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Door Erik Weersing

Vioolles in het Pioenpark

Wie op een vroege zondagmor-
gen in mei langs het Pioenpark 
kwam, had de kans iets 
bijzonders mee te maken. Een 
docente gaf onder de pergola 
van de rozentuin vioolles aan 
een groepje leerlingen in de 
basisschoolleeftijd. De pupillen 
stonden in een kring bij elkaar, 
met voor zich op een standaard 
de muziek, die met wasknijpers 
was vastgezet om wegwaaien te 
voorkomen. Als klapstuk maakte 

de klas, al spelend, in ganzenpas, 
een wandelingetje door de rozen-
tuin. De lerares liep voorop, als 
een moderne variant van de 
rattenvanger van Hamelen. Het 
was de afsluiting van een 
opmerkelijke les.

Caroline Babendererde is violiste 
bij het Noord Nederlands Orkest 
(NNO). Daarnaast is ze actief 
op tal van andere muzikale 
terreinen. Zo werkt ze als 

concertmeester bij het Veen-
koloniaal Symfonieorkest (het 
VKSO), heeft ze in AZC’s 
muziekprojecten gedaan voor 
vluchtelingen en ontwikkelde ze 
de lessencyclus ‘Symfonieorkest 
voor de Klas’, waarbij leerlingen 
op basisscholen ontdekken wat 
er allemaal bij komt kijken
wanneer iemand in een sym-
fonieorkest speelt - met als 
hoogtepunt het bijwonen van een 
repetitie van het NNO. En ze geeft 

op de muziekschool aan de Sint 
Jansstraat vioolles aan kinderen. 
Een paar dagen na de les in het 
Pioenpark, legt Caroline uit hoe 
ze tot het unieke experiment in 
de rozentuin gekomen is. 

“In verband met de coronacrisis 
heb ik de kinderen negen weken 
lang online les moeten geven, 
via Zoom, Skype en andere 
platforms. Dat lukte wel, maar 
het bevredigde uiteindelijk toch 

niet. Ik wil de kinderen in de 
ogen kunnen kijken. Ik wil de 
lucht voelen trillen. Ik wil geen 
geluidsvertraging meer ervaren. 
Ik kwam op het idee een keer 
in de buitenlucht te oefenen. 
Dan konden we weer eens echt 
samen musiceren. Maar hoe dit 
te realiseren? 

■ Caroline Babendererde en haar leerlingen in het Pioenpark.                                                                                     Foto: Franke Rijpkema

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 
pagina 5.
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De redactie houdt zich het recht 
voor ingezonden stukken in te 
korten, te corrigeren en/of zo 
nodig te redigeren.

Uit de bocht vliegen!
Ken je die situatie?

Ik rij op de Klaprooslaan en wil 
rechtsaf slaan de Zaagmuldersweg 
op richting de Lidl. Nou niet, hè. 
Een andere weggebruiker uit de 
richting van de Lidl vindt het veel 
makkelijker om de binnenbocht te 
nemen en mij zowat van de weg af 
te drukken. 

Mathilde Boersema wint prijsvraag 
‘Ben jij een echte Oosterparker?!’ 

‘Ben jij een echte Oosterparker?!’ 
Zo luidde de kop bij de prijsvraag 
die in het vorige nummer van 
de wijkkrant stond. Bij twintig 
foto’s, genomen in onze wijk, 
werd een vraag gesteld: “Hoeveel 
strepen telt deze zebra?’ “Vanaf 
waar is deze foto gemaakt?” 
“Van wie is het gebouw met 
deze gedenksteen?” Het was 
de bedoeling dat iedereen die 
de prijsvraag wilde oplossen, 
een wandeling door de wijk 
zou maken, op zoek naar 
de antwoorden. Dat dit niet 
altijd even gemakkelijk was, 
bleek uit de uitslag. Van de 
wijkbewoners die de oplossing 
hadden ingezonden, bleek alleen 
Mathilde Boersema alle twintig 
antwoorden goed te hebben. Ze 
toonde daarmee aan dat ze een 
echte Oosterparker is. En ze won 
de prijs: een etentje voor twee 
in stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau. Mathilde toonde 
zich blij verrast toen haar dit 
werd meegedeeld. Ze had het 
niet verwacht.

“Nu ik in verband met de corona-
pandemie thuis werk, en dus niet 
meer op en neer naar kantoor 
fiets, maak ik drie keer per dag 
een wandelingetje door de wijk. 
’s Ochtends voor ik aan het werk 
ga, tijdens de pauze tussen de 
middag en ’s avonds na het 
avondeten. Ik ben graag in de 
buitenlucht. Je hoeft je in deze 
tijd echt niet in huis op te sluiten 
– als je de voorzorgsmaatregelen 
maar in acht neemt. En de 
prijsvraag was een goede reden 
om er gericht op uit te gaan.”

Vond je de vragen moeilijk?
“Dat varieerde. Bij de gedenk-
steen uit 1955 dacht ik: ‘De 
meeste gebouwen in de stijl van 
de Amsterdamse school dateren 
van voor de oorlog. Daar moet 
ik het dus niet zoeken’. Dat bleek 
te kloppen. Ik zag het antwoord 
toen ik door de Professor Enno 
Dirk Wiersmastraat liep. Het is 
de gevelsteen van het gebouw 
van het Leger des Heils. Bij de 

vraag over het aantal bomen bij 
Het Oude Politiebureau heb ik 
getwijfeld. Vier of zes? Er staan 
vier grote bomen. Maar er staan 
ook twee kleine olijfboompjes. 
Zo heb ik het maar ingevuld. 
En kennelijk was dat het goede 
antwoord. Bij de vraag over 
het aantal balkonnetjes van de 
Damsterborg moest je goed 
opletten. Het gaat om een 
dubbele rij balkons – een rij van 
10 en een rij van 11. Samen 21. 
En dan vermenigvuldigd met 2 – 
want het gebouw heeft een voor- 
en een achterkant. Het totale 
aantal is dus 42. Het moeilijkst 
vond ik de torren op de tweede 

De oplossing van de prijsvraag:
1.    De Groenling
2.    Kooykerplein
3.    11
4.    67
5.    Leger des Heils
6.    6 (3 voor + 3 achter)
7.    Amsterdamse School
8.    42
9.    16
10.  16
11.  Een konijn en een walvis

Door Willem Bouman

Bovenstaande situatie kun je op veel manieren invullen, we willen zo 
snel mogelijk van A naar B en het liefst nog sneller weer terug. Nu heb ik 
uit mijn werk in de zorg al lang geleerd dat even snel van A naar B meer 
tijd kost dan eerst even nadenken wat er voor een bepaalde handeling 
nodig is. Dus... op de juiste manier een bocht nemen zonder een ander 
de pas af te snijden is veel sneller, makkelijker en kost minder energie.

Want... je hebt meer overzicht, je ergert de ander niet, wat alleen maar 
negatieve energie oplevert, scheldpartijen over en weer, waar veel meer 
tijd in gaat zitten dan wanneer we elkaar de ruimte geven. Het kost 
minder geld want het veroorzaken of ondergaan van een aanrijding kost 
altijd geld. Ga maar na, blikschade, schade aan kleding enzovoort… vul 
maar in. Onze fantasie gaat ver genoeg om hier een heel lijstje van te 
maken.

Ik wil een lans breken

Voor de gedachte om elkaar wat meer ruimte te geven en te gunnen.

Ik wens jullie een hele fijne zomer toe met veel ruimte voor jezelf en 
zeker voor elkaar. Blijf gezond en doe voorzichtig.

12.  Vanaf de vlonder in de Kievit-
       straat / J.H. Janssenstraat 
13.  4 
14.  24 
15.  1939 
16.  11 
17.  Klaprozen, kamille, ganzen-
       bloemen, slaapmutsjes en 
       cosmea 
18.  De zee 
19.  simpelsoppen 
20.  Van 1924 tot 1945

foto te ontdekken. Uiteindelijk 
heb ik ze toch gevonden – in de 
speeltuin op het Kooykerplein.”

Heb je de wijk nu nog beter 
leren kennen?
“Je ziet details die je nooit 
eerder zijn opgevallen. Op de 
versieringen aan de huizen 
in de Baart de la Faillestraat 
had ik nooit goed gelet. Ze zijn 
best mooi. Bewoners keken 
naar me toen ik aandachtig 
aan het tellen was. Wat is die 
toch aan het doen? Maar ook 
zag ik andere wijkbewoners 
die met de krant in de hand de 
prijsvraag probeerden op te 

lossen. Daarnaast vielen me ook 
ouders met kinderen op die op 
berenjacht waren. Maar dat was 
weer een andere speurtocht.”

Door Erik Weersing

Door
Mirjam RinkelOntmoetstation

Mirjam Rinkel

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

Corona in de Oosterparkwijk. 
Het werd vreemd stil op straat. 
De vogels kwetterden en het 
park werd van de ganzen. Maar 
binnenshuis was het levendig 
en kwam de creativiteit tot 
grote bloei. De schappen bij de 
Action met schildersmateriaal 
en ander hobbyspul waren 
binnen een week leeg. Ondanks 
verdrietige maatregelen speelt 
de mens, of misschien wel juist 
daarom. Dagelijks ontving ik 

via de app ontzettend leuke 
filmpjes over wat men deed 
in huis tijdens de Lockdown. 
Om te lachen en te huilen.

Ook VRIJDAG in de Buurt zat niet 
stil. De leukste filmpjes werden 
gedeeld op de facebookpagina 
VRIJDAG in de Buurt – 
Oosterparkwijk, bent u al lid? 
Ook werd er een kaartenactie 
opgezet voor ouderen, genoemd 
“Een lieve Groet met Vleugels”. 

Via Zoom bleven de ideeën 
doorgang vinden en nu de 
maatregelen versoepelen snak-
ken we allen naar contact. 
Menselijk contact, elkaar weer 
in real life ontmoeten! Onze 
cultuurcoach voor nieuwkomers 
in de stad, Ahmad  Abdulwahab, 
bedacht een sprankelend plan om 
een ontmoetstation te bouwen op 
een centrale plek in de wijk. Een 
plek waar nieuwe buurtbewoners 
elkaar kunnen leren kennen. 

VRIJDAG in de Buurt loopt warm 
voor het mooie idee en is al 
aan het vergaderen met enkele 
enthousiaste nieuwkomers en 
mijzelf om het plan te realiseren. 
Wat is er mooier als we elkaar in 
deze wijk beter leren kennen en 
we ons verbonden voelen met 
elkaar. Juist in deze moeilijke tijd! 
Zin om mee te denken en mee te 
helpen? Neem contact met mij op!

De prijsvraag was een initiatief 
van Duurzaam Oosterpark, Stads-
restaurant HOP en de gemeente 
Groningen. De foto’s zijn gemaakt 
door Frans Geubel. 
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BEWONERSORGANISATIE OOSTERPARK
• Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
• Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
• Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
• Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
• Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO
 https://oosterparkgroningen.nl/
 OosterparkGroningen
 OPWGroningen
SCHRIJF EEN E-MAIL
 bestuurbo@hotmail.com

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE SITE

Corona hindert Winterfestival; voorbereiding gaat door
We hebben ons enorm verheugd op het 
derde winterfestival, aan het einde van 
dit jaar. De plannen lagen al klaar, de 
financiën geregeld. Maar daar heeft het 
virus nu roet in het eten gegooid. Veel 
dingen zijn onzeker en we moeten goed 
kijken met welke maatregelen wij 
rekening moeten houden. Daarom 
hebben we helaas moeten besluiten om 
het festival dit jaar niet door te laten 
gaan. Dat geeft ons de tijd om uit te 
vogelen hoe we het festival leuk en 
veilig houden voor iedereen. Onder
tussen gaan we natuurlijk niet stil zitten.

We hebben jou nodig!
Ben je handig met zaag, hamer en 
boormachine? Of creatief met verf en 
kwasten? Kom dan deze zomer mee 
helpen. Meld je aan, door te mailen naar 
helpen@winterfestivaloosterparkwijk.nl. 

Help ons mee om volgend jaar een nog 
leuker en mooier winterfestival neer te 
zetten. Voeg je eigen stukje magie toe. 
Samen met andere Oosterparkers. 

Vanaf begin juli gaan we weer aan de 
slag in onze ruime werkplek. We hebben 
een grote hal, waar we coronaveilig 
kunnen werken. Elke klusdag zorgen we 
voor drinken en een lekkere lunch. De 
exacte datums weten we nog niet, die 
publiceren we op de site en social media.

Er zijn grote en kleine klusjes. Meerdere 
projecten, zoals de chalets, hekwerken en 
statafels hebben liefde en aandacht 
nodig. En er is ruimte voor spontane 
creativiteit. Soms is het hard werken, 
maar we doen het met veel gezelligheid. 
Genoeg redenen om je aan te melden! 
Meer weten? Check de site.

De Gemeente besteed aandacht aan 
verschillende sociale problemen in de 
wijk. Dit gebeurt in een programma dat 
varieert per wijk en wordt vaak vast 
gesteld aan de hand van onderzoeken. In 
het verleden is dit door de Gemeente en 
het WIJteam vast gesteld.

Voor de komende jaren is er een nieuw 
plan gemaakt. In de voorbereiding van 
dit plan is er gesproken met diverse 
instellingen in de wijk. Maar de 
bewoners van de wijk zijn overgeslagen. 
Dat vonden wij, Bewonersorganisatie 
Oosterpark, niet acceptabel.

Invloed door bewoners
Het plan gaat over de inwoners van de 
Oosterparkwijk. De BO vindt daarom dat 
bewoners mee moeten kunnen praten. 
Het gebiedsteam van de Gemeente is het 
gelukkig met ons eens. Een maanden
lange voorbereiding met de gemeente, 
het WIJteam en een groep actieve 
wijkbewoners heeft plaats gevonden. 

Daar uit vloeiend zijn de afgelopen 
weken de eerste gesprekken begonnen 
met andere wijkbewoners. Over wat zij 
op sociaal gebied belangrijk vinden en 
waar aandacht aan besteed moet worden.

Van alle onderwerpen uit de gesprekken 
wordt een lijst gemaakt. Dat kan 
bijvoorbeeld armoede zijn, werkloosheid 
of de opvoeding van kinderen. Een lijst 
met niet alleen de aandachtspunten, maar 
ook mogelijke oplossingen. Samen 
zoeken we uit welke oplossingen goed 
kunnen werken. We kijken naar wat er al 
in andere wijken en steden geprobeerd is. 
En uiteindelijk bepalen we als wijk, 
samen met gemeente en professionals, 
welke problemen we gaan aanpakken, op 
welke manier en wat er mee te willen 
bereiken.

Wij willen ook een gesprek met jou
Wil jij ook een gesprek met ons over wat 
op sociaal gebied beter kan in de wijk? 
Mail ons op bestuurbo@hotmail.com.

Bewoners van het Goudenregenplein 
willen graag dat het kale grasveld in het 
midden van het plein wordt omgetoverd 
tot een bloementuin. De BO heeft ze daar 
mee geholpen. Met advies, contacten en 
een beetje geld.

Eind mei zijn de eerste plantjes op hun 
plek gezet. Het is nog maar het begin van 
de eerste 100 vierkante meter die dit jaar 
wordt aangepakt. Door de droogte 
konden er niet meer planten in de grond 
worden gezet.

Komende herfst gaan de bewoners 
verder om van dat saaie stukje gras wat 
moois te maken. Het resultaat is meer 
diversiteit in groen en meer onderlinge 
contacten tussen de buurtbewoners.

Als andere wijkbewoners hun omgeving 
willen opknappen, dan helpen we hen 
ook graag. We hebben veel contacten in 
en buiten de wijk, kunnen financieel wat 
bijdragen en weten anders wel andere 
potjes met geld te vinden.

Het echte werk zul je wel zelf moeten 
doen. Samen met je buren, de kinderen 
uit de straat of met de hulp van een 
vriend of vriendin. Met na afloop van het 
werk wat lekkers. 

Wil je als je dit leest jouw straat of 
pleintje ook mooier maken en weet je 
niet precies hoe? Neem dan eens contact 
met ons op (zie blauwe kader onderaan). 
Dan kijken wij hoe we jullie kunnen 
helpen.

https://winterfestivaloosterparkwijk.nl/

Gemeentelijk beleidsplan, voor en door jou
De wijk een stukje mooier

Op deze pagina lees je het laatste nieuws 
van Bewonersorganisatie Oosterpark, 
ofwel de BO, zoals we onszelf noemen. 
Wij zijn wijkbewoners die onze tijd 
vrijwillig in zetten voor het belang van 
de wijk en haar Oosterparkers. 

Inloop afgelast; afspreken wel mogelijk
Door de Coronacrisis is onze wekelijkse 
inloopochtend van de baan. Wil je toch 
met ons een gesprek aan gaan, omdat je 
ergens vragen over hebt of hulp bij nodig 
hebt? Op dit moment kan dat alleen op 
afspraak. We zijn momenteel enkel per  
email bereikbaar, op het adres 
bestuurbo@hotmail.com.

Lopende trajecten
Bij de BO hebben we geen gebrek aan 
werk. Deels is dat onze eigen schuld, we 
bemoeien ons graag met zaken als het de 
wijk aan gaat.

Een kleine opsomming van lopende 
trajecten:
• Ontwikkeling nieuwe buurthuis
• Verbetering communicatie in de wijk
• Oosterhamriktracé
• Parkeerbeleid
• Winterfestival
• Afronding Coöperatieve Wijkraad
• Sociaal plan Oosterparkwijk
• Welkomstbrief nieuwe bewoners

Dit is een kleine greep uit waar we ons 
mee bezig houden. Op dit moment zijn 
we met z'n vieren. Op meer dan twaalf
duizend inwoners is dat dus niet zo veel. 
Spreken bovenstaande onderwerpen jou 
aan of heb je interesse om voor jouw 
wijk iets te betekenen, neem dan vooral 
contact met ons op. ;)

Meer hier over valt te lezen op onze site: 
https://oosterparkgroningen.nl/doemee/

Afspreken en meedoen met de Bewonersorganisatie
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   STRIP

Loopband

Door Henk van Akkeren

GEDICHT

FLIPPIE
Hè hè, de schoolbel ging

o, wat had Flippie een zin
lekker voetballen met z’n Blauwe Dorp

tegen die lui van het Rode Dorp
als ie nou maar vooruit mocht eten

anders kon ie het wel vergeten
maar z’n moeder had het laatste woord

hij moest eerst naar slager Noord
onderweg kreeg ie een idee

en pikte een patatje mee
doch z’n moeder merkte het

en stuurde hem gelijk naar bed
gelukkig was z’n kans niet verloren

want beide dorpen wisten niet te scoren

E. FILIPPUS

Ik heb informatie ingewonnen, 
zowel bij de Kunstenbond 
als bij de gemeente als bij de 
politie. Hoe staat het met de 
veiligheidsmaatregelen? Wat is 
er in deze tijd toegestaan en 
wat niet?

Hoe hebben de kinderen de 
les ervaren?
“Prachtig! Ze stonden helemaal 
te stuiteren. Het was ontroerend 
elkaar na al die tijd weer te zien. 
De les zou een half uur duren, 
maar is uitgelopen tot meer 
dan drie kwartier. De kinderen 
wisten van geen ophouden. En 
ze waren supergeconcentreerd. 
De lucht zinderde. Ouders 
en andere belangstellenden 
stonden van een afstandje toe 
te kijken. Gelukkig zat het weer 
mee – het was droog en zonnig. 
Wanneer het had geregend, 
had ik de les moeten afzeggen. 
Violen zijn niet bestand tegen 
vocht. Werken met kinderen is 
leuk. Ik probeer de kinderen 
mijn liefde voor muziek over 
te brengen. Ik probeer hen te 
leren zich open te stellen voor 
verschillende soorten muziek. 
Zonder hen in een bepaalde 
richting te duwen. Maar het 
gaat er ook om tijdens de les 
plezier met elkaar te hebben.”

Wat voor muziek spelen 
jullie?
“Walsen, dansen, marsen. Ook 
canons, zoals ‘Vader Jacob’. Vrij 
eenvoudige muziek. Onlangs 
hebben we ‘The Great Wall 
of China’ aan ons repertoire 
toegevoegd, een vierstemming 
muziekstuk. Een meisje was 
bang dat ze nu mogelijk corona 
zou oplopen. Gelukkig heb ik 
haar kunnen geruststellen. Mijn 
doel is nog een keer samen 
de ‘Primavera’ in te studeren, 
het eerste deel van ‘De Vier 
Jaargetijden’ van Vivaldi.”

Kom je zelf uit een muzikaal 
nest?
“Jazeker. Mijn vader was ook 
violist. Hij is in Namibië 
geboren, als zoon van Duitse 
emigranten. Namibië was tot de 
Eerste Wereldoorlog een Duitse 
kolonie. Het heette toen nog 
Zuidwest-Afrika.  Na een oplei-
ding aan het conservatorium
in Kaapstad, is hij naar 
Berlijn vertrokken om verder 
te studeren. Daar heeft hij 
mijn moeder leren kennen. 
Na zijn eindexamen heeft 
hij bij verschillende symfonie-
orkesten gespeeld. Toen kreeg 
hij het aanbod bij de Groninger 
Orkestvereniging aan de slag 
te gaan - een voorloper van 

het NNO. Zo zijn mijn ouders 
in Groningen terecht gekomen. 
Mijn vader reageerde helemaal 
niet enthousiast toen ik te 
kennen gaf ook viool te willen 
gaan studeren. ‘Dat raad 
ik je af. Het is een keihard 
vak.’ Daarom heb ik eerst 
een ‘echte’ studie gedaan, 
Duitse taal- en letterkunde 
aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. Maar het bloed 
kruipt nu eenmaal waar het 
niet gaan kan. En heb ik later 
muziek erbij gedaan. Ik heb 
er nooit spijt van gehad. Mijn 
hart ligt bij de muziek. Mijn 
taal is de muziek. Muziek is het 
mooiste wat mijn vader me in 
mijn leven heeft meegegeven. 
Dat heb ik hem kort voor zijn 
overlijden nog kunnen zeggen.” 

Hoe zie je de toekomst voor je 
in deze coronatijd? 
“Die zie ik met gemengde 
gevoelens tegemoet. Hoe kan 
een orkest op het podium 
musiceren wanneer de leden 
anderhalve meter afstand
moeten bewaren? Hoe kan een 
concert rendabel zijn wanneer 
de zaal maar half of voor een 
derde bezet mag zijn? Aan de 
andere kant: kunstenaars zijn 
heel inventief. Kunstenaars zijn 
bij uitstek geschikt om voor 
dit probleem een oplossing te 
vinden. Zo bezien ben ik wel 
weer positief gestemd.”                                         

Vervolg van pagina 1 Hier begint de zee

Honderd straatgoten, verdeeld 
over de Oosterparkwijk te Gro-
ningen, zijn medio april 2020 
voorzien van een embleem 
waarop staat ‘Hier begint de zee’. 

Met deze zin hoopt initiatiefnemer 
en Oosterparkwijkbewoner Ellen 
Beck op bewustwording bij haar 
buurtgenoten over wat men veelal 
klakkeloos op straat gooit en 
vooral wat het gevolg daarvan is.

Plastic soep begint namelijk 
bij u in de straat. Hemelwater 
neemt zwerfafval mee de goot in, 
verpakkingsmateriaal en vooral 
sigarettenfilters komen in ons 
water terecht. We zijn ons veelal 
niet bewust van de gevolgen 
van zwerfafval in de goot: maar 
liefst 100 miljard kilo zwerfafval 
belandt jaarlijks in open water. 
Het draagt allemaal bij aan de 
immense plastic soep in de oceaan 
die momenteel zo groot is als 
Frankrijk. Naar schatting worden 
er alleen al in Nederland zo’n zeven 
tot tien miljard peuken jaarlijks op 
straat gegooid. Een sigaret blijft 
wel twee tot twaalf jaar liggen, 
de schadelijke stoffen verdwijnen 
door het hemelwater in de grond.

Bij een onderzoek waar sigaret-
tenpeuken in een aquarium 
werden gegooid bleek na 96 uur 
de helft van de vissen overleden*

(bron: Vera Kurpershoek, master-
student Cultural Anthropology: 
Sustainable Citizenship aan de 
Universiteit Utrecht)

In de Oosterparkwijk probeert 
Duurzaam Oosterpark bewust-
wording te creëren door grote 
en kleine projecten te organi-
seren, op een vriendelijke en 
positieve manier.

Zwerfafval tegengaan is één van de 
hoofdzaken waar ze zich mee bezig 
houden: zo staan er 23 vrolijke 

extra (adoptie-)prullenbakken die 
ook zélf worden geleegd, is er 
een actief zwerfvuilteam van 
bewoners en wordt er jaarlijks 
een schone straatwaarderingsprijs 
uitgereikt. 

Met de komst van de Buurtbus is 
het mogelijk geworden bewoners 
te ondersteunen met het afvoeren 
van grofvuil. Verder worden er 
verschillende opruimacties en 
milieustraten georganiseerd. Door 
deze initiatieven is er steeds beter 
zicht op de afvalstromen in de 
Oosterparkwijk en de behoefte 
van bewoners hierin. 

Achter de schermen wordt mo-
menteel hard gewerkt aan de web-
site www.duurzaamoosterpark.nl;
een platform waar bewoners 
informatie vinden over de 
projecten en vele tips om zélf 
te verduurzamen.

‘Hier begint de zee’ werd door 
wijkbewoners gekozen uit vele 
inzendingen bij de wedstrijd ‘Altijd 
een goed idee’, georganiseerd door 
de Coöperatieve Wijkraad.

Duurzaam Oosterpark is gehuis-
vest in Stadrestaurant Het Oude 
Politiebureau, Zaagmuldersweg 3. 
Hier komen circulaire projecten in 
de wijk samen en worden nieuwe 
projecten geïnitieerd. Duurzaam 
Oosterpark is een onderdeel van 
Werkpro en werkt samen met 
Groningen Schoon Dankzij Mij, 
Bewonersorganisatie, Gemeente 
Groningen, de Coöperatieve Wijk-
raad en WIJ-team Oosterparkwijk. 

#samenmakenwedewijk 
#oosterparkwijk 
#duurzaamoosterpark #werkpro

Vioolles in het Pioenpark

Ingezonden door 
Duurzaam Oosterpark
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Beschutte rust
Ben je in het Blauwe Dorp lekker aan het tuinieren

met vlinders en vogels om je heen die fladdervlieren?

 Plots verandert hun vrolijk gefluit
in een hysterisch gekrijs - zo luid
Ze roepen je op omhoog te kijken

om te zien waarvoor zij uit de lijsterbes wijken

Twee oranje kijkers slaan jou gade
prompt leg je ze neer, die hark en spade

Ben je verrast? 
Ik ben gekomen als stevig houvast

In deze wereld vol hectiek
waarin de een blij is en de ander ellendig ziek

ontvang jij mijn rust, wijsheid en creatieve geest
want vandaag is het 1 juni - de dag van het pinksterfeest

■ Ransuil in het Blauwe dorp

GEDICHT

Dit gedicht is ingezonden door een wijkbewoner.

4 nieuwe wandelroutes: 
spaar ze allemaal!

Of je nu net in de wijk bent 
komen wonen, of je woont hier 
je hele leven al, het is nooit te 
laat om de Oosterparkwijk beter 
te leren kennen. Dat kan nu met 
deze vier nieuwe wandelroutes. 

Oranje, blauw, roze en groen, 
met deze wandelroutes ken jij de 
Oosterparkwijk straks op je 
duimpje. Voor de beginnende wan-
delaar zijn er uiteraard ook wat 
smokkelroutes toegevoegd, en de 
echte doorstapper kan ook route 5

nemen: de hele wijk rondom.

Je vindt ze straks her en der 
door de wijk verspreid. Binnen 
en buiten. Uiteraard ook langs 
de route, dus je kan zo inspringen 
als je zin en tijd hebt.

Water naar de zee dragen heeft toch nut
De Pioenvijver wordt behoorlijk 
onder handen genomen. De 
vissen en de planten zijn er 
al tijdelijk uitgehaald en de 
bodem plus de randen zijn 
compleet vernieuwd. Er komen 
meer waterplanten in en 

ook de vis wordt teruggezet 
straks. Maar eerst komt 
er een voorziening om de 
waterkwaliteit te verbeteren 
voor de twee Pioenvijvers 
en de daaraan verbonden 
Mezenvijver in het Oosterpark. 
Het regenwater wordt gebruikt 
om de vijvers bij te vullen. 

Als er teveel is wordt dat 
afgevoerd naar het lager gelegen 
Van Starkenborghkanaal. Is er 
gebrek aan water, dan wordt 
dat uit het Eemskanaal gehaald. 
Daarvoor is een verbinding 
nodig tussen de zuidelijke 
Pioenvijver en het Eemskanaal, 
waar nu aan gewerkt wordt. De 
Pioenstraat ligt open en er is 
een ondergrondse verbinding 
geboord vanaf de Florakade 
naar het Eemskanaal. In de 
komende maanden gaat het 
werk aan de buis verder door 
de Anjelierstraat, klein stukje 
door de Hyacinthstraat en dan 
door de Papaverstraat naar de 
aansluiting op de Florakade. 
Per straat is de uitvoerder een 
kleine maand bezig en dan is de 
boel afgesloten.

Overlast
Het opbreken van de vier straten 
geeft nogal wat ongemak voor 
het verkeer en ook het parkeren 
wordt nog lastiger. Als je de 
auto per ongeluk vergeet weg 
te halen, wordt hij weggesleept 
en dat gaat niet gratis. Je krijgt 
wel tijdig een seintje dat jouw 
stukje straat aan de beurt is.

Vorderingen
Het boren naar het Eemskanaal 
is klaar. De Pioenstraat vordert 
gestaag. De rest moet nog 

■ (boven) De verbinding naar 
het Eemskanaal begint hier. 
Er komt nog een pomp om het 
water over te brengen naar 
de Pioenvijver.

en eind van het jaar is alles 
klaar. Wie het lintje komt 
doorknippen om de opening 
van dit waterkwaliteitriool 
te vieren is nog niet bekend. 
Zou wel een noviteit zijn: 
“Burgemeester opent riool!”. 
En hij zet dan ook de eerste 
vis uit. We gaan het zien.

Plus, genieten van mooie frisse 
vijvers in de Oosterparkwijk.

Meer informatie?
Meer informatie is te vinden op 
de website van de gemeente: 
tinyurl.com/pioenvijver

■ De Pioenstraat ligt open. 
Ook het hemelwater dat op de 
straten valt wordt gebruikt 
om de vijvers bij te vullen.

■ (onder) De Pioenvijver 
wordt flink vernieuwd. Werk-
zaamheden in april.

Door Mark C Hoogenboom

Ingezonden bericht
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Van Plan-Oost naar Oosterpark
Een portret maken van Annie 
Tak, dat leek mij een goed idee, 
maar daarbij wilde ik dan ook 
de kijkers laten zien hoe mooi 
en leefbaar de Oosterparkwijk 
door de jaren heen is geworden. 
Met die opzet heb ik de camera 
gepakt en in opdracht van de 
Seniorenkrant Groningen deze 
film gemaakt.

In deze film heb ik daarvoor Annie 
Tak geïnterviewd en aan de hand 
daarvan een montage gemaakt. 
Maar bij alles wat Annie zo 
beeldend wist te vertellen konden 
de echte beelden natuurlijk niet 
achterwege blijven. Daarom heb 
ik  deze filmproductie met foto`s 
uit het verre verleden en van het 
heden van de Oosterparkwijk 
opgetuigd. 

Zij vertelt in de film over haar 
eigen leven in de Oosterparkwijk, 
een typische vooroorlogse arbei-
derswijk in de stad Groningen.

Maar ook laat zij – meer in 
het algemeen - haar licht 
schijnen over de veranderingen 
die de wijk in de loop der 
jaren heeft ondergaan qua 
bevolkingssamenstelling en qua 
woningbouw.

Annie Tak kan daar met recht 
en reden iets van zeggen want 
zij woont al meer dan 80 jaar in 
de Oosterparkwijk en heeft zich 
gedurende vele jaren op vele 
manieren voor de wijk ingezet. 
Naast het oprichten van clubjes 
en verenigingen werd zij, als het 
ging om de wijkvernieuwing, 
regelmatig door de burgemeester, 

wethouder en bouwers om 
advies gevraagd.  

Voor haar buitengewone ver-
diensten als vrijwilliger, werd 
haar naam jaren geleden in het 
Gulden Boek der stad Groningen 
opgetekend en mocht zij al eerste 
vrijwilliger van Nederland een 
Koninklijke Onderscheiding ont-
vangen. 

Ik hoop dat het me gelukt is van 
al dit materiaal een interessant 
portret te maken, niet alleen van 
Annie Tak maar ook van onze 
mooie Oosterparkwijk.

De film ‘Van Plan-Oost naar 
Oosterparkwijk’ werd op 14 juni 
ook op OOGtv  uitgezonden. 

Kijken?
U kunt de film terugkijken via:
https://youtu.be/it3fCJhXEVU  

Middenmoot
We zijn niet allemaal appels
We zijn niet allemaal peren

We horen bij het volk
of bij de hoge heren

Ook zit daar nog veel tussen
geliefd, geëerd, gehaat

Van deliquent tot priester
van kok tot advocaat

Van machinist tot bakker
Van boer tot dirigent

Van stucadoor tot timmerman
Van tuinman tot student

En ook: begaafd en simpel
briljant, brutaal, devoot

Jij hoort vast net als ik
bij de middenmoot…

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHTGroentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Over ontspanning, groen 
en mondkapjes...

Er  is een verschil tussen corona 
en de coronatijd. Corona wens ik 
niemand toe, maar de coronatijd... 
die wel. Mezelf in ieder geval wel. 
Ik aardde heel goed in die rust. 
Hoe krijgen we het voor elkaar, als 
we de draad weer oppakken, dat 
het allemaal iets relaxter gaat? En 
vooral bewuster?

Volgens mij gaat alles vanzelf 
rustiger op het moment dat je je 
heel bewust bent van wat je doet. 
Misschien kunnen we dan ook ons 
ingesleten calvinisme wat meer 
loslaten. ‘Ledigheid is des duivels 
oorkussen’ en zo. Hoe heerlijk was 
het om ongegeneerd in het park te 
wandelen en te zitten niksen. Te 
genieten van de zon. 

Daarna thuis klusjes doen die er 
misschien al jaren niet van waren 
gekomen. En dit alles met het idee 
ook nog iets goeds te doen voor je 
medemens en de maatschappij. En 
als prachtig neveneffect ook nog 
voor de natuur.

Regelmatig ontspannen in het 
openbaar groen zonder je schuldig 
te voelen. Lijkt me ook een goede 
grondregel, zeer in het belang van 
de volksgezondheid.

Het Annie Tak veld heeft in de 
coronatijd haar hoogtepunt gehad. 
In plaats van een samenkomst 
van een paar mensen, stonden 
er opeens zo’n 25 omwonenden 
op het veld. Oeps! Een beetje te 
gezellig in deze tijd.

Hoe dan ook, het begint daar te 
leven. Een viertal moestuintafels 
zijn gevuld met bloemen, kruiden 
en groenten. De bakken worden 
onderhouden door verschillende 
bewoners. Goed bezig!

Over Annie Tak gesproken. Zij is 
onlangs door Sjoukje van Kuiken 
geïnterviewd over de Oosterpark, 
waarin duidelijk wordt wat een 
bijzondere wijk de Oosterpark is. 
Het document, van een kwartier, is 
een klein pareltje. Zeer de moeite 
waard om even te bekijken. Annie 
is niet voor niets ereburger van 
Groningen en moeder van de 
Oosterparkwijk.

Op het  Goudenregenplein is 
ook een start gemaakt. Stukje 
bij beetje mogen bewoners in 
samenspraak met de gemeente 
het stuk gras levendiger maken. 
Er is nu een stukje omgespit en 
daarop zijn drie bouwwerkjes van 
stenen gemaakt. Er in en omheen 
zijn planten en bloemen geplant. 
Dit kon dankzij de hulp van de 
Bewonersorganisatie (de B.O.) 
en het gebiedsteam, die beide 
wat geld hebben gegeven om de 
bewoners te ondersteunen. Ook 
zijn er een zestal moestuintjes 
gecreëerd. De bewoners laten 
weten dat groene donaties 
welkom zijn!

Een buurvrouw vertelde me 
onlangs dat ze de opdracht 
heeft gekregen om mondkapjes 
te maken van ‘Varkentje Rund’. 
Dit varkentje is te zien in elke 
aflevering van het Klokhuis, een 
computeranimatie gemaakt door 
Michiel Hoving, inwoner van onze 
Oosterpark.

Nou zie ik mezelf niet gauw met 
een mondkapje op, maar mocht ik 
er niet omheen kunnen dan maar 
als een Gronings Oosterparks 
varkentje. ☺

Door Sjoukje van Kuiken

■ (r.) Schoolfoto: Groep 
1923 Fam. Ottens

■ Annie Tak. Screenshot uit de film.

■ Oosterpark met vijver en perken.       Foto: Groninger Archieven
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Kranslegging op 4 mei
Jarenlang heeft hij een 
onopvallend bestaan geleid: 
de plaquette die de Groningse 
beeldhouwer Willem Valk in 
1945 maakte met de beeltenis 
van Johan Swint – de commu-
nistische verzetsstrijder uit 
de Oosterparkwijk die in 
de nacht van 31 december 
1943 op 1 januari 1944 door 
de Duitsers en hun Neder-
landse handlangers is dood-
geschoten. In de gang van 
het speeltuingebouw aan de 
Resedastraat viel hij nauwelijks 
op. Dankzij inspanningen van 
nabestaanden en andere be-

trokkenen is daar nu veran-
dering in gekomen. Op de 
hoek van het Linnaeusplein 
en de Zaagmuldersweg – de 
plek waar Swint is omgebracht 
- is een muurtje gemetseld, 
met een sokkel, waarin de 
plaquette is ondergebracht. 
Het is een eerbetoon aan Swint 
en alle andere leden van het 
communistisch verzet die de 
oorlog niet hebben overleefd.

Het was de bedoeling dat het 
monument op 4 mei onthuld 
zou worden. Een en ander zou 
met enige ceremonie gepaard 
gaan, maar door de komst van 
het coronavirus was dit niet 
mogelijk. Evenementen waar 

De 75e Herdenking Bevrijdingsdag van Groningen

In verband met de Corona-
maatregelen werd helaas de her-
denking van de 75e Bevrijdings-
dag van Groningen geannuleerd.

veel mensen op af komen zijn, 
zoals bekend, niet toegestaan. 
De familie van Johan Swint 
wilde 4 mei toch niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan. 
Tijdens een korte, eenvoudige 
plechtigheid, waarbij maar 
een beperkt aantal mensen 
aanwezig was, legde Ria 
Stal – kleindochter van de 
verzetsstrijder – een krans bij 
de plaquette. Dirk Akkermans 
deed hetzelfde namens de Geert 
Sterringa Stichting.

Wanneer de omstandigheden 
het toelaten, wordt het monu-
ment nu in het najaar offi-
cieel onthuld. We houden u 
op de hoogte.

■ Menno van der Wis en Sjoukje van Kuiken.                                               Foto’s: Frans Geubel

HERDENKING

De week voor 16 april zijn wij, de 
initiatiefnemers Menno van der 
Wis en Sjoukje van Kuiken van 
de werkgroep ONS, er toch op 
teruggekomen en hebben samen 
alsnog een sobere herdenking 
gehouden, met een bescheiden 
bloemlegging en wat voordrachten.

De werkgroep ONS en de 

diverse wijkteams en sponsors 
vonden dit een heel mooie 
oplossing. 

Volgend jaar hopen we toch weer 
op een gezamenlijke bijeenkomst.

Voorgedragen: Twee Bruggen 
(geschreven en voorgedragen door 
Menno) en aansluitend Verzet van 

Remco Campert (voorgedragen
door Sjoukje). 

Na de minuut stilte legden wij een 
bescheiden bloemstuk neer. 

Door Erik Weersing

■ Ria Stal, de kleindochter van de verzetsstrijder, legt een 
krans bij het plaquette.                                          Foto: Frans Geubel

■ De plaquette van Johan Swint.

Ingezonden door 
Sjoukje van Kuiken en 
Menno van der Wis 
Werkgroep ONS
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Thuiskoks van Stichting Thuisgekookt 
koken ook na versoepeling corona-
maatregelen
Stichting Thuisgekookt verbindt 
al 8 jaar buurtgenoten aan 
elkaar door middel van het delen 
van maaltijden. Dat is fijn voor 
iedereen maar extra prettig als 
je je (tijdelijk) in een kwetsbare 
positie bevindt. De afgelopen 
weken werden we dan ook 
positief verrast door de enorme 
hoeveelheid mensen die zich bij 
ons meldden om hun buren, juist 
in deze spannende tijd, te kunnen 
helpen als dit nodig is. Sinds het 
begin van de coronamaatregelen 
hebben we landelijk 1384 
nieuwe thuiskoks en afhalers 
aan elkaar kunnen koppelen. In 
de gemeente Groningen hebben 
we 41 nieuwe koppelingen tot 
stand kunnen brengen. En daar 
zijn we heel blij mee, want dat 
is waar Stichting Thuisgekookt 
voor staat: het creëren van kleine 
geluksmomentjes, juist als het 
even extra moeilijk is.

Nu de versoepeling van de 
coronamaatregelen langzaam 
verder doorgevoerd gaan wor-
den zien we ook dat veel 
initiatieven onstaan in deze 
periode afnemen of zelfs 
stoppen. Stichting Thuisgekookt 
gaat juist door. Onze thuiskoks 
blijven koken voor hun afhalers, 
waardoor de ontstane sociale 
contacten behouden zullen 
blijven en we veel mensen blij 
kunnen maken met een lekkere 
en gezonde warme maaltijd en 
een gezellig praatje aan de deur.

Daarnaast blijven wij ons actief 
inzetten om meer buurtgenoten 
aan elkaar te koppelen, we 
zijn ervan overtuigd dat deze 
behoefte altijd zal blijven bestaan.

Ken of ben jij iemand die 
hulp kan gebruiken? Ga naar 
www.thuisgekookt.nl en je komt 
automatisch op de speciale 
Coronahulppagina terecht. Hier 
staat voor alle situaties uitgelegd 
waar je bij ons terecht kan. 
Het is fijn als je je gegevens 
achterlaat, wij kunnen dan 
actief voor jou aan de slag om 
een koppeling met een thuiskok 
bij jou in de buurt te maken.
Heb je geen internet, dan helpen 
je graag via de telefoon. Je kunt 
bellen of appen met ons via 06-
83447197

Mooi voorbeeld in de gemeente
Groningen: Thuiskok Sonja Kuper 
kookt sinds de coronamaat-
regelen vier avonden in de week 
voor een man die door de situatie 
nu weinig buitenshuis komt en 
door meerdere omstandigheden 
al een aantal jaren geen verse 
warme maaltijd meer kreeg en 
feitelijk elke dag uit de magnetron 
at. Hij is blij met de lekkere en 
gevarieerde maaltijden, maar 
ook het dagelijkse kletsmomentje 
aan de deur is waardevol. Ook 
Sonja ervaart dat: “Ik zie dat deze 
contactmomentjes bijdragen aan 
het sociaal leven van iemand, 
ik word blij als ik een glimlach 
zie ontstaan. En uiteraard heel 
fijn om te merken dat hij weer 
geniet van een goede en gezonde 
maaltijd, dubbelwinst toch?”

Hygiënemaatregelen
Qua hygiene heeft Thuisgekookt 
altijd een kort lijntje met de 
NVWA. De thuiskoks voldoen aan 
dezelfde richtlijnen als de horeca, 
alleen samen met de NVWA 
herschreven zodat het haalbaar 
is. Omdat eten op dezelfde dag 
wordt bereid en opgegeten, zijn 
de risico’s klein. Er is geen bewijs 
dat voedsel een bron is om het 
nieuwe coronavirus over te 
dragen. Vanwege de coronacrisis 
hebben we deze regels, in lijn met 
het RIVM, verder aangescherpt. 
Het is niet de bedoeling om 
voor (grote) groepen te koken 
of meerdere afhalers tegelijk 
naar binnen te laten. Koken voor 
kwetsbare mensen, mensen die 
tijdelijk in quarantaine zitten 
of mensen die juist nu keihard 
werken, moedigen we juist aan! 
Dit kan voor een specifiek 
verzoek, maar thuiskoks kunnen 
ook actief maaltijden aanbieden. 
De maaltijden worden (1-1) 
aan de deur afgehaald, of bij 
buurtgenoten aan de deurklink 
gehangen. Twee stappen achter-
uit, handen wassen voor, en 
nadat je de maaltijd aangeraakt 
hebt en het is veilig. 

Het concept blijft hetzelfde: 
buren die elkaar helpen, maar nu 
wel op gepaste afstand.

Elektrische deelauto staat in de wijk
Een paar weken geleden 
is de laadpaal aan de Dirk 
Huizingastraat geplaatst en 
sinds die tijd staat er een 
Nissan Leaf om als elektri-
sche deelauto te gebruiken. 
De auto is voor kleine ritten: 
met een volle accu kun je 
minstens 80 km afleggen. Bij 
de firma EasyDriving hebben 
ze wel auto’s met meer bereik 
en twee daarvan staan in de 
stad Groningen. Maar: eentje 
bij de Hanze en de andere in 
Meerstad, dus dan moet je 
nogal een stukje fietsen voor-
dat je op pad kunt. Reserveren 
voor langere tijd of sjiek met 
een Tesla op vakantie kan ook.

Van de week de eerste rit 
gemaakt met de 9-TPD-88:
naar de Hanze, naar Gronin-
gen-Zuid, naar Tolbert en laat 
op de avond via Groningen-
Zuid weer naar de Dirk 
Huizingastraat. Daar op de 
fiets en drie minuten later 
thuis. Loopt prima. Opladen 
doe je als je terug bent, 
heb je geen omkijken naar.

Het reserveren doe je met de 
OnzeAuto-app. Kosten betaal 
je achteraf en het abonnement 
is €5 per maand. Daarmee 
mag jij en een extra gezinslid 
elektrische ritjes maken. Super 
handig ook als extra auto voor 
als de eigen auto al in gebruik is.

■ (rechts) De nieuwe laadpaal en de elektrische deel-
auto in de Dirk Huizingastraat.

Gorecht II bevaart de 
Gorechtvijver

Sinds eind april vaart er weer een bootje in de Gorechtvijver. Nadat 
zijn voorganger, de Gorecht, uit de vijver verdween is  de vijver 
nu het terrein van de Gorecht II. Ook deze boot is weer gemaakt 
door wijkbewoner Michiel Hoving. Dit keer is de boot nog sterker 
en robuuster. We wensen de Gorecht II een behouden vaart!

Door Mark C Hoogenboom

Meer informatie? 
easydriving.eu

■ De Gorecht II is  nog sterker en robuuster dan zijn 
voorganger.

Ingezonden bericht
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Na een langzame start is de nieuwbouw op het terrein van het oude 
Treslinghuis momenteel in volle gang. In 2018 werd het Treslinghuis 
gesloopt en in de Wijkkrant hebben we u op de hoogte gehouden van 
de voorgang hiervan. Ook in de toekomst tonen we u graag hoe het 
ervoor staat op het terrein. 

Nieuws van de Oosterkerk
Aan de rand van de Ooster-
parkwijk staat een prachtig 
groot kerkgebouw. Bijna elke 
dag van de week was daar wel 
iets te doen. In de weekenden 
heel zichtbaar door de grote 
toeloop van honderden mensen.
Doordeweeks met name door 
activiteiten op de avonden.

Door corona moesten we 
plots stoppen met veel van 
wat we deden. De deur ging 
dicht. De activiteiten gingen zo 
mogelijk in heel klein verband 
bij mensen thuis verder. En 
elke zondag is er een online 
viering via ons Youtube-kanaal 
‘gkvgroningenoost’.

Maar langzaamaan komt er ook 
voor kerken weer meer ruimte.
Het gebouw komt om het zo te 
zeggen weer tot leven. Ook de 
sportactiviteiten op vrijdag-
avond en zondagmiddag op het 
Cruyff Court (Pioenstraat) zijn 
weer opgestart.

Daarnaast hebben we iets 
nieuws bedacht: Open Kerk. Op 
doordeweekse momenten is de 
kerk anderhalf uur open. Je mag 
binnenlopen, in de zaal gaan 
zitten, een moment stil zijn, 
nadenken en/of bidden.

Elke dinsdag en donderdag van 
12:00-13:30 en elke woensdag 
van 19:00-20:30.

Wees welkom.

Mocht je meer van ons willen weten dan kun je terecht op de website van 
de kerk, www.groningenoost.nl.

Voor het gemak de QR code van de website en de QR code van ons 
Youtube-kanaal.

INGEZONDEN
Hoi hoi, even een kriebeltje van 
mij, Bia, beheerder in de wijk 
Oosterpark. 

Ik dacht bij mezelf effetjes een 
leuk stukje in het coronatijdperk. 
We horen zoveel nare dingen in 
deze bijzondere tijden. 

Ik zelf vond de lockdown eigenlijk 
best leuk. Misschien wel bijzonder, 
maar wij, mijn gezin, kwamen 
helemaal  tot elkaar.

Bijvoorbeeld mijn verjaardag: 
mijn groep kinderen bestaat uit 
20 kinderen. 5 Kids, aanhang en 
kleinkinderen. Zo leuk hè, stonden 
allemaal op 10 meter afstand 
te zingen. Ik kreeg allemaal 
cadeautjes op gepaste afstand, 
spandoek, slingers, drankjes en 
hapjes, echt zo lief. Zoiets vergeet 
je nooit meer. Het was dan ook 
een kroonjaar. Heel speciaal. Wil 
mijn kinderen hier nogmaals voor 
bedanken. 

En dan de lange wandelingen op 
afstand  met de kids en hondjes in 
de prachtige natuur. 

Fietsen ook genieten. Hoe mooi 
zijn de fietsroutes. Er was toch een 
soort vrijheid blijheid, vakantie bij 
de deur.

En op gepaste tijd  naar het werk, 
want er moest toch nog wel het 
een en ander 
gebeuren.

Dit wou ik effetjes vertellen,

Vriendelijke groet,
Bia 

Afdeling J.O.P H.O.P S.V.O 
Onsbelang en de Woonschepen 
haven.

Start nieuwbouw integraal kindcentrum 
en appartementen in Oosterpark

Vanochtend heeft wethouder 
Carine Bloemhoff met een aantal 
leerlingen van de Siebe Jan
Boumaschool op het terrein van 
het voormalig Treslinghuis in 
Groningen, de officiële start-
handeling verricht voor de 
bouw van Integraal Kindcentrum 
(IKC) Borgman Oosterpark en 
vijftig appartementen van woning-
corporatie Nijestee. Een mooi 
moment voor de buurt, maar 
zeker ook voor ouders en kin-
deren van de Siebe Jan Bouma-

school en de Borgmanschool Vin-
kenstraat. De leerlingen nemen 
na de zomer van 2021 hun 
intrek in het nieuwe school-
gebouw. Daar vestigt zich ook 
kinderopvang Pierewiet van 
SKSG, waardoor onderwijs en 
opvang onder één dak worden
aangeboden.

Door de samenwerking tussen 
Openbaar Onderwijs Groningen 
en SKSG is IKC Borgman Ooster-
park een plek waar kinderen van 

0 tot 13 jaar spelen en leren onder 
één dak. Leerkrachten van de 
school en de pedagogisch mede-
werkers van SKSG bieden ieder 
kind een passend aanbod waar-
door elk kind een optimale kans 
krijgt om te groeien. Het nieuwe
gebouw biedt kinderen een  
gezonde, frisse leeromgeving en 
uitzicht op het groen. Het IKC 
krijgt een open karakter: zonder 
lokalen, maar met een variatie
aan werk-, speel- en leerplekken.

Appartementencomplex
Naast het gebouw van IKC 
Borgman Oosterpark, komt een 
complex met vijftig appartemen-
ten bestemd voor de sociale 
huur. De woningen krijgen een 
oppervlakte van circa 70m2, met 
ieder twee slaapkamers en een 
eigen berging op de begane 
grond. Het gebouw loopt op van 
vier naar zes woonlagen. Er 
komen negentig parkeerplaatsen 
op eigen terrein achter een 
slagboom. De woningen worden
naar verwachting opgeleverd in de 
zomer van 2021. Zowel het 
appartementencomplex als de 

school zijn ontworpen door
KAW-architecten.

Aangepaste starthandeling
In verband met de corona-
maatregelen is de starthandeling
klein gevierd. Een kleine delegatie
van leerlingen woonde de officiële 
handeling bij en de rest van de 
leerlingen volgde het startmoment
op school via een live-verbinding.
Wethouder Carine Bloemhoff ont-
hulde samen met de leerlingen het
bouwbord en de bestuurders van 
Openbaar Onderwijs Groningen, 
SKSG, Nijestee en Rottinghuis
waren aanwezig en spraken kort 
over het heugelijke feit.

Ingezonden door  Openbaar 
Onderwijs Groningen

■ Wethouder Carine Bloemhoff onthulde samen met de 
leerlingen het bouwbord.                                       Foto’s: Siese Veenstra 

Ingezonden bericht



Pagina 12 | Juni 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! 

INITIATIEVEN IN DE WIJK 
Bij Bosshardt – Leger des Heils 

Sinds 16 maart is Bij Bosshardt 
vanwege de corona crisis gesloten. 
We konden op deze maandag 16 
maart nog een aantal bezoekers 
opvangen bij de deur. Verdrietige 
gezichten, veel vragen en ook 
boosheid want waar ga je naar toe als 
je geen huis hebt? En hoe zat het dan 
morgen? Dan waren we toch wel weer 
open? Ongelofelijk dat we nu al negen 
weken verder zijn.  

Sinds onze sluiting lopen we  
regelmatig door de wijk om mensen op 
te zoeken en te bemoedigen. Een 
praatje in de tuin, op straat of gewoon 
aan de deur, maar alles op 1,5 meter 
afstand. We hebben kaarten, 
bloembollen, tulpen en mandarijnen 
uitgedeeld om mensen zo af en toe 
een klein beetje op te vrolijken. Ook 
hebben we de Leger des Heils 
soepfiets ingezet om soep uit te delen. 
Het leuke hiervan is dat wij de mensen 
spreken, maar dat de buurtbewoners 
ook elkaar weer even spreken. Tijdens 
het uitdelen bellen we vaak bij 
meerdere huizen tegelijk aan en zo 
ontstaat er vanuit de voordeuren ook 
weer even een gesprekje. Ook is er 
telefonisch contact met bezoekers die 
hier behoefte aan hebben. 

Vanaf 2 juni zijn de deuren weer open. 
We zijn ontzettend blij en dankbaar 
dat we de mensen weer mogen 
ontmoeten in onze huiskamer. Er 
worden geen maaltijden bereid en er 
is maar een beperkt aantal bezoekers 
toegestaan, maar de koffie staat klaar 
en we kijken er naar uit u weer te 
ontmoeten. 

Bij Bosshardt is open op maandag, 
dinsdag en donderdag van 10:00 -
15:00 aan de Irislaan 2. 

 

 

Humanitas zet belmaatjes in tijdens 
coronacrisis 

Het was een tijd niet mogelijk; fysiek 
contact tussen de vrijwilligers en 
wijkbewoners. Dat was wel even 
wennen. Om toch contact te houden, zet 
Humanitas hun maatjes telefonisch in. 
De vrijwilligers bellen of Facetimen met 
wijkbewoners; een gezellig praatje en 
ook mentale steun. Zo is er toch contact 
in tijden van onzekerheid en soms ook 
angst.  

Een leuk voorbeeld van maatje Gerda en 
mevrouw de Vries:  
Sinds de Coronacrisis heeft mevrouw de 
Vries elke woensdagmiddag telefonisch 
contact met vrijwilliger Gerda, op het 
tijdstip dat ze anders langs zou komen. 
Laatst kreeg Gerda een goed idee om 
elkaar toch te kunnen zien: tijdens het 
bellen gaat ze buiten bij de flat van 
mevrouw de Vries staan. Mevrouw 
woont op vier hoog en ziet slecht, maar 
met een verrekijker kan ze toch de 
contouren van Gerda ontwaren. “Zo 
kunnen we elkaar toch even zien terwijl 
we met elkaar bellen en ik heb even 
weer een reden om de deur uit te gaan!”  
En leuke gesprekken zijn het ook: 
mevrouw de Vries is volgens Gerda nog 
een hele heldere en pientere dame waar 
ze graag mee kletst. Onlangs vertelde 
Gerda haar een komisch verhaal over 
een date die ze had gehad. Mevrouw 
barstte in lachen uit, fantastisch vond ze 
het! (Bron: Facebookpagina Humanitas) 

Humanitas ziet in deze tijd een groei in 
het aantal vrijwilligers. Hier zijn ze erg 
blij mee. Toch zijn er altijd nieuwe 
vrijwilligers welkom. Humanitas heeft 
verschillende maatjesprojecten. Daarin 
koppelen we een vrijwilliger aan iemand 
die graag contact wil. “Onze vrijwilligers 
zijn er voor iedereen die z’n ervaringen 
en verhalen met iemand wil delen”.  

Nu de regels wat versoepeld zijn is het 
onder voorwaarden ook weer mogelijk 
om elkaar te ontmoeten. “De belmaatjes 
gaan gewoon door, dat houden we er in. 
Het is een mooie aanvulling op of 
laagdrempelig alternatief voor 
ontmoetingen”.  

Wilt u zich inzetten als (bel)maatje of zou 
u wel graag een maatje willen? Voor 
meer informatie, neem gerust contact op 
met het Meld- en Informatiepunt (MIP) 
van Humanitas. Bereikbaar tijdens 
kantoortijden op 050-312 6000 of stuur 
een e-mail naar: 
mip.groningen@humanitas.nl 

FINANCIELE TIP 
Zijn uw inkomsten gedaald als gevolg 
van Corona en komt u daardoor 
moeilijk(er) rond? Vraag tijdig hulp! 
Misschien heeft u recht op 
inkomensondersteunende 
maatregelen/voorzieningen of zijn er nog 
andere mogelijkheden. Voor info kunt u 
vrijblijvend terecht bij het WIJ-team. 

En nog een tip: houd belangrijke post 
apart! Leg rekeningen op een plek die 
goed in het zicht ligt. Nog beter is om ze 
meteen te betalen als dat kan.  
Maak een aparte stapel van de post 
waarop je moet reageren, zoals brieven 
van de Belastingdienst.  

Bewaar belangrijke informatie op een 
overzichtelijke manier. Denk aan 
eindafrekeningen van bijvoorbeeld het 
energiebedrijf, of overzichten van je huur 
of je hypotheek.  

Stop belangrijke e-mail in een aparte 
mailmap (of print ze uit als je dat 
prettiger vindt). 

INGELIJST: LOLKJE 
HOEKSTRA VAN JOP 

 
Je bent actief in de Oosterparkwijk.  
Waar houd jij je mee bezig?  
Ik werk als leidinggevende van het team 
van beheerders van Ons Belang, 
Speeltuinvereniging Oosterpark, Jop in 
de Oosterparkwijk en Door Eendracht 
Sterk in de Woonschepenhaven. De kern 
van ons werk is ervoor zorgen dat de 
gebouwen klaar zijn voor de gebruikers 
van de buurtpanden. We zorgen voor de 
ontvangst, de koffie en thee, dat de tafels 
precies goed staan, een luisterend oor. 
We doen dat met een mooie mix van 
professionals en vrijwilligers. Soms 
hebben onze vrijwilligers een 
participatiebaan of een ander traject om 

weer stappen naar een betaalde baan te 
zetten of gewoon om zich zinvol in te 
zetten voor Oosterparkers. Elk van deze 
panden heeft een eigen bestuur, daar 
regelen we op maat van alles voor. We 
doen boekhoudingen, kopen in, 
onderhouden de contacten met 
reparateurs, we organiseren van alles. 
En we zorgen voor helpende handen, 
vooral bij de grotere wijkactiviteiten, dan 
staat vaak het hele team er. En bij Jop 
ligt natuurlijk de nadruk erop dat we 
ervoor willen zorgen dat er voor de jeugd 
een goede plek is waar ze met elkaar 
terecht kunnen. We onderhouden 
contacten met iedereen die graag 
gebruik wil maken van de panden. Van 
kerken, scholen, groepjes buurtbewoners 
met een idee of plan of wie er dan ook 
maar komt aanwaaien.  
Wat vind je het leukste aan je  
werk in de wijk? 
Het aller-allermooiste is het als het iemand 
lukt om een goed vervolg van zijn of haar tijd 
bij de buurthuizen te vinden. Vaak heb je 
dan al een langere tijd mogen toekijken bij 
iemands zoektocht naar het type werk of 
opleiding dat bij diegene past. Daar kan ik 
echt enorm blij van worden. Maar leuk is niet 
het goede woord daarvoor. Het leukst vind ik 
de grotere evenementen waarbij er met veel 
bewoners en partijen wordt samengewerkt. 
En daar hebben we er nogal wat van gehad 
de laatste jaren. De spanning of het wel zal 
lukken, de tegenslagen, het kijken naar de 
weersomstandigheden, de zorgen over of 
we wel genoeg meehelpende Oosterparkers 
erbij hebben, de financiën. Het 
Winterfestival, de Buitenspeeldag, de Kick-
off van het jeugdactivteitenseizoen, 
Oosterpark aan Zee, de meiweek van 
Oosterlicht bij het Jop. Ik kan nog wel een 
tijdje doorgaan, het was echt veel. En 
allemaal behoorlijk geslaagd.  
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hebt gehad? 
Ik ga er gewoon twee noemen. Allereerst 
Oosterpark aan Zee, twee weken een strand 
bij Speeltuinvereniging Oosterpark vorig 
jaar. Die speeltuin die elke dag een stukje 
voller werd was natuurlijk prachtig, maar 
vooral dat er zo’n campingsfeertje hing 
waarin niets hoefde en bijna alles kon. Met 
mensen in alle soorten en maten door 
elkaar. Als het een beetje meezit, krijgen we 
dit jaar de tweede editie in de tweede en 
derde week van de zomervakantie. En wél 
heel anders, maar even leuk zijn de 
Hollandse avonden met zangers uit de Stad 
op Jop. Een soort van volksfeestje. Totaal 
niet mijn muziek, het zal het ook niet 
worden, maar ik kan ondertussen heel wat 
nummertjes meezingen. Altijd goed om even 
uit je bubbel te worden gehaald.  
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? 
Eten bij Het Oude Politiebureau. Ik wou 
dat ik er naast woonde.  
Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven?  
Ik wil de pen graag doorgeven aan 
Yvonne Mulders van het jeugdteam. 
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Hoe WIJ werken tijdens coronacrisis – een interview   

 
Om een idee te krijgen van hoe WIJ haar werkzaamheden nu uitvoert, 
hebben we een interview gehad met het jeugdwerk en met één van onze 
opbouwwerkers Rianne. 
 
Wat is er in je werk veranderd sinds de coronacrisis? 
Jeugdwerk: “Vooral het fysiek contact. We konden geen activiteiten meer 
organiseren, niet meer koken met elkaar, geen spelcontainer, sporten, 
Politiekids was gestopt, dansen en niet meer chillen. Dat was echt even 
wennen! Wat we vanaf de coronacrisis meer doen dan voorheen is 
gebruik maken van whatssapp, social media en andere nieuwe platforms 
om met elkaar te communiceren.  
We lopen ook wekelijks met collega’s straatrondes. Af en toe een praatje 
maken met de jeugd en bewoners die we op straat tegen kwamen en die 
even hun verhaal kwijt willen.” 
Rianne: “Wat er voor mijn werk vooral veranderd is, is dat ik niet meer 
fysiek in de wijk aanwezig ben. Dat was best een gek gevoel in het begin. 
Ineens was mijn hele agenda leeg. Geen voorbereidingen meer van 
activiteiten die we samen met bewoners en partners uit de wijk zouden 
organiseren. Vooral de eerste weken was echt even aftasten, zoeken 
naar een nieuw ritme.  
Ik had mezelf voorgenomen om in het begin vooral te observeren, 
luisteren en verzamelen. Zo kon ik informatie delen met de wijkbewoners. 
Bijvoorbeeld via de buurtmail, die ik samen met een wijkbewoner maak, of 
via Facebook. En mensen verbinden aan alle prachtige 
bewonersinitiatieven die er zijn ontstaan. Dus mijn werk is inhoudelijk niet 
veranderd, al staan sommige dingen nu op een laag pitje. Het was vooral 
zoeken naar een nieuwe manier van werken.  Ik vind het wel oprecht 
jammer dat de grotere activiteiten deze zomer niet door kunnen gaan; 
Expeditie Oosterpark, de Fotowandeling, de Buitenspeeldag etc. Gelukkig 
mag de jeugd wel weer lekker samen buiten zijn. En achter de schermen 
gaan we gewoon door met alle plannen. Dan maken we er in 2021 een 
dubbel feest van met elkaar.” 
 
Zijn er dingen die je nu doet, die je voorheen niet deed en hoe bevalt je 
dit? 
Jeugdwerk: “Alle overleggen gebeuren nu via videobellen en vele 
contacten met de jeugd via de app. Ondanks alles vonden wij het wel fijn 
dat de jeugd ons weet te vinden. We kregen vaak een telefoontje zonder 
specifieke reden gewoon om even te kletsen. Dat vonden we erg gezellig. 
Gelukkig vanaf 2 juni zijn we echt weer begonnen, eerst nog wel even met 
kleine groepjes om te wennen aan de 1,5 meter afstand die we van elkaar 
moeten houden. Het is nog wennen, maar we doen allemaal ons best.” 
Rianne: “Ja, heel veel bellen. Dat is best vermoeiend ben ik achter. En 
dan heb ik vroeger zelfs drie jaar fulltime in een callcenter gewerkt. Ik 
vraag me weleens af hoe ik dat toch heb volgehouden, haha. Het is niet 
hetzelfde als elkaar fysiek zien, dat blijft het fijnst. Wat me wel goed bevalt 
is dat de klok niet meer zo meespeelt. Ik sta niet meer op tijd. Ja, soms 
heb ik wel meer belafspraken op een dag, maar iedereen zit grotendeels 
thuis. Dus als het iets later wordt, geen probleem. Zo heb je ook meer 
aandacht tijdens het gesprek voor elkaar. We zijn gewoon allemaal wat 
relaxter, dat mogen we wel vasthouden.” 
 
Welke tip kan je bewoners meegeven over het werken tijdens 
coronacrisis? 
Jeugdwerk: “Eerlijk gezegd zijn we trots om in een wijk als Oosterparkwijk 
te werken. De buurtinitiatieven vlogen de pan uit. Bewoners stonden voor 
een ander klaar met van alles. Dus geen tip maar vooral complimenten.” 
Rianne: “Mijn tip over het thuiswerken is om te zoeken naar 
 

 
mogelijkheden om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wees 
creatief en doe wat je kan. Voel jezelf niet schuldig als iets even niet lukt 
of als er even wat minder te doen is. Vooral de situatie accepteren zoals 
deze is. Je er niet tegen verzetten. Dat kost alleen maar energie.” 
 
Wat denk je nu dat je meeneemt uit deze tijd, als alles weer kan zoals we 
gewend waren? 
Jeugdwerk: “Het lopen van straatrondes. Dat vinden we erg fijn! Zichtbaar 
zijn in de wijk, vragen ophalen bij de jeugd en ouders. Samen kijken wat 
voor leuke activiteiten we kunnen organiseren. Een praatje maken, ook 
erg gezellig!! We hopen jullie ook weer te mogen zien op de 
zomeractiviteiten, zie de flyer hieronder!”
Rianne: “Wat ik echt heel graag wil voorkomen is dat mijn agenda weer 
helemaal volloopt. Ik wil heel graag ruimte overhouden om spontaan een 
rondje door de wijk te lopen, meer in gesprek te gaan met bewoners die ik 
normaal niet zo snel spreek. Daar krijg ik energie van. En ik zou het 
prachtig vinden als we wat blijven doen voor elkaar. Ook als straks de 
wereld langzaamaan weer in beweging komt. Omdat we hebben ervaren 
dat we elkaar echt nodig hebben. En dat iets kleins een heel groot 
verschil kan maken! Ik wil echt niet wegpoetsen wat voor impact deze 
periode op ons heeft gehad hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het heeft 
ons ook dichter bij elkaar gebracht en ons doen inzien wat er echt toe 
doet. Laten we dat vasthouden.” 
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Tuinwerkzaamheden Goudenregenplein

■ Een ochtendplaatje in de Oosterpark. Van een gulle gever voor iemand die het 
leuk vindt en/of nodig heeft. ☺

■ Met hulp van de gemeente en Donkergroen is een hoekje van het Gouden-
regenplein omgespit. De bewoners kunnen beginnen met het creëren van 
creatief groen.

Gulle gever: heeft iemand nog wat nodig?

PI Veenhuizen boert mee voor de Voedselbanken
Toentje, Terra en een aantal 
akkerbouwers hebben de han-
den ineengeslagen voor de 
voedselbanken met het project 
Boeren voor de Voedselbank. 
Binnen dit project reserveren 
of doneren akker- en tuin-
bouwbedrijven een deel van 
hun groenten en fruit speciaal 
voor de voedselbanken.

De reeds bestaande samen-

werking tussen Terra en de 
penitentiaire inrichting (PI) 
Veenhuizen gaf aanleiding tot 
een donatie van maar liefst 
5000 kilo prei aan het project. 
De prei komt van de boerderij 
van PI Veenhuizen. Binnen 
het agrarisch bedrijf van de 
gevangenis wordt normaal 
gesproken gewerkt door onder 
andere gedetineerden. Nu 
vanwege de coronamaatregelen 
gedetineerden niet buiten 

de gevangenismuren mogen 
komen, zou de prei onder-
geploegd moeten worden. Door 
een snelle samenwerking is 
dit gelukkig voorkomen en is 
de door de medewerkers van 
het agrarisch bedrijf geoogste 
prei naar Groningen gebracht. 
De prei is schoon gesneden 
door vrijwilligers bij Stichting 
Toentje en aangeboden aan 
het distributiecentrum van de 
Voedselbanken in Groningen.

Ingezonden door Stichting Toentje
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