschillende voorwerpen die je als pion kunt  

gebruiken, net zoveel als het aantal spelers
•	 Twee dobbelstenen

Bewegend ganzenbord3
Het spel:
De bedoeling van het spel is om als eerste 
op hokje 63 uit te komen. Elke speler mag 
per beurt met de dobbelstenen gooien 
en de pion zoveel hokjes verplaatsen als 
er ogen gegooid worden (tel de punten 
van beide dobbelstenen bij elkaar op). In 
de hokjes staat welke beweegopdracht je 
moet uitvoeren. Een aantal hokjes hebben 
een speciale betekenis, kijk hiervoor in het 
midden van het speelveld bij het nummer 
van je hokje. Wie teveel ogen gooit en 
daardoor voorbij hokje 63 komt, moet 
vanaf 63 weer terug lopen, net zolang je 
precies op hokje 63 uit komt.
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Bewegend ganzenbord



Pagina 12 | April 2020 Wijkkrant Oosterpark

 

In tijden van coronacrisis is WIJ 
Groningen telefonisch bereikbaar. 
Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor onze huidige 
bereikbaarheid en tips en trucs tijdens 
de coronacrisis. 

Twijfel je, heb je een vraag of een 
idee? Bovenaan deze pagina staan al 
onze contactgegevens, ondanks dat 
we niet fysiek aanwezig zijn, kunt u 
ons nog altijd mailen of bellen! 

TIPS IN DE CORONACRISIS 

Vanwege de huidige coronacrisis met 
haar streng beperkende maatregelen, 
is het soms lastig om jezelf of je 
kinderen te vermaken of eenzaamheid 
buiten de deur te houden. Daarom 
zetten wij vanuit WIJ Groningen een 
aantal tips op een rij. 

Er is een handleiding voor 
videobellen voor ouderen te vinden 
op: 
https://www.seniorweb.nl/artikel/video
bellen-apps-en-mogelijkheden. 

Er is ook een telefoonlijn voor 
ouderen en kwetsbaren met een 
hulpvraag of die even een praatje 
willen maken: 050-211 04 28, een 
initiatief van Heel Groningen Helpt. 

Bibliotheek Groningen stelt allereerst 
allerlei luisterboeken gratis 
beschikbaar, ook voor mensen die niet 
geabonneerd zijn op de bibliotheek. 
Download de app ‘LuisterBieb’ en 
luister maar raak! 

Daarnaast stelt Biblionet Groningen 
via haar Youtube-kanaal filmpjes 
beschikbaar voor het online Taalhuis. 
Zo kan je online oefenen met taal, op 
allerlei verschillende manieren, in je 
eigen tempo en op je eigen niveau. Je 
kunt ze vinden op www.youtube.com/ 
en vervolgens te zoeken naar 
Biblionet Groningen. 

Kijk voor leuke activiteiten die je (met 
je kinderen) kan ondernemen eens op: 

Susan Aretz thuistips: Susan 
verzamelt alle thuistips, met en zonder 
kids: 
www.facebook.com/SusanAretzNL/ 

Moeders (en vaders) in Groningen: 
Online magazine voor moeders en 
vaders in Groningen: 
www.facebook.com/moedersingroning
en/ 

Hoe kun je elkaar er doorheen 
helpen? 
Denk aan mensen in jouw buurt die 
niet de mogelijkheden hebben om 
boodschappen te doen of hun 
noodzakelijke medicatie kunnen 
ophalen. Misschien kun jij dit voor ze 
doen? Tegelijkertijd is het een leuke 

manier voor jezelf om wat frisse lucht 
op te snuiven. 

Om aan te geven dat je iemand wilt en 
kunt helpen, kun je de poster 
#samensterktegencorona ophangen. 
Verkrijgbaar via: 
www.samensterktegencorona.nl 

Deze poster kun je ook ophangen 
wanneer je zelf wel wat ondersteuning 
kunt gebruiken.  

Je kunt jouw hulpvraag of hulpaanbod 
ook kenbaar maken via wehelpen.nl 
(er is ook een app te verkrijgen in de 
AppStore, deze heet Whapp). Hier 
maken al veel Groningers gebruik van! 

Tot slot nog een tip van een 
bewoonster uit de wijk: verspreid je 
activiteiten over de dag. Voorheen 
deed zij na het opstaan en ontbijt 
meteen de taken die ze in huis had te 
doen. Zij adviseert om deze taken 
over de dag te spreiden. Op deze 
manier kun je voorkomen dat je na het 
uitvoeren van de taken de rest van de 
dag niets meer te doen hebt. 

MENTAL CORE TIPS 

Wat onderneem jij om jezelf scherp en 
gefocust te houden? Hoe inspireer jij 
jezelf en een ander? Beweeg je 
genoeg? Ga je de mentale uitdaging 
met jezelf aan? 

Hieronder een aantal tips die eigenlijk 
altijd toepasbaar zijn, maar juist in 
deze tijd extra van belang zijn. 

Plan je dag, week, maand: een 
planning zorgt voor structuur en geeft 
je een ritme, wat je positieve energie 
en een voldaan gevoel oplevert. 
Schrijf je to do’s uit en vergeet jezelf 
niet te belonen. Voorbeeld: ‘na het 
schoonmaken van de wc, beloon ik 
mezelf met een aflevering van mijn 
favoriete serie en een kop koffie’. 

Ga op bed en sta op om dezelfde tijd: 
deze tip hoort bij je planning. Een vast 
dag- en nachtritme zorgt voor een 
scherpe focus op de dingen die je gaat 
doen. Voorbeeld: sta om 07:00 uur op, 
ga om 22:30 uur naar bed. Ga voor 
minimaal acht uur slaap per nacht. 

 

Daag jezelf uit:  

Voorbeeld 1: ik start elke ochtend met 
een wandeling van minimaal 3000 
stappen.  

Voorbeeld 2: Ik maak elke dag 10.000 
stappen. Dit hou ik bij in een app op 
mijn telefoon. 

Voorbeeld 3: de hele woensdag loop 
ik twee keer de trap op en neer als ik 
deze moet gebruiken.  

Voorbeeld 4: elke vrijdag doe ik mee 
aan Nederland in Beweging via de tv. 

Inspireer jezelf: Onder het motto: 
VERNIEUW JEZELF ELKE DAG! 
Lees boeken, kijk documentaires, kijk 
YouTube video’s, luister muziek, leer 
jezelf een instrument bespelen enz. 

Er is maar één woord voor nodig om 
tegen jezelf te zeggen: ‘DOEN!’ 

Kijk voor meer tips en inspiratie op de 
Instagram en Facebookpagina van 
Mental Core. Te vinden onder de 
naam: mentalcore2019 

INGELIJST: Albert-Jan 
Kuipers en Marloes 
Jongebloed van Bslim 

 
Jullie zijn actief in de Oosterparkwijk.  
Waar houden jullie je mee bezig?  
Wij houden ons in de Oosterparkwijk 
bezig met het aanbieden van 
laagdrempelige sport- en 
beweegactiviteiten voor kinderen en 
jongeren in de wijk. Dit doen wij vanuit 
het sportieve leefstijlprogramma Bslim, 
met als doel kinderen en jongeren in 
beweging te krijgen. Albert-Jan als 
buurtsportcoach en Marloes als brede 
vakleerkracht.  Studenten van de 
opleiding Sport & Bewegen en ALO 
Groningen helpen ons daarbij. 
Wekelijks organiseren wij verschillende 
activiteiten voor peuters, kleuters, 
basisschoolleerlingen en jongeren.  
Zowel op de (basis)scholen als in de 
wijk. Daarnaast organiseren wij ook 
kleine en grote(re) sportevenementen 
in de wijk, waarbij wij actief 
samenwerken met sportaanbieders en 
partners uit de wijk.  
Wat vinden jullie het leukste aan je  
werk in de wijk? 
Wij vinden het fantastisch om kinderen 
en jongeren met plezier te laten 
bewegen. De ervaringen die ze 

opdoen, de lach op hun gezicht en de 
contacten die ze maken met 
leeftijdsgenootjes. Ouders die elkaar 
ontmoeten. Het is betekenisvol werk.  
Voor onszelf is het leuk om in contact 
te komen met bewoners en 
samenwerkingspartners en genieten 
wij van de prachtige verbindingen die 
ontstaan, zowel in het contact met 
elkaar als wat wij samen voor de wijk 
betekenen.  
Wat is de leukste ervaring die jullie in je 
werk hebben gehad? 
Dat zijn toch wel de evenementen die wij 
voor de wijk hebben mogen organiseren. 
Twee jaar geleden wilden wij een activiteit 
organiseren om de start van het nieuwe 
seizoen in te luiden. Het idee was om voor 
alle bewoners een leuke sportactiviteit aan 
te bieden in september. Vele partners 
waren enthousiast en wilden graag 
aansluiten. Uiteindelijk is het op een heel 
positieve manier flink uit de hand gelopen 
en is een fantastisch jaarlijks terugkerend 
evenement ontstaan, waarbij iedereen die 
verbonden is met de wijk zijn aanbod 
presenteert: Kick-Off Oosterparkwijk. 
Sport, cultuur, opvang, horeca en o.a.  
jeugdzorg.  
Wat vinden jullie zelf leuk om te doen in 
de Oosterparkwijk? 
De Oosterparkwijk is een prachtige wijk 
met veel groen, parken, speelplekken en 
een Cruyff Court. Het liefst zijn wij buiten 
en gaan wij in de buitenlucht bewegen 
met kinderen en jongeren.  
Aan wie willen jullie deze pen graag 
doorgeven? We willen de pen graag 
doorgeven aan Lolkje Hoekstra van het 
JOP. 
 

FINANCIELE TIP 
Op dit moment is het niet mogelijk om 
op het inloopspreekuur van GeldWIJs 
te komen aan de Heesterpoort. 
Misschien is het zo dat u juist in deze 
onzekere tijd met financiële vragen zit. 
Als u hierover vragen heeft of er is 
bijvoorbeeld sprake van inkomens-
onzekerheid, dan kunt u nog steeds bij 
het WIJ-team terecht. We denken 
graag met u mee, dus neem gerust 
telefonisch contact met ons op!  

Hieronder een aantal tips om de 
dagen door te komen en om op een 
goedkope manier te ontspannen. 

Is je kast aan vervanging toe? Soms 
kun je wonderen verrichten met een lik 
verf van de Action. Gelijk een leuke 
bezigheid! 
En waarom naar de bios als je het zelf 
thuis ook gezellig kunt maken? Filmpje 
huren of Netflix aanzetten, maïs in de 
pan met een beetje olie, uiteraard de 
deksel op de pan, en je hebt 
(goedkoop) je eigen bioscoopavond 
met popcorn. 

Kijk eventueel op de website van het 
NIBUD voor nog meer financiële tips. 
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Voor...  ...na  

  

 TUINTEAM OOSTERPARKWIJK: VOOR EN DOOR BEWONERS   

De Oosterparkwijk staat onder andere bekend als een mooie groene wijk. Dat betekent ook dat het een wijk is met veel tuintjes. Helaas is niet elke 
wijkbewoner in staat om zijn of haar tuin zelfstandig te onderhouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking. Ook ouderen kunnen op een leeftijd komen waarop het ze niet meer lukt om zelf het onkruid te wieden en de tuin in goede staat te 
houden. Wanneer deze mensen ook in hun sociale omgeving niemand hebben die hen daarin kan ondersteunen, komt het Tuinteam goed van pas! 
 

Wat is het Tuinteam? 
Het Tuinteam is een team vrijwillige medewerkers die met affiniteit voor de 
natuur kan helpen om je tuin op orde te krijgen. Zij zetten zich in voor allerlei 
klusjes, waaronder gras maaien, heg snoeien, struiken verplaatsen en 
onkruid wieden. De intentie is om onderhoud te plegen of te helpen om de 
tuin te wijzigen én daarmee onderhoudsvriendelijker te maken. Het Tuinteam 
maakt graag gebruik van uw gereedschap, maar heeft zelf ook gereedschap 
voorhanden waarmee zij uw tuin weer mooi kan maken. 

 
Hoe werkt het? 
U kunt zich voor het Tuinteam aanmelden via de contactgegevens onderaan 
dit artikel. Omdat er in onze wijk veel gebruik wordt gemaakt van het 
Tuinteam, en het zo’n doorslaand succes is geworden, is de vraag nu helaas 
te groot geworden. Het Tuinteam heeft daarmee een achterstand opgelopen 
van enkele maanden. U kunt nog steeds een aanvraag indienen, maar het 
kan dus enkele maanden duren voordat u daarmee geholpen kunt worden.   

 
 
 
Uitbreiding 
Omdat er zo’n grote vraag is en we graag willen aansluiten bij de vraag van de bewoners, is het 
Tuinteam van plan om uit te breiden. Het Tuinteam is op zoek naar vrijwillige medewerkers die 
een handje willen helpen om de tuintjes in de Oosterparkwijk mooier te maken. Ze hoopt zelfs 
een tweede team aan te kunnen stellen, zodat er met dubbele inspanning ook dubbel resultaat 
kan worden gerealiseerd! Door middel van een tweede team hopen zij ook de achterstand wat 
weg te kunnen werken. Op die manier kan het Tuinteam weer worden ingezet zoals zij bedoeld 
was: om onderhoud aan tuintjes te plegen voor mensen die dat zelf niet kunnen én die niemand 
hebben in hun sociale omgeving om dat voor hen te doen. 
 
Daarnaast wordt er vanuit WIJ Oosterparkwijk in samenwerking met het Tuinteam nagedacht 
over hoe we onze wijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk tóch groen kunnen houden. Hoe 
zorgen wij ervoor dat de tuintjes wat onderhoudsvriendelijker worden? En wat is daarvoor nodig? 
Mocht u willen meedenken in deze discussie of wilt u leuke ideeën aandragen, voelt u zich dan 
vooral geroepen om zich te melden! 
 
Vrijwillige medewerkers en tipgevers kunnen zich aanmelden bij het Tuinteam via hun 
contactpersoon bij WIJ Oosterparkwijk, Saskia Nijburg. Contact opnemen kan via 
telefoonnummer 06 –21714708 of via saskia.nijburg@wij.groningen.nl. We hopen van u te mogen 
horen! 

 

 

Voor…  

...na  
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CONTACTGEGEVENS
Naam
Adres
Email
Telefoonnummer

BEN JIJ EEN ECHTE OOSTERPARKER?!

Foto’s: © Frans Geubel, www.oosterparkwijkfoto.nl
Dit is een initiatief van Duurzaam Oosterpark, Stadsrestaurant HOP en Gemeente Groningen

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Hoeveel containers zijn oranje?Van wie is het gebouw met deze 
gedenksteen?

Wat is de naam van dit gebouw?

Welke bouwstijl heeft het Wij-gebouw, 
De Oude School?

Hoeveel balkonnetjes heeft dit gebouw?

Welk huisnummer heeft het gebouw 
met deze ramen?

Hoeveel mensfiguren zien we in 
de Figuurtoren?

In welke speeltuin zijn deze torren te 
vinden?

Welke (knuffel) dieren kun je vinden op 
nr 30?

Vanaf waar is deze foto gemaakt?Hoeveel tegels tel je vanaf van het UMCG 
tot aan het Ronald McDonald huis?

Wat begint hier?Welke bloemen zijn hier (onder andere) 
gezaaid? 

In welke periode was Eltjo Rugge 
wethouder? Van              tot

Welke hashtag (#) is hier achter het 
raam geplakt?

Hoeveel van deze versieringen zitten er 
in de Baart de la Faillestraat?

Hoeveel bomen staan er op het terras 
van Het Oude Politiebureau? 

Hoeveel gesloten vierkanten van touw 
kun je vinden op het JOP terrein?

Uit welk jaar stamt de voormalige 
St. Franciscusschool?

Hoeveel strepen telt deze zebra?

Pauzeer je Netflix serie, laat de voorjaarsschoonmaak voor wat het 
is en trek je familie van de bank. Haal een frisse neus en strek je be-
nen. Want… Wie is de grootste Sherlock van het Oosterpark?! Doe 
mee en win een etentje voor twee met alles erop en eraan bij Het 
Oude Politiebureau. 

Hoe werkt het? Herken je al foto’s uit de wijk? Aan de hand van de foto’s kun je locaties 
bepalen en de daarbij horende vragen beantwoorden. Knip deze pagina uit en gooi hem 
ingevuld door de brievenbus van Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau, Zaagmulders-
weg 3. Let op! Vul je contactgegevens in zodat we je kunnen bereiken. De winnaar wordt 
in de volgende wijkkrant bekend gemaakt. 
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