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Meer informatie?
https://www.ikcgroningen.nl/
borgman-oosterpark/ 

Het IKC Borgman Ooster-
park vordert langzaam. De 
vloer van de begane grond 
wordt nu gelegd en de eerste 
stalen onderdelen staan 
overeind. Het idee is dat in 

januari 2021 het gebouw 
af is, maar dat is niet goed 
voor te stellen met wat er 
nu staat. Het mag wel een 
heel zachte winter worden 
met nooit vorstverlet wil het 
zo snel klaar zijn. 

In het nieuwe gebouw komen
de Borgmanschool Vinken-
straat, de Siebe Jan Bouma-
school en kinderopvang SKSG 
samen, wat het IKC Borgman
Oosterpark gaat heten. IKC 

staat voor ‘Integraal Kind-
Centrum’.

Alles onder één dak, voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Aan de start van het nieuwe 
schooljaar in augustus 2021 
wordt er voor het eerst 
onderwijs gegeven. 

School gaat eindelijk de hoogte in

■ De vloer van de begane grond wordt gelegd en de eerste stalen onderdelen staan overeind.                                         Foto: Richard Brouwer

■ Zo komt de school er 
uiteindelijk uit te zien.
Foto: KAW Architecten

Door Mark C Hoogenboom
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Is wat ik zie daadwerkelijk 
wat ik zie?

Het is een thema dat me vaker 
bezig houdt.

Oorzaak hiervoor is mijn eerste 
les van de MMZ (Medewerker 
Maatschappelijke Zorg) opleiding
aan een school in Groningen. De 
onderwijzeres vertelde ons als 
klas, allemaal collega’s van een 
zorginstelling, dat ze de klas 
uit zou gaan, terug zou komen 
om ons wat te laten zien en ons 
daarna een vraag zou stellen. 
Aldus geschiedde. Ze komt terug, 
een hoop bewegingen en lawaai. 
De onderwijzeres verdwijnt 
weer uit de klas, komt terug 
en stelt de vraag: “Wat hebben 
jullie gezien?“ .  De klas geeft 
zoveel verschillende antwoorden 
als er leerlingen zijn. “Precies” 
antwoord onze juf. Dat is ook 
precies wat jullie waarschijnlijk 
doen bij jullie bewoners. 

GEDICHT

BUURVROUWEN
‘Hest al heurt

van Jan van Geurt
die het een wicht an taauw

d’r ogen binn’n donkerblaauw
hou ie d’r an komt
dat wait gain hond

ze het een Duuts accent
en ze is zo staark as n vent

hou ik dat wait
van Jan van Grait

en die het het weer van Kees Heuker
waist wel die koale oetdeuker’

‘Moar hai dus ja nooit mit aine an de kuier’
‘Dat klopt, moar hai is een loatbluier’

E. FILIPPUS

Op onze Oosterparkwijk 
raak je nooit uitgekeken!
Als u de vorige wijkkrant gelezen 
hebt is u vast opgevallen dat 
er vier nieuwe wandelroutes 
zijn verschenen in onze mooie 
wijk.  Misschien bent u na het 
lopen van deze routes nog niet 
uitgewandeld? En wilt u graag 
wat meer weten over wat u in de 
wijk gezien hebt?

Dan kunt u op diverse plekken 
in de wijk, onder andere bij 
de Jumbo, de gratis Stap voor 
Stap boekjes ophalen. Er zijn 
er vier: Stap voor Stap door de 
Oosterparkwijk, Stap voor Stap 
verder door de Oosterparkwijk, 
Stap voor Stap nog verder 
door de Oosterparkwijk en 
de onlangs verschenen Stap 
voor Stap langs kunst in de 
Oosterparkwijk. Diverse buurten 
in de Oosterparkwijk worden 
hierin beschreven, op het gebied 
van kunst, architectuur, cultuur 
en geschiedenis.

Al deze boekjes zijn ontstaan 
in de wijk, gemaakt door de 

enthousiaste vrijwilligers van 
werkgroep Oosterpark Nooit 
Saai, ofwel ONS. ONS wil de kunst 
en cultuur in de wijk bevorderen 
in de breedste zin van het woord.

Ook kunt u soms met 
gerenommeerde stadsgids Jan 
Meijer de wandelingen lopen, u 
weet dan niet wat u hoort of ziet. 
Hij geeft nog meer informatie 
dan er in de handzame boekjes 
staat. Zie het artikel elders in de 
wijkkrant.

Namelijk: “Er is niemand die 
MIJ heeft gevraagd wat er aan 
de hand is”. Waarvan akte.

Hoe vaak gebeurt het niet dat 
we iets zien gebeuren en gelijk 
een menig hebben. Het zal ons 
niet vreemd zijn. Laatst rijd ik 
ergens in de stad en zie iemand 
op de grond liggen met veel bloed 
op het gezicht en wat mensen 
er omheen. Zelf denk ik dat ik 
niet hoef te blijven aangezien er 
genoeg mensen omheen staan 
die zich met het vermeende 
slachtoffer bezighouden. Ook 
zie ik dat de vermeende dader 
uit de situatie wordt gehaald en 
op een afstand van de plek des 
onheils wordt gehouden. Ik hoor 
al verschillende “wilde” verhalen 
de ronde doen. Ook de politie is 
inmiddels gearriveerd. Naar wat 
ik heb geleerd in de klas, hoop ik 
dat men de verhalen van beide 
kanten, zowel vermeende dader 
als vermeend slachtoffer gaat 
horen, en dat de ware aanleiding 
van het conflict boven water komt. 
Ik wens dat in zulke situaties oog, 
oor en ruimte is voor een goed 
en gedegen onderzoek, dat recht 
doet aan de hele situatie.

Want laten we eerlijk zijn, 
OORDELEN is makkelijk voor je 
OOR DELEN is meer nodig.

   STRIP

De Boswachter

Door Henk van Akkeren

Namens werkgroep Oosterpark 
Nooit Saai.

Jacqueline Pieters, Sjoukje van 
Kuiken, Menno van der Wis, Jan 
Meijer, Alan Haveman, Petra 
Beekhuizen Khan, Frans Geubel

Ingezonden door Werkgroep 
ONS

Door Willem Bouman

Oosterparknieuws Oosterparkheem

Sinds juni hebben is in de 
Oosterparkheem ‘het Mereltje’ 
geopend. In dit knusse win-
keltje vindt u onder andere 
tweedehandskleding,  zelfgemaak-
te mondkapjes, prachtige sie-
raden, haardecoratie, decoratie 
(ook met thema’s als Pasen, 
kerst, noem maar op), gebreide 
babykleding. Ook kan uw kleding 
worden gerepareerd door de 
naaister. Onze diensten bieden 
we aan tegen een gunstig tarief en 
de opbrengst wordt geïnvesteerd 
in cliënten van de dagbesteding 
van Martinizorg.

U bent van harte welkom voor 
een kopje koffie, thee of een 
praatje. Het Mereltje is elke 
werkdag geopend van 9:30 
uur tot 16:15 uur. U vindt ons 
op aan de Merelstraat 100 in 
de Oosterparkheem tussen de 
kapsalon en de receptie in.

Wilt u wat vragen over het 
innemen van kleding, het doen 
van een grotere bestelling, 
het inbrengen van kleding of 
wil je je als cliënt aanmelden 
bij deze dagbesteding? Wees 
welkom om contact op te nemen 
met Joyce Kempe of Engelien 
Grashuis via 06-10033968 of via 
Facebookpagina ‘het Mereltje’.

Lijkt het u leuk om deel te nemen 
aan dagbesteding, maar heeft 
u geen indicatie? We bieden 
strippenkaarten aan waarmee u 
alsnog kunt deelnemen.

Kom gezellig een kijkje nemen! 
Graag tot gauw in winkel ‘het 
Mereltje’ aan de Merelstraat 100.

Hartelijke groet, Ester Koens 
Tel: 06-39343972
Tel: 06-58815115

Ingezonden door de 
Oosterparkheem
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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

Het opzetten van een nieuw buurthuis 
kost veel tijd. Al ruim drie jaar komt de 
werkgroep regelmatig bijeen. Maar nu 
lijkt het erop dat het eindpunt in zicht is. 
Er is een haalbaarheidsonderzoek 
geweest, er is gewerkt aan bestuurs
vorming en over niet al te lange tijd komt 
de locatie vrij.

Aan de Klaprooslaan, waar het 
Treslinghuis gestaan heeft, wordt druk 
gebouwd aan een nieuwe school. Als 
deze klaar zullen de kinderen van de 
Siebe Jan Bouma en Borgmanschool 
daar hun intrek nemen. 

De Siebe Jan Bouma School komt dan 
leeg en dat is de locatie van het nieuwe 
buurthuis. Het prachtige Amsterdamse 
pand ligt tussen het Pioenpark en de 
speeltuin van SVO aan de Oliemulders
weg.

Komend jaar werken we aan de 
financiering, de indeling, een 
verdienmodel, programmering en nog 
veel meer. We vinden het belangrijk dat 
wijkbewoners hier over mee praten. Bij 
deze nodigen we je dan ook van harte uit 
om mee te komen praten. Stuur een 
emailtje naar bestuurbo@hotmail.com

Buurthuis komt langzaamaan in zicht

Bewonersorganisatie helpt bij bewonersinitiatieven
Bewonersorganisatie Oosterpark krijgt 
jaarlijks subsidie van de gemeente om te 
kunnen doen wat we doen. Een deel 
daarvan kunnen we verdelen over 
projecten en activiteiten van 
wijkbewoners. Het gaat niet om veel 
geld, maar de kleine beetjes helpen vaak 
mee bij het slagen van een idee.

In veel gevallen kunnen we ook op 
andere wijze ondersteunen en dat doen 
we met veel plezier. Heb jij ook een idee 
voor de wijk, neem dan contact met ons 
op! Wij helpen je graag (in de goede 
richting).

Jeu-de-boulesbaan op het Annie Tak-veld
Een groep bewoners rondom het Annie 
Tak belevingsveld aan de 
Oliemuldersweg, komt al enige tijd 
regelmatig samen op de zaterdagochtend 

voor een kop koffie en een rondje 
zwerfvuil opruimen of andere klusjes op 
het veld. Tijdens de afgelopen periode 
ontstond het idee voor een jeude
boulesbaan. De bewonersorganisatie 
heeft deze groep in contact gebracht met 
het gebiedsteam en die vonden dit ook 
een goed idee. Midseptember zal de 
gemeente de baan aanleggen. Zo kan 
jong en oud (op veilige afstand) samen 
spelen. De bewonersorganisatie sponsort 
een aantal setjes ballen en andere 
spelbenodigdheden.

Kinderfestijn bij het JOP
Op 1 augustus was er een kinderfestijn 
op het JOPterrein, georganiseerd door 
wijkondernemers. Met springkussen, 
karaoke en wat lekkers te halen bij een 
snoepkraam en ijskokar. Het 
springkussen is door de BO gesponsord.

Stichting Evenementen Oosterparkwijk 
(SEO) is in het leven geroepen voor de 
viering van 100 jaar Oosterparkwijk 
vorig jaar. Het doel van de stichting is 
het ondersteunen van activiteiten die 
uitnodigen tot ontmoeting en verbinding. 
Achterliggend idee is dat er ruimte moet 
zijn voor bewoners om elkaar te ont‐
moeten, zolang er geen centrale 
ontmoetingsplaats is. Dit is om het ge‐
brek aan het bestaan van een buurthuis 
tijdelijk op te vullen.

Stichting Evenementen Oosterparkwijk 
gaat in de nabije toekomst de organisatie 
worden die  het buurthuis en de verschil‐
lende accomodaties in de wijk zal 
besturen en te ondersteunen. Vanuit de 
huidige besturen van de accomodaties 
worden mensen aangedragen voor de 
stichting. Zo zorgen we voor een bestuur 
dat alle partijen behartigt.

De afgelopen tijd zijn er weer veel leuke 
initiatieven ondersteund. Heb jij een 
leuke activiteit of initiatief voor de wijk? 
Laat het ons weten en we kijken hoe we 
je kunnen helpen. Stuur een mail naar 
info@evenementenoosterparkwijk.nl of  
kijk op evenementenoosterparkwijk.nl 
voor meer informatie. Hier een paar 
voorbeelden van evenementen die we de 
afgelopen tijd gesteund hebben:

Eindfeest zomeractiviteiten
Deze zomer heeft Stichting Evenementen 
Oosterparkwijk een aantal jeugd
activiteiten kunnen subsidiëren. Deze 
werden afgesloten met een eindfeest op 
13 augustus bij Speeltuin Vereniging 
Oosterpark aan de Oliemuldersweg. 
Vanwege de hittegolf waren de 
activiteiten verplaatst naar een eerder 
tijdstip, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Volgens een betrouwbare bron 
was het feest supergeweldig te noemen. 
Je kon ‘levend sjoelen’ en de 
ranjakabouter deed zijn intrede, maar de 
klap op de vuurpijl was een schuimparty. 
Er zijn veel wijkbewoners langs geweest, 
die zich er goed hebben vermaakt. 

High tea/high wine
Op 28 augustus organiseert Stichting Ik 
Trakteer een gezellig samenzijn voor een 
aantal ouderen in onze wijk. In verband 
met corona kan deze activiteit helaas niet 
openbaar worden gehouden. De ouderen 
worden daarom persoonlijk uitgenodigd. 
Er zal muziek en wat lekkers zijn, maar 
het is vooral ook bedoeld om mensen 
weer wat met anderen in contact te 
brengen. Omdat op het moment van 
schrijven het nog niet de 28e is geweest, 
weten we natuurlijk nog niet hoe het 
geweest is.

Siebe Jan Bouma school, gezien vanuit het Pioenpark. Foto: Frans Geubel

Activiteiten ondersteund door SEO

In de vorige wijkkrant lieten we het al 
weten: het Winterfestival Oosterpark kan 
helaas dit jaar niet door gaan. We zullen 
het gaan missen en hopen natuurlijk van 
harte dat het volgend jaar wel weer kan. 
Wellicht zijn er ook dan nog Corona
aanpassingen nodig. De tijd zal het leren. 
In ieder geval willen wij er wel naar toe 
werken om het JOPterrein in december 
2021 weer om te toveren in een 
feestelijke wintersfeer.

De basis daarvoor is de afgelopen twee 
jaar gelegd. Er zijn al heel wat huisjes en 
kostuums gemaakt. De komende 

maanden willen we heel graag aan de 
slag om het er volgend jaar nog weer 
sprookjesachtiger uit te laten zien.

Er is veel werk te verzetten; klussen aan 
de huisjes, kostuums maken, PR, 
catering, etc. Ons streven is om in 
september en oktober iedere twee weken 
een zaterdag te gaan klussen. Als de 
krant in de bus valt, staan 19 september 
en 3 & 17 oktober sowieso in de 
planning. Meer weten? Volg de website 
https://winterfestivaloosterparkwijk.nl
of stuur een email naar 
helpen@winterfestivaloosterparkwijk.nl

Winterfestival klaar maken voor 2021
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Stap voor Stap door de Oosterparkwijk
Duizenden en duizenden mensen 
moeten er in de loop der jaren 
zijn langsgelopen. Het reliëf dat 
tot vorig jaar bij de hoofdingang 
van het Treslinghuis te zien was. 
Het stelt enkele naaktfiguren 
voor die naar elkaar toe lijken 
te zwemmen. In 1958 is het 
door de Harense beeldhouwer 
Mattheus Meesters uit zandsteen 
vervaardigd. De betekenis van 
het kunstwerk is niet helemaal 
duidelijk, maar het is waardevol 
genoeg om bewaard te blijven. Bij 
de sloop van het Treslinghuis is het 
gelukkig gespaard gebleven. Het is 
de bedoeling dat het reliëf te zijner 
tijd in de muur van het nieuw te 
bouwen appartementencomplex 
geïncorporeerd wordt.

Jan Meijer legt het me allemaal 
uit tijdens de wandeling die ik 
met hem door de Oosterparkwijk 
maak. Eén van de vier ‘Stap voor 
Stap’ wandelingen die door de 
werkgroep Oosterpark Nooit Saai 
(ONS) in de wijk zijn uitgezet.  En 
– tot de coronapandemie groeps-
wandelingen onmogelijk maakte 
– trad Jan daarbij op als gids. 
Dat deed hij niet alleen in onze 
wijk, maar door de hele stad  - in 
totaal heeft hij maar liefst zeventig 
verschillende wandelingen in zijn 
portefeuille. Van hofjestochten 
tot bruggen- en beeldenroutes en 
wandelingen door de binnenstad.

“In 1989 stond er in de Winschoter 
Courant een advertentie waarin 
de gemeente Groningen om een 
stadsgids vroeg. Dat leek me 
wel wat. Ik heb gesolliciteerd 
en werd voor een gesprek 
uitgenodigd in een kantoortje 
in de Uurwerkersgang. Na 
afloop kreeg ik een dik pakket 
stencils mee, met daarin allerlei 
wetenswaardigheden over de stad. 
Dat moest ik allemaal uit mijn 
hoofd leren. De maanden daarna 
ben ik met twee stadsgidsen 
van ‘Het Gilde’, de instelling die 
het allemaal organiseerde, door 
Groningen gelopen, waarbij ze me 
de oren van het hoofd vroegen. Ik 
werd getest. En ik ben geslaagd. 
Zestien jaar ben ik hoofd van de 
school in Glimmen geweest. Ik 
hield ervan tijdens mijn lessen 
allerlei verhalen te vertellen. 
Daarmee hield ik de aandacht van 
mijn leerlingen vast. Ik had dus 
de nodige ervaring. Dat kwam nu 
mooi van pas.”

Het stadion
Via het Oosterpark wandelen 
we naar het terrein van het 
voormalige FC Groningen stadion. 
Jan wijst me erop dat de vorm van 
de enigszins taps toelopende vijver 
terugkomt in de beeldengroep’ 
De Figuurtoren’ van Elisabet 
Stienstra. De twee jeugdige 
voetbalspelers in ‘De Figuurtoren’ 
zijn een verwijzing naar het 
roemruchte voetbalverleden van 
het terrein. Verder is op de zijmuur 
van een appartementencomplex 
aan de Zaagmuldersweg, hoek 
Langezijde, een afbeelding van 
het stadion ingemetseld, met 
de data 1933-2005, terwijl in 
het trapportaal van het gebouw 
de enorme portretten van vier 
topvoetballers te zien zijn – 
Piet Fransen, Martin Koeman, 
Tonny van Leeuwen en Arjen 
Robben. En passant geeft Jan 
een toelichting bij de huizen uit 
de jaren twintig-dertig aan de 
overkant van de Zaagmuldersweg.

“De rode dakpannen en kleine, 
hoge raampjes van de slaapkamers 
die zich steeds herhalen, zijn 
typisch voor de Amsterdamse 
school – de architectuur waarvan 
in onze wijk zoveel mooie 
voorbeelden te zien zijn. In 
Groningen werd een verstrakte 
vorm van de Amsterdamse school 
toegepast. In Amsterdam is de 
stijl veel uitbundiger, met meer 
versiering. Geld was hier schaars 
in die tijd. Er moesten dan ook 
zoveel mogelijk huizen worden 
gebouwd op zo weinig mogelijk 
grond. Dat we zo’n langwerpig 
en breed Pioenpark hebben, is 
enkel te danken aan het feit dat 
er op die locatie aanvankelijk 
een ringweg was gepland. Die 
ringweg is er nooit gekomen, maar 
huizen zijn er ook niet gebouwd.”

Gespaarde kunstwerken
Al pratend zijn we via het 
Oosterpark en het Mezenplein bij 
de Kraanvogelstraat aangekomen. 
Daar wijst Jan me op twee 
kunstwerken op de zijmuren van 
het nieuwbouwcomplex ‘Mijn 
Plek’. Een kleurrijk mozaïek 
van Siep van den Berg, getiteld, 
‘Haan’ en de sierlijke ‘Indische 
Antilope’ van Wladimir de Vries. 
Beide kunstwerken decoreerden 
ooit het laboratorium dat stond 
op de locatie Zaagmuldersweg 1. 

De werkgroep ONS heeft ervoor 
gestreden dat de kunstwerken 
na de sloop zouden worden 
hergebruikt.

“In de tijd dat het complex 
gebouwd werd, ben ik er dagelijks 
langsgegaan om te zien of dit 
ook zou gebeuren. En of het 
goed zou gebeuren. Het is gelukt. 
We zijn erg tevreden met het 
resultaat. Een klein succesje 
van ONS. Nu moet ook het 
reliëf van het Treslinghuis een 
goede herbestemming krijgen.”

Bij de nieuwbouw in de wijk is 
bewust teruggegrepen op de 
principes van de Amsterdamse 
school.  Zo wordt de gevel van 
‘Mijn Plek’ gekenmerkt door 
zogenaamde lisenen – verticale, 
enigszins naar voren springende
banden die zowel een bouw-
kundige als een decoratieve 
functie hebben. De Amsterdamse 
school maakte veel gebruik van
lisenen.

Door Erik Weersing

■ Herinneringen aan het voetbal-
verleden van de wijk op de hoek van 
Zaagmuldersweg en Langezijde.

■ Het nieuwbouwcomplex ‘Mijn Plek’, met de kenmerkende lisenen en op 
de zijmuur het mozaïek ‘Haan’ van Siep van den Berg.

■ De Indische Antilope van Wladimir de Vries op de zijmuur van  het 
complex ‘Mijn Plek’ aan de Kraanvogelstraat.

“En let ook even op de huizen 
aan de overkant van de Kraan-
vogelstraat,” vervolgt Jan zijn 
uitleg. “Op de begane grond 
hebben die donkere stenen, de 
rest van de gevel is uit rode steen 
opgetrokken. Dat is kenmerkend 
voor de Amsterdamse school. 
Evenals de ronding op de hoek met 
de Pioenstraat. Op deze manier 
worden de oude en nieuwe delen 
van de wijk met elkaar verbonden 
en vormen ze een eenheid.” 

■ Nieuwbouw in de stijl van 
de Amsterdamse school op de 
hoek van Kraanvogelstraat en 
Pioenstraat

Jan Evert Scholten
Via de Oostersluis wandelen 
we naar het Damsterdiep waar 
we blijven staan bij het voor-
malige slachthuisterrein. “Rond 
1900  moesten er in Groningen
nodig nieuwe woningen worden 
gebouwd. De stad barstte uit zijn 
voegen. Grote gezinnen leefden 
in de binnenstad, in veel te kleine 
bedompte woningen, aan smalle 
donkere steegjes. De grond waar 
later de Oosterparkwijk zou 
verrijzen was in het bezit van een 
aantal patriciërs, onder wie Jan 
Evert Scholten, de industrieel. 
Deze wilde zijn grond wel ver-
kopen voor woningbouw. Scholten 
was een sociaal bewogen man. 
Zo heeft hij ervoor gezorgd dat 
er in scholen lichtere en ruimere 
leslokalen kwamen. Ook heeft hij 
de grond ter beschikking gesteld 
waarop later het Stadspark 
is aangelegd. Maar de andere 
hoge heren wilden hun grond 
niet kwijt. Om een voorbeeld te 
stellen, heeft Scholten toen aan 
de gemeente het terrein langs het 
Damsterdiep verkocht waarop in 
1900 het slachthuis is gebouwd. 
En in de sociëteit waar de heren 
elkaar regelmatig troffen heeft hij 
hen een beetje onder druk gezet. 
Ze moesten hun grond ook van 
de hand te doen! Schoorvoetend 
gingen ze akkoord. Maar toch heeft 
het nog jaren geduurd voordat de 
80 hectare die in eerste instantie 
nodig was voor woningbouw ook 
beschikbaar was. Zo is de bouw 
van het Rooie Dorp pas in 1918 
voltooid.” 

De groepen
We eindigen onze route bij het 
rioolgemaal aan het Damsterdiep, 
ontworpen door stadsarchitect 
Siebe Jan Bouma. Het pand is 
destijds gebouwd om de nieuwe 
Oosterparkwijk te bemalen. Bij 
de ingang van het gebouw is een 
robuuste sculptuur te zien van 
Willem Valk, waarin hij het jaar van 
ontstaan – 1928 – heeft verwerkt.

Op de vraag of het gidsen van 
een groep toeristen op den duur 
niet gaat vervelen, antwoordt Jan 
ontkennend.

“Ik verheug me er iedere keer weer 
op. Iedere groep is verschillend, 
geen mens is gelijk, geen route 
is hetzelfde. Ik heb buitenlandse 
studenten rondgeleid, uit Finland, 

Bolivia, China. Die wonen tijdelijk 
in Groningen en willen wel wat 
meer weten over de stad waarin ze 
studeren. Maar ook heb ik een keer 
een route gelopen met een aantal 
dementerende bejaarden en hun 
begeleider. Dat was heel bijzonder. 
De VVV vraagt me wel eens met 
een groepje Duitsers of Engelsen 
die een dagje in Groningen zijn 
een route om de Martinikerk 
te lopen. Dat is op een andere 
manier ook weer leuk. Ik heb een 
korte route rond de Martinitoren 
en een meer uitgebreide. Maar 
welke ik ook loop – ik mijd 
winkelstraten. Wanneer ik met 
de mensen door een winkelstraat 
loop, ben ik ze allemaal kwijt.” 

Door de coronacrisis heeft Jan 
Meijer zijn werkzaamheden als 
gids voorlopig opgeschort. Maar 
de routes kunnen wel individueel 
worden gelopen. Er zijn vier 
boekjes uitgegeven – geschreven, 
samengesteld en gefotografeerd 
door leden van de werkgroep 
ONS – die de bezoeker stap voor 
stap door de Oosterparkwijk 
leiden, met veel aandacht voor de 
geschiedenis, architectuur en de 
vele kunstwerken. De vier gidsen 
zijn gratis te verkrijgen op diverse 
locaties in de wijk, zoals de Jumbo, 
de apotheek, stadsrestaurant Het 
Oude Politiebureau, wijkgebouw 
De Oude School, Bie de Buuf en 
op twee doktersposten. Ook bij 
de VVV liggen er exemplaren. Bij 
het appartementencomplex dat 
gebouwd wordt op het terrein 
van het Treslinghuis wordt te 
zijner tijd een bordje geplaatst dat 
verwijst naar de ‘Stap voor Stap’ 
wandelingen.  

■ Gids Jan Meijer.
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Liesbeths schilderclub bestaat tien jaar
Op een mooie zomermiddag zit 
ik met Liesbeth Hovenkamp op 
een bankje in haar voortuin die 
met veel bloemen en vrolijke, 
zelfgemaakte kunstwerken een 
en al kleur is. Zelf oogt ze met 
haar lange, feloranje haar, ook 
heel kleurrijk. We spreken over 
de schilderclub die ze in 2010 
heeft opgericht en die nu dus tien 
jaar bestaat. Een klein jubileum.

“Er worden een heleboel 
schildercursussen aangeboden, 
maar die zijn over het algemeen 
erg duur. Voor mensen met 
een minimuminkomen zijn 
deze niet te betalen. Daarom 
wilde ik iets opzetten voor 
buurtbewoners die weinig te 
besteden hebben. Met folders 
en posters heb ik er bekendheid 
aan gegeven. En het is gelukt. 
Tien jaar geleden zijn we van 
start gegaan. En we bestaan nog 
steeds. Op 3 september beginnen 
we met het nieuwe seizoen.”

Hoeveel deelnemers heb je?
“We zijn met tien cursisten 
begonnen. Nu zijn we met 
ongeveer vijftien. Drie deel-
nemers zijn er vanaf het begin 
bij. We zijn nog niet vol, maar 
twintig is wel het maximum. 
Ik moet iedereen de aandacht 

kunnen geven die hij of zij nodig 
heeft. Ik leg uit hoe je verf moet 
mengen, welke kwasten je 
gebruikt bij welke techniek, hoe 
je licht en donker weergeeft, hoe 
je het vlak verdeelt. Maar ik wijs 
ook op heel praktische zaken. 
Om maar wat te noemen: draai 
na gebruik de dopjes weer op 
de tubes, anders droogt de verf 
uit. Ik heb destijds de opleiding 
beeldende creativiteit gedaan. 
Ik ben bevoegd om les te geven.”

Schilder je zelf ook?
“Mijn hele leven al. Rond mijn 
twintigste ben ik begonnen. Ik 
maak voornamelijk abstract 
werk. Het is voor mij de manier 
om me te uiten. Mijn favoriete 
kunstenaars zijn Kandinsky 
en Alexej von Jawlensky, die 
behoorden tot de Russische tak 
van de ‘Der Blaue Reiter’, een 
Duitse schildersbeweging aan 
het begin van de twintigste eeuw. 
De expressie en de rijkdom aan 
kleuren in de portretten van 
Von Jawlensky spreken me erg 
aan. Een andere favoriet is Käthe 
Kollwitz. Er is veel droefheid in 
haar werk. Die droefheid geeft 
ze op een mooie manier weer.”

Zijn de deelnemers aan de 
schilderclub beginneling als ze 
mee gaan doen of hebben ze al 
enige ervaring?

“Allebei is mogelijk. Sommigen 
hebben nog nooit geschilderd 
of getekend, anderen hebben 
al een keer aan een expositie 
meegedaan. Het maakt niet uit. 
Er is geen competitie. Niemand 
voelt zich de mindere van iemand 
anders. Iedereen mag zijn wie hij 
of zij is. Ik wil mensen verbinden. 
Ik wil hun de erkenning geven 
die ze normaliter niet krijgen. 
De club is ook een sociaal 
gebeuren. We praten veel. Liefde, 
geluk, ziekte en overlijden – 
alles wat een mens in zijn leven 
meemaakt, wordt gedeeld. We 
zijn erg betrokken bij elkaar. 
Iedereen is individueel met zijn 
werk bezig – maar wel binnen 
de groep. En je kunt zo lang aan 
de cursus deelnemen als je zelf 
wilt. Er is geen limiet gesteld.“

Hoe lang denk je nog met de 
cursus door te gaan?
“Nog jaren en jaren. De 
schilderclub is mijn kindje. Op 
10 september vieren we ons 
jubileum. In het speeltuingebouw 
aan de Resedastraat, waar ook 
altijd de cursus gehouden wordt. 
Ik hoop dat er veel cursisten en 
oud-cursisten op af komen. Als 
het weer meezit, gaan we naar 
buiten. Dat is het veiligst in deze 
coronatijd. Maar in Nederland 
ben je natuurlijk nooit zeker van 
zonneschijn.”

De schilderclub van Liesbeth Hovenkamp komt iedere donderdag van 
09.30-11.30 bijeen in het speeltuingebouw aan de Resedastraat – hoek 
Oliemuldersweg. De cursus is gratis. De deelnemers zorgen zelf voor de 
benodigde schilder- of tekenspullen, maar in het gebouw is ook materiaal 
aanwezig. Voor meer informatie kunt u Liesbeth bellen. 
Tel.: 06-12607162. 

Groentje Door
Petra Beekhuizen Khan

Is het weer een stilte voor de 
storm? Ik merk dat ik zelf in 
een soort afwachtende stand 
sta. Voel me in een soort stukje 
niemandsland. 

Wat gaat er om ons heen 
gebeuren? Het voelt alsof deze 
tijd bedoelt is voor rust, een pas 
op de plaats, maar tegelijkertijd 

ook om nieuwe richtingen uit te 
zetten. 

Wat wil en kan ik in deze nieuwe 
wereld die we met z’n allen lijken 
te moeten herscheppen? Dieper 
graven naar andere, nieuwe 
kwaliteiten in ons.

Mijn hart komt uit op groen. 
Veel groen en kleur om me heen 
creëren. Het Goudenregenplein 
wordt ons door de gemeente 
stukje bij beetje gegeven om voor 
te zorgen. Het is voor mij een plek 
om ruimte te geven aan mijn 
groene gevoel. 

Ik geniet met volle teugen van de 
bloemen en planten die het daar 
in een korte tijd al goed lijken 

te hebben. Alsof ze zeggen ‘wij 
werken mee, stop ons in de grond 
en wij geven kleur aan deze 
wereld’.

Ik heb een tijd gewacht op mooi 
weer en toen het kwam ben ik 
gelijk gaan kamperen. Buiten 
wilde ik zijn. 

De hitte op de camping was uit 
te houden omdat we een plek 
bij een paar prachtige bomen 
hadden.

Als ik in de Oosterpark wandel 
met de hond en er komt plots 
een fikse regenbui, zoek ik mijn 
toevlucht onder een boom.

Hoe veelzijdig en onontbeerlijk 
is een boom. Hij geeft schaduw, 
schuilplekken en voedsel voor 
mens en dier, woonplekken 
voor vogels en kleine dieren, 
klimgenot voor kinderen en niet 
te vergeten: zuurstof en zoveel 
schoonheid in landschappen en 
zeker in onze ‘concrete jungles’. 
En dan heb ik nog niet eens alles 
genoemd. 

Wij mensen kunnen prachtige 
dingen creëren, maar zonder de 
natuur zijn we nergens. Sterker 
nog, we zijn er deel van.

Ik persoonlijk vind dat bomen 
veelal te makkelijk worden 
weggehaald. In India heb ik 
regelmatig gezien hoe om een 
boom heen gebouwd werd. Hoe 
een stoep een kronkel kreeg om 
de boom die er stond te kunnen 
laten staan. In een land waar 
een groot deel van het jaar hitte 
heerst ga je een boom snel op zijn 
waarde schatten. 

Onze hittegolf duurde slechts een 
paar weken,  hopelijk was dat 
voldoende om het respect voor 
ons groen weer aan te wakkeren.

Genieten...
Genieten is voor mij:

dieren in een wei
Bloemen in de knop

taart met room er op!
 

Een vrolijk spelend kind
de poes die zachtjes spint
Je koffie ‘s morgens vroeg

een uitje voor de boeg!
 

Een heerlijk spannend boek
de visboer op de hoek
Muziek, die je zo raakt

weer een gedicht gemaakt
 

Het vlammend avondrood
een kindje op je schoot
Dat Koekoek-schilderij
een kom met rijstebrij

 
Rijden op mijn fiets

en… soms ook éven niets
Ach, er zijn zoveel zaken
die mij gelukkig maken!

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHT

Door Erik Weersing

In april werd er bij het Pioenpark 
een snoeikorf geplaatst. De 
snoeikorf werd goed gebruikt, maar 
is deze zomer weer verwijderd. 

De snoeikorf was een zogenaamd  
‘initiatief van Oosterparkers voor 
Oosterparkers’. De korf voor snoei-

Ondergang door eigen succes?

■ De snoeikorf - hier nog - in volle glorie.                          Foto: Frans Geubel

afval van bomen en struiken was 
ook bedoeld als schuilplaats voor 
vogels en egels.

Waarschijnlijk komt de snoeikorf 
terug op een andere plek én in 
een andere vorm. Idee? Kijk op de 
pagina hiernaast!
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De komende tijd gaat de Entree in de 
Oude School weer langzaamaan 
open. Dat betekent dat we een paar 
ochtenden en middagen open zijn. 
Houd onze Facebookpagina en 
website in de gaten voor onze huidige 
bereikbaarheid en tips en trucs tijdens 
de coronacrisis. Er gelden 
coronamaatregelen en er kunnen 
maar één of twee mensen tegelijkertijd 
binnen komen. Houd hier dus rekening 
mee. 

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

OUDER & KIND CAFE 
Het Ouder & Kind Café van WIJ 
Oosterparkwijk ging in de zomer ook 
gewoon door. Iedere maandag- en 
donderdagochtend komen ouders 
samen voor een kopje koffie en een 
praatje, terwijl de jonge kinderen 
lekker kunnen spelen. In de vakantie 
kwamen vaak ook de oudere broers 
en zussen mee, heel gezellig! In 
verband met de coronamaatregelen 
konden we niet meer binnen 
afspreken, maar gelukkig mochten we 
gebruik maken van het plein van het 
JOP; een ideale speelplek met alle 
speeltoestellen en ruimte. De 
spelcontainer hebben we regelmatig 
open gedaan zodat de kinderen rond 
konden crossen op fietsjes en 
skelters. Ook voetballen was populair! 
Zelfs bij minder weer kwamen er toch 
ouders met kinderen even langs. 
Tijdens het hele warme weer hebben 
we een zwembadje en 
waterspeelgoed in de schaduw gezet 
waar ook heerlijk mee gespeeld is. Het 
leuke van het JOP- plein is dat daar 
ook ouders met kinderen komen die 
het WIJ- team of het Ouder en Kind 
Café nog niet kennen. Zo hebben we 
meer mensen kunnen informeren over 
wat het WIJ-team voor bewoners kan 
betekenen, en andersom. Erg leuk om 
op deze manier weer nieuwe mensen 
te ontmoeten. Het Ouder en Kind Café 
vindt plaats op elke maandag- en 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur op het JOP- plein (Klaprooslaan 
304a). Het is gratis en je kunt gewoon 
langs komen. We besteden aandacht 
aan thema’s rondom opvoeden en 
opgroeien. Ook organiseren we 
regelmatig een activiteit zoals 
voorlezen of peuterdans. Houd 
hiervoor de Facebook en Instagram 
pagina’s van WIJ Oosterparkwijk in de 
gaten!  
 
FINANCIËLE TIP VAN 
GELDWIJS  
Houd wekelijks uw financiën in de 
gaten op uw bankafschriften of 
internetbankierenapp. Gebruik 

bijvoorbeeld de zondagavond om even 
te controleren hoe alles financieel reilt 
en zeilt. Zo houdt u overzicht en kunt u 
bijsturen als dit nodig is. 

 

En nog een tip om kleine bedragen 
apart te zetten: haal thuis iedere dag 
al het kleingeld uit je portemonnee. Al 
is het 50 cent. Doet u dat iedere dag, 
dan heeft u aan het einde van een 
maand al snel 15 euro in uw potje 
zitten. Blijf dat doen en dat potje bevat 
na een jaar ruim 180 euro om wat 
leuks mee te doen. 

JOUW FOTO IN DE WIJK? 

 

Wil jij jouw kleur aanbrengen in de 
wijk? Dit is je kans! Vanaf heden 
hangen er op vijf ondergrondse 
containers in de wijk een poster (zie 
afbeelding hierboven). Dit is onderdeel 
van een experiment waarbij we van 
een nuttig voorwerp een blikvanger 
willen maken. En onderzoeken of dit 
bijdraagt aan een schonere en mooie 
wijk. Op de poster staat nu een foto 
van wijkbewoner en fotograaf Bob de 
Vries. Voor het vervolg zijn we op 
zoek naar jouw mooiste foto of een 
foto van jouw kunstwerk. Het mag ook 
een aankondiging van een 
wijkactiviteit zijn. De gemeente stelt de 
vijf kliksystemen beschikbaar. Je vindt 
ze hier: Gorechtkade, Irislaan, hoek 
Hyacinthstraat/Krokusstraat, hoek 
Zaagmuldersweg/Piet Fransenlaan en 
aan het Damsterdiep. Als je meedoet 
zal jouw foto er circa twee maanden 
hangen. Bij grote belangstelling zullen 
we een keuze maken uit de 
aangeleverde foto’s.  

Upload je foto door de QR-code 
onderaan dit bericht  te scannen. Ook 
kunt u de website bezoeken via: 
https://oosterparkgroningen.nl/SAMEN
-KLEUREN-WE-DE-WIJK/  
Hier staan ook de voorwaarden 
waaraan de foto moet voldoen.  

Geen computer, wel een mooie foto? 
U mag de foto ook langsbrengen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken 
bij het WIJ-team via 050-3678960. 
Vraag naar Rianne.  

  

JEUGDACTIVITEITEN 
Op de maandagavond en 
woensdagavond is er van 18.30 – 
20.30 uur jongerensoos bij het JOP 
voor jongeren vanaf groep 8. 

Op maandag is er bij Bie de Buuf van 
14.30 – 17 uur Proef het Seizoen, 
waarin we koken met kinderen van 
groep 5 t/m 8. De kookclub is iedere 
dinsdag bij het SVO van 15.30 – 18 
uur voor kinderen uit groep 6 t/m 8. 

De Doeclub is op de 
woensdagmiddag van 14.30-16 uur bij 
het SVO voor kinderen uit groep 1 t/m 
4. Ook is op woensdagmiddag voor 
kinderen uit groep 3 t/m 8 de 
spelcontainer geopend van 15-17 uur 
bij het JOP. Dit geldt ook voor de 
donderdagmiddag, maar dan is de 
spelcontainer geopend van 14-17 uur. 

Tot slot is op vrijdagmiddag van 14- 16 
uur de meidenclub bij het SVO. Dit is 
voor meiden uit groep 5 t/m 8. 

Het actuele overzicht is te vinden op 
onze Facebookpagina en op onze 
website.  

INGELIJST: ANNA BLOEM

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. Waar 
houd je je mee bezig? 
Sinds maart 2019 werk ik als 
stadsdeelbeheerder van de Oude Wijken 
bij de gemeente Groningen. De 
Oosterparkwijk is misschien wel de 
grootste en groenste wijk in mijn gebied. 
Als stadsdeelbeheerder praat ik met 
groepen bewoners en organisaties over 
het beheer van de openbare ruimte. 
Onderwerpen die hier voorbij komen zijn; 
wegen, afval, water, speeltuinen, riolering 
en ook groen. Ik overleg met de gemeente 
hoe we de geplande werkzaamheden 
kunnen uitvoeren, maar ook met bewoners 
wanneer er iets geplaatst, of juist 
verwijderd moet worden. Spelen er geen 
jonge kinderen meer in de speeltuin om de 
hoek en wil de buurt graag een 
picknicktafel? Dan kijk ik of dit kan.  
 
Sommige vragen van bewoners zijn heel 
gemakkelijk te beantwoorden. Is er iets kapot? 
Klachten en tips kunnen heel snel worden 
beantwoord via de website, Slim melden app, 
whatsapp, of telefoonnummer 14 050. De 
ingewikkelde vragen van groepen bewoners 
komen vaak bij mij terecht. In het 
gebiedsteam zitten collega’s van allerlei 
verschillende afdelingen. Samen met hen én 
met de bewoners kijken wij hoe wij deze 
vragen op kunnen pakken en verschillende 
afdelingen van de gemeente kunnen 
verbinden met de bewoners. 
 
Wat vind je het leukste aan je werk in de wijk? 
Wat de Oosterparkwijk voor mij echt speciaal 
maakt is dat hier zoveel verschillende mensen 
wonen met zoveel verschillende meningen. 
Soms staan mensen in een straat tegenover 
elkaar, of tegenover de plannen van de 
gemeente. Het is belangrijk dat iedereen 
gehoord wordt en begrijpt wat de angsten en 
verwachtingen van de ander zijn. Daarom is 
het goed om met elkaar in gesprek te blijven 
om de wijk te verbeteren. Ik vind het echt 
geweldig wanneer we de verschillen weten te 
overbruggen en samen iets leuks organiseren 
voor en met elkaar.  
 
Wat is de leukste ervaring die je in je werk 
hier hebt gehad? 
Ik vind het erg leuk wanneer we samen met 
de buurt en alle betrokken organisaties iets 
moois kunnen organiseren. Zo ben ik op dit 
moment in overleg met de bewoners, WIJ, en 
het gebiedsteam, om te kijken of we de 
speeltuin bij het Seringenhof kunnen 
opvrolijken.  
 
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? 
Als ik in de Oosterparkwijk ben, dan loop ik 
graag een rondje in het Rosarium. Dit is echt 
een pareltje van de stad.  
 
Aan wie wil je deze pen graag doorgeven? 
Hier moet ik nog even naar kijken. Ik laat me 
nog even inspireren en dan zien jullie 
volgende keer wie er wat over zichzelf mag 
schrijven! 
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Zomervakantie voor de kinderen: Camping Oosterparkwijk aan Zee 

 
Elke vakantie organiseren we activiteiten voor kinderen in de 
Oosterparkwijk. Deze zomer was dat wat ingewikkelder vanwege alle 
regels rondom Corona, maar we wilden graag iets organiseren waarbij 
kinderen actief aan de slag konden gaan. Samen met een aantal van 
onze partners in de wijk: Speeltuinvereniging Oosterparkwijk (SVO), het 
JOP,  B-slim, de Speeltuincentrale, Stichting Ik Trakteer en Circus Santelli 
hebben we de afgelopen zomerweken Camping Oosterparkwijk 
georganiseerd. 
 

Camping Oosterparkwijk bestond uit 
een veldje van SVO aan de 
Resedastraat waar kinderen hun 
eigen tent konden bouwen van karton, 
lakens, tafels, bamboestokken en 
andere zaken. Of waar ze zelf een 
bestaande tent konden opzetten met 
alle moeilijkheden van dien. Voor de 

grotere kinderen (van de bovenbouw) waren er houten pallets en ander 
materiaal om mee te timmeren om zo een hut te bouwen. Kinderen 
maakten hun mooiste huizen met verschillende kleuren en leuke extra’s 
als verrekijkers, bloemen, een slaapplek en meer van dat soort zaken. De 
ideeën werden steeds origineler en uitgebreider.  
 
Het was wel jammer dat aan het einde van de dag alles elke keer moest  
worden weggezet of zelfs afgebroken. Dit keer was er geen andere 
mogelijkheid, maar een volgende keer willen we dat graag anders, zodat 
het ook mogelijk is om elke dag verder te bouwen. 
Daarom het oproepje hieronder: 
 
N
a
a
s
t
 
h
N
Naast het bouwen van tenten is er vooral heel veel gespeeld. Er werd een 
enorme lading zand naar de locatie gebracht waardoor het net Oosterpark 
aan Zee leek. Ook de strandstoelen, parasols en al het strandspeelgoed 
(schepjes en emmertjes) hielpen bij dat beeld. Kinderen konden naar 
hartenlust met zand spelen, net als op het strand. 
 

 
 

Speelambassadeurs van de speeltuincentrale gaven onder de naam 
Jantje Beton workshops (in djembé en zandkastelen bouwen) en 
speelden vooral veel met de kinderen. Zo werden de kinderen uitgedaagd 
om touw te trekken, te badmintonnen, grote spellen als dammen, domino, 
vier op een rij, maar ook tikkertje, een speurtocht, een raceparcours en 
voetballen stonden op het programma. B-slim on tour bracht een spel met 
pionnen en boogschieten en Circus Santelli was drie woensdagmiddagen 
te vinden op het schoolplein van de Siebe Jan Boumaschool met allerlei 
populaire activiteiten. Het was kortom een hele fijne zomer met dank aan 
de samenwerking met alle partijen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benieuwd naar wat we de komende maanden voor jeugdactiviteiten 
organiseren? Kijk op Facebook: 
WIJ Oosterpark Kinderactiviteiten SVO gebouw of bel met 
Yvonne Mulders tel 06-55465632 

 
 
 
 

 
 
 
 

OPROEP: Zijn er wijkbewoners (vrijwilligers, (groot-) ouders) 

die mee willen helpen met de voorbereidingen en uitvoer van een 
timmerplek voor volgend jaar zomer (2021)? Bel dan met Yvonne 
Mulders van WIJ Oosterparkwijk, tel: 06-55465632. 

Ik vond de zomervakantie leuk. Er 
waren leuke activiteiten. Jantje Beton 
(de spelambassadeurs) was er en die 
bedachten elke dag leuke activiteiten 
zoals een stormbaan, luchtkussen en 
zwembadje. Het waren lieve mensen 
van Jantje Beton, zoals Jaimey, Leyla, 
Lola, Nora, Kim en Esther. Jammer 
dat ze weg gingen! Groetjes Xelena 

Hey hoi, Ik vond het leuk 
de afgelopen 6 weken bij 
SVO. Alleen ik mis Jantje 
Beton heel erg. Want ze 
waren heel erg aardig en 
gezellig. Er was een 
stormbaan enzo. En de 
mensen zijn Leyla en 
Lola, Nora, Kim, Esther, 
Jaimey en de mensen van 
SVO, het WIJ- team en de 
rest. En ja de speeltuin is 
altijd leuk. Groetjes 
Lisanne 

 


