
Pagina 3
Bouwwerkzaamheden
aan de Oosterhamrikkade

De volgende wijkkrant verschijnt rond 12 december | Kopijsluiting: 23 november| redactie@wijkkrantoosterpark.nl

Pagina 7
Tuinteam
in actie in de 
Begoniastraat

Pagina 6
Moord

op een kapelaan in 1944

Wijkkrant Oosterpark
Jaargang 46    Nummer 5   Oplage 5.200   Oktober 2020                                                                               www.wijkkrantoosterpark.nl                                   |                   |                   |                    

Het geheim van De Velden

Braille
Van 1976 tot 1985 werkte ik 
op een dependance van de
Nederlandse Blindenbiblio-
theek, als brailleerder en 
corrector.

Alles ging toen nog handmatig. 
Omdat de Bibliotheek geen 
commerciële instelling was, 
kwam de digitalisering daar 
pas laat op gang. Het 
brailleschrift bestaat uit 6 
kleine bolletjes die in het 
speciale taaie papier werden 
geponst of geslagen met een 
‘typemachine’ met 7 toetsen, 
6 voor het brailleschrift en 

Door Frans Geubel

een spatietoets. We typten op 
bestelling boeken over, letter 
voor letter. Het was in zekere 
zin monnikenwerk, want we 
produceerden uiteraard maar 
één exemplaar. En dat deden 
de monniken destijds, voordat 
de boekdrukkunst werd uit-
gevonden, ook met hun fraaie 
handschriften, kalligrafie en 
miniatuurafbeeldingen. Ze 
maakten van belangrijke 
boeken uiteraard meerdere 
exemplaren.

Net als toen, zo verbeeld ik mij, 
hing er ook op onze afdeling 
een contemplatieve sfeer. Je 

ging zo langzaam door de 
tekst heen dat het normaal 
was dat je maanden of zelfs 
langer dan een half jaar over 
één boek deed, en dat was 
voor mij aanleiding om in 
plaats van romannetjes juist te 
kiezen voor de wat moeilijkere 
boeken, want die lieten zich 
door het trage tempo veel beter 
begrijpen. Zo heb ik een aantal 
werken van grote filosofen 
gebrailleerd.

Maar hoe ziet zo’n brailleboek 
er nu eigenlijk uit? Braille 
neemt veel ruimte in. Je kunt het 
niet verkleinen, want dan is het 

minder goed of helemaal niet 
meer leesbaar met de vingers. 
De boeken kunnen ook niet al 
te dik worden gemaakt. Een 
brailleboek bestaat daarom 
uit meerdere braillebanden. 
Als er meerdere braillebanden 
in een boek zitten, dan staat 
op de kaft welk deel het is. 
Alle banden worden in een 
ringband geleverd. Zo blijven 
ze goed open liggen. In mijn 
tijd waren de braillepagina’s 
uiteraard enkelzijdig, waar-
door één gemiddeld boek in 
braillebanden, ongeveer één 
meter en vaak meer op de 
boekenplank in beslag nam. 

Tegenwoordig worden ze 
dubbelzijdig geprint.

Op de afdeling was ik de enige 
ziende corrector, de andere 
correctoren waren blinden.
Overbodig op te merken dat 
ik nooit een poging heb 
ondernomen om met mijn 
vingers te lezen.

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 
pagina 1.

■ Het gebouw ‘De Velden’ aan de Zaagmuldersweg.
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GEDICHT

LINDENLAAN
De straat waar ik geboren ben

en als ik er loop alles weer herken
slagerij Piet van de Veen

het portiek met de verraderlijke steen
wat heb ik daar wat afgespeeld
leed, maar vooral lief gedeeld

bakker, melkboer, alles kwam in onze straat
en op de Leugenhoek werd heel wat afgepraat

vrouwen met schorten die altijd boenden
jongens in plusfours die meisjes zoenden

je had er alles wat je kon wensen
in die straat van heel gewone mensen

kon de tijd maar weer terug
ik pakte m’n fiets en was er vliegensvlug

E. FILIPPUS

IN MEMORIAM

Cathy Kars
Op 9 oktober 2020 heeft de redactie van deze krant vernomen dat ons 
oud-redactielid Cathy Kars plotseling op 75-jarige leeftijd is overleden. 
Zij was niet alleen een zeer gewaardeerd lid van onze redactie, maar 
ook een kleurrijk persoon in de Oosterpark. Naast haar werk voor de 
krant was ze ook bekend van het OOG TV-programma “Heel gewoon 
Cathy en Gré”, waarin zij op hun eigen ludieke wijze op bezoek gingen 
bij stadjers, zwervers of politici, het maakte niet uit. Dit deed ze samen 
met haar vriendin Gré Imbos, van wie we in 2016 al afscheid moesten 
nemen.

Cathy nam nooit een blad voor de mond, en is altijd heel gewoon 
gebleven. 

We zullen haar missen.

Namens de redactie willen we haar familie en vrienden sterkte wensen 
in deze moeilijke tijd.

Jarno Hoogeboom, hoofdredacteur.

HOOFDREDACTIONEEL

Dunnetjes
We hoeven natuurlijk niemand uit te leggen dat het gekke 
tijden zijn
Ook de redactie van de wijkkrant heeft er mee te maken. Veel 
activiteiten waar wij normaal graag met onze neus bovenop 
staan zijn afgelast of gaan dit jaar niet door. Uiteraard heel 
jammer. Dit is de belangrijkste reden dat de wijkkrant 
momenteel niet de gebruikelijke 16 pagina’s, maar slechts 
12 pagina’s heeft. De komende tijd zullen wij er alles aan 
blijven doen om een zo’n aantrekkelijk mogelijke krant te 
blijven maken. 
U kunt het het ons uiteraard wat makkelijker maken door 
ons tips, ideëen, activiteiten (die wel door gaan) aan ons 
te melden via redactie@wijkkrantoosterpark.nl. Foto’s, 
tekeningen, gedichten, alles is welkom. Per slot van 
rekening is de krant van iedereen in de wijk..

Bouwwerkzaamheden Oosterhamrikkade

Door Jarno Hoogeboom

Foto’s: Richard Brouwer
Aan de Oosterhamrikkade wordt 
er flink gebouwd.

Hier verrijzen ‘Superlofts’ en het 
appartementengebouw ‘Karaat’.

Superlofts omschrijft zich als  
“een stoer woongebouw gebouwd 
volgens het loft-concept, met 
ruimtelijke vides en hoge ramen 
die voor veel lichtinval zorgen”.

Karaat zal verspreid over 10 
woonlagen circa 77 appar-
tementen krijgen. Dit zijn zowel 
koop- als huur-appartementen.

Meer informatie?
www.oosterhamrikkade-karaat.nl 
en www.superloftsgroningen.nl

   STRIP

Oneerlijk

Door Henk van Akkeren
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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

Bijna een jaar geleden hebben de 
bewoners van twee delen van de wijk 
gestemd over het wel of niet invoeren 
van betaald parkeren. In beide gevallen 
stemde een meerderheid van de 
huishoudens tegen de invoer. Vanaf eind 
november kan er opnieuw gestemd 
worden. De uitslag van deze stemming is 
dan weer 1 jaar geldig. Maar dan moet 
eerst tenminste 10% van de huishoudens 
een aanvraag voor een stemming bij de 
gemeente hebben ingediend. Dit kan 
online op https://gemeente.groningen.nl/
peilingaanvragenoosterparkwijk
parkeren

Tegelijkertijd heeft het College van 
B&W aan de gemeenteraad voorgesteld 
dat er betaald parkeren ingevoerd gaat 
worden in een aantal wijken, waaronder 
de Oosterparkwijk. Maar de 
gemeenteraad gaat daar op z'n vroegst 
eind januari en uiterlijk eind maart een 
beslissing over nemen.

Omdat de gemeente met ons als 
Bewonersorganisatie een afspraak heeft 
gemaakt over het kunnen stemmen over 
wel of niet betaald parkeren zullen wij 
een beslissing moeten nemen over wat 
nu verstandig is. Wachten tot de 
gemeenteraad een beslissing neemt? Met 
een kans dat die beslissing nog even op 
zich laat wachten. Of moeten we ons aan 
de afspraak houden dat bewoners van de 
betrokken gebieden zelf mogen bepalen 
of er wel of niet betaald parkeren wordt 
ingevoerd? Wij vinden het ingewikkeld.

We zien dat er nu veel auto's parkeren in 
de delen van de wijk waar het nog niets 
kost. En we zien ook dat veel bewoners 
die daar wonen heel veel moeite hebben 
om een parkeerplek te vinden en daar 
ontzettend van balen. Verder zien we dat 
er vooral in de avonduren regelmatig op 
de stoep of andere plekken waar het 
officieel niet mag, geparkeerd wordt. Op 
zich snappen we best dat bewoners zich 
soms zo ergeren aan het tekort van 

beschikbare plekken dat ze dat doen. 
Maar tegelijkertijd zien we ook dat dit 
soms gevaarlijke verkeerssituaties 
opleverd. 

Binnenkort hebben we nog een gesprek 
met de wethouder over de ontstane 
situatie. De uitkomst van dat gesprek kan 
zijn dat: de Oosterparkwijk wordt 
meegenomen in de besluitvorming van 
de raad in het eerste kwartaal van 2021; 
of we  gaan weer stemmen over de 
invoering van betaald parkeren. Als in 
het laatste geval onvoldoende bewoners 
om een stemming vragen, betekent dat 
wat ons betreft dat de gemeenteraad 
ergens komend jaar een beslissing neemt 
over betaald parkeren. Die beslissing is 
dan doorslaggevend en daar zullen wij 
dan geen bezwaar tegen maken. 

Samengevat
Als 10% van de betrokken huishoudens 
voor 1 november een stemming 
aanvraagd, gaan we stemmen. Die uitslag 
is één jaar geldig. Als we niet gaan 
stemmen, beslist de gemeenteraad voor  
1 april of we in de laatste delen van de 
wijk wel of niet betaald parkeren krijgen. 
Hou er rekening mee, dat als er wordt 
bepaald dat betaald parkeren wordt 
ingevoerd, het na die beslissing nog
zes tot negen maanden duurt voordat dit 
werkelijk zo is.

Betaald parkeren
Onlangs heeft de Gemeente de plannen 
rondom het nieuwe bouwproject 
“Stadshavens” bekend gemaakt. Het gaat 
hier om onder andere over het gebied aan 
het Damsterdiep aan kanaalzijde. De 
plannen zijn ambitieus, met veel groen 
en weinig auto’s. Er komen een paar 
duizend woningen bij, voor koop en 
(sociale) huur. En aan de overkant komt 
een nieuw park.

Een paar weken geleden zijn we op 
uitnodiging van de Gemeente op gesprek 
gegaan met de projectleider. Er zijn nu 
nog vooral ruwe ideeën, die nog veel 
verder door ontwikkeld moeten worden. 
Natuurlijk hebben we gepleit voor goede 
informatievoorziening richting huidige 

bewoners van de buurt en regelmatige 
informatie en inspraakbijeenkomsten.

De plannen voor de bouw op de locatie 
in de Damsterbuurt hebben onze extra 
aandacht. We realiseren ons dat vanwege 
het woningtekort de gemeente veel wil 
laten bouwen. Maar deze plannen mogen 
niet teveel ten koste gaan van bewoners 
in de directe omgeving.

Vanuit de Bewonersorganisatie blijven 
we natuurlijk de lijnen open houden met 
de projectleider en Gemeente. De 
informatie die we daar vandaan krijgen, 
zullen we ook weer bekend maken op 
onze pagina in de wijkkrant en op onze 
website.

Stadshavens: een nieuwe buurt in de wijk

Sinds september is het sociaal plan voor 
de bewoners van de Vinkenstraat in 
werking gegaan. Nijestee gaat over een 
paar jaar de woningen aan de noordzijde 
slopen. Dat betekent dat de huidige 
bewoners voor die tijd verhuist moeten 
zijn. 

In 2018 heeft de Bewonersorganisatie 
nog een bijeenkomst voor deze bewoners 
georganiseerd. Vragen en suggesties die 

tijdens deze avond naar voren kwamen, 
hebben we destijds bij Nijestee 
ingediend. Daar is het nodige mee 
gedaan en naar ons idee is het sociaal 
plan wat dat betreft in goede werking. 

Mochten er toch nog vragen zijn, waar 
Nijestee of andere betrokken partijen 
geen (goed) antwoord op geven, dan zijn 
we altijd bereid om te luisteren en te 
kijken wat wij kunnen betekenen.

Sociaal Plan Vinkenstraat in werking
Digitale schets gezien vanuit Damsterdiep; het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden

Mini-Winterfestival?
Zoals eerder gemeld gaat vanwege 
Covid19 het Winterfestival niet door. 

Helemaal niet? Hou de site in de gaten! 
https://winterfestivaloosterparkwijk.nl
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■ Werktekening Oving Architecten.

■ Met viltstift bewerkte tekening.

Kleine foutjes konden tijdens de 
correctie hersteld worden. Zo 
kon je een bolletje platdrukken 
met een zogenaamde prügel of 
een nieuw bolletje aanbrengen 
met een speciale tang. Beide 
gereedschappen liggen bij mij 
nog ergens in de kast. Maar vaak 
ook moest een pagina opnieuw 
gebrailleerd worden.

Gaandeweg begon ik mij te 
specialiseren in schoolboeken 
voor MAVO en HAVO, waarbij ik 
ook regelmatig telefonisch contact 
had met blinde leerlingen.

Beste lezer, denkt u zich eens in: 
schoolboeken werken vaak met 
links een brede marge, met daarin 
trefwoorden, soms zelfs dubbele, 
en heel vaak in kleur! Om dat een 
beetje begrijpelijk over te brengen 
op een gestandaardiseerd vel 
braillepapier, was bepaald geen 
sinecure.

In 1985 deed de digitalisering dan 
toch zijn intrede, en ik vertrok 
voor een volgend hoofdstuk in 
mijn leven.

Het staat er wel maar je ziet het 
niet
Vorig jaar las ik in de krant 
over een nieuwe woontoren in 
Selwerd, De Beukenhorst, waar 
de architect in de balustrades 
een verwijzing naar het landschap 
had verstopt. 

De glazen balustrade was 
gedeeltelijk voorzien van een 
geperforeerde plaat. De per-
foraties waren een vertaling 
van een luchtfoto van het 
Selwerderdiepje, en de golvende 
beweging van de platen 
refereerden aan de vorm van de 
wierden in de omgeving. “Als je het 
niet weet, dan valt het misschien 
niet op. Zie je het eenmaal, dan 
blijf je het zien.’’

In hetzelfde artikel onthulde 
de architect dat er zich aan het 
in december 2014 opgeleverde 
appartementengebouw De Vel-
den aan de Zaagmuldersweg, 
ingang Piet Fransenlaan, een 
braille-versie van het clublied van 
FC Groningen bevindt: ‘Laat ons 
weer eens juichen etc.’

Aha, dit was een kolfje naar mijn 
hand! Gewapend met mijn camera 
toog ik verwachtingsvol naar het 
gebouw, ondertussen mijmerend 
hoe fantastisch leuk het was 
dat mijn braille periode van zo 
lang geleden nu ineens weer een 
springlevende betekenis kreeg.

Zorgvuldig onderwierp ik het 
gebouw aan een inspectie. 

Voorgevel, zijgevel, achterkant, 
ik zag geen braille. Ik drong door 
in de gesloten portiek, maar ook 
daar niets. Wél had ik al steeds 
argwanend naar de balustrades 
van de balkonnetjes gekeken, die 
bestonden uit allemaal ronde 
gaten, van twee verschillende 
groottes, en zo te zien in een 
onwillekeurig patroon.

Ietwat gefrustreerd keerde ik 
huiswaarts en stuurde een 
mailtje naar Oving Architecten, 
het bewuste bureau, waarin ik 
me voorstelde met mijn braille 
achtergrond en mijn binding met 
de wijk. En met de vraag waar het 
clublied dan toch te zien zou zijn!

Ik kreeg een enthousiast antwoord 
van Francine Neerhof Oving, die 
dit allemaal bedacht had, en die 
blij was dat er iemand op haar 
idee reageerde, en dan ook nog 
eens iemand die braille kent. Zij 
onthulde dat de brailletekst was 
verstopt in de balustrade van de 
balkonnetjes. Dus toch! Maar hoe?

Bij haar mailtje had ze een 
werktekening en ook een foto 
van zo’n balustrade meegestuurd. 
Met grote moeite kon ik op de 
werktekening inderdaad enkele 
brailleletters lezen. Maar wat 
was er aan de hand?! Zij had geen 
regelafstand, geen spaties tussen 
de woorden en geen hoofdletters 
gebruikt.

En wat het nóg moeilijker maakte 
was dat er geen ruimte tussen de 
letters was aangebracht.

Het duizelde me voor de ogen. Ik 
pakte een viltstift en markeerde 
nauwkeurig de braillerondjes. 
Maar ook toen was het nog één 
grote brei. Ik was gedwongen 
om met stukjes papier elke letter 
apart te isoleren en zo letter 
voor letter de tekst te lezen en te 
noteren. Hierdoor kon ik, nu ik 
er zo serieus mee bezig was, ook 
controleren of alles wel klopte.

Na een inspannend half uurtje was 
ik klaar en mijn vertaling was:

laat ons weer eens juichen fc fc 
groningen laat ons weer eens 
brullen fc fc groningen zondags 
staan we langs de lijn niemand 
krigt het noorden klein laat ons 
weer eens juichen fc fc groningen 
laat ons weer eens brullen

Bij ‘krigt’ had Francine een j 
vergeten.

Ik mailde haar terug met mijn 
vertaling en zij meldde bij haar 
‘foutje’ dat zij er bij het ontwerpen 
welhaast ook een punthoofd van 
had gekregen; het duizelde haar, 
net als mij, soms teveel.

Ik complimenteerde haar van 
harte met het hele concept en met 
name haar uitspraak in de mail: 
‘Het staat er wel maar je ziet het 
niet.’ Gelet op blinden en zienden 
vind ik dit werkelijk bijna dubbel 
dubbelzinnig en tegelijkertijd 
ook een fraai voorbeeld van 
conceptuele kunst!

Ik eindig dit artikel graag met de 
bewustwording dat in vrijwel alle 
huishoudens in Europa braille 
aanwezig is! Bekijk en bevoel maar 
eens een doosje Paracetemol 500 
mg. Alle medicijnen worden op de 
verpakking in braille vermeld.

Vervolg van pagina 1

Jeroen Smit: de Jumbo groter laten 
groeien

Jeroen Smit is de nieuwe 
manager van de Jumbo aan 
het Linnaeusplein 55 in de 
Oosterparkwijk. We spraken met 
hem over de winkel, de corona, de 
wijk en over hem zelf. Het blijkt dat 
de winkel nog mooi kan groeien in 
de wijk, niet in oppervlak maar in 
betekenis.

Hij heeft twintig jaren in de stad 
gewoond, was een échte student 
toen en nam dus goed de tijd voor 
zijn studie Commerciële Economie. 
Is bij Super de Boer gaan werken 
en ging zo mee naar de Jumbo. Hij 
kent de Oosterparkwijk van het 
voetballen, kwam daar graag naar 
kijken. Was echt een voetbalfan en 
is dat nog steeds.

Jeroen Smit komt van oorsprong 
uit Peize en woont nu al een jaar of 
twee in Engelbert, met echtgenoot 
en dochter van twee. “Kan heen 
en weer fietsen”, zegt Jeroen en bij 
slecht weer is het even puzzelen 
wie de auto en wie die dag de bus 
neemt.

Onlangs heeft hij fietsend de 
wijk verkend, met Nathalie 
van de Garde van het WIJ-team 
Oosterpark als gids. Fietsend langs 
alle instanties, de nieuwbouw en 
de authentieke delen van de wijk. 
We vragen Jeroen wat hij vindt 
van de plek die de Jumbo heeft in 
de wijk. Jeroen: “Mensen denken 
vaak dat je er alleen voor de 
boodschappen bent, maar het ook 
een ontmoetingsplek.”. Want de 
mensen kennen elkaar, iedereen 
op de vloer kent elkaar. Ook aan de 
kassa staan vertrouwde gezichten. 
Dat zijn vaak jongeren uit de 
wijk die werken en bijvoorbeeld 
sparen voor een telefoon of een 
scooter. Dan is de winkel dus een 
ontmoetingsplek, die belangrijker 
is dan mensen wellicht denken. Je 
gaat er ook even op uit als klant, 
als je komt voor de boodschappen.

Op de vraag of Jeroen nog dingen 
anders gaat doen, komt hij met 
een lang en uitgebreid antwoord. 
“Eerst moet je de abc’tjes op orde 
hebben: mooie, volle, nette winkel. 
Dat moet er eerst zijn.”, zegt hij. 
Vanuit zijn ervaring bij de andere 
supermarkten waar hij werkte, 
weet hij dat je altijd een speerpunt 
uit een winkel kunt halen. Om echt 
iets beter te gaan doen. Welke dat 
is voor de Jumbo Oosterpark is 
nog niet te zeggen, Jeroen zit nog  
in zijn eerste 100 dagen en heeft 

nog niet besloten. Ook de corona 
maakt het wat lastig: “Als we 
code oranje worden [is inmiddels 
gebeurd, we zitten op het niveau 
“Zorgelijk”, red.] dan wordt het 
spannender. Je krijgt dan vanuit 
de overheid meer controle, vooral 
of je alles achter de schermen in 
de winkel goed op orde hebt.”, legt 
Jeroen uit. Achter de schermen: 
“Karretje is al lang verplicht, maar 
ook de kantine en de opslag moet 
goed zijn ingericht.” Dat blijkt echt 
serieus werk voor een winkel en 
dat komt nu eerst.

Over corona en goed lopende 
producten: wat loopt nu het 
hardst? 
Dat zijn spullen voor handen 
wassen en ontsmetten. Plus 
andere schoonmaakspullen. Ook 
eten mensen nu minder buiten 
de deur en dan halen ze wat meer 
luxeproducten in de winkel. En 
het wc-papier? “Dat was even 
een paar dagen op.”, zegt Jeroen, 
dus dat ging uiteindelijk eigenlijk 
nergens over.

De Jumbo groter laten groeien
De Jumbo groter laten groeien 
gaat niet over het oppervlak, 
maar over de rol van de winkel 
in de wijk, de klanten en de 
medewerkers van de Jumbo. Want 

je kunt veel ontwikkeling hebben 
samen met je publiek, vooral als 
je niet kijkt hoe het was, maar hoe 
het kan worden. Bijvoorbeeld de 
betrokkenheid met de klanten en 
de medewerkers vergroten. “Het 
is fijn als onze mensen met een 
glimlach naar het werk gaan en 
later naar huis. Dan heb je ook een 
glimlach erbij tijdens het werk. 
En dat merken klanten ook!”, legt 
Jeroen uit. En zo’n glimlach, die 
kun je niet bestellen. Daar moet 
je voor zorgen. Door training te 
geven, of door ontwikkelen te 
bespreken en dan te zoeken naar 
wat een medewerker kan en wil. 
“Daar word je vrolijk van”, zegt 
Jeroen met plezier in zijn stem.

Wat wens jij de mensen in de 
wijk toe? 
“Ik wens ze eigenlijk meer geluk en 
plezier toe. En ik hoop dat ze dat 
krijgen als ze meedoen met hoe 
de wijk zich aan het ontwikkelen 
is. Die wordt steeds mooier. Hoop 
dat iedereen daarin meegaat.”. 
Hij sluit af met: “Ik wens de wijk 
veel saamhorigheid. Vooral met de 
verschillende achtergronden die 
er in de wijk wonen.”. Dat klinkt 
prachtig en Jeroen kondigt aan dat 
hij met WIJ-team Oosterpark gaat 
kijken hoe hij kan helpen de wijk 
te ontwikkelen.

Het geheim van de Velden

Door Mark C Hoogenboom



Pagina 6 | Oktober 2020 Wijkkrant Oosterpark

Moord op een kapelaan in 1944

De aanslag
Johannes (Jan) Böcker werd op 
2 oktober 1909 in Oosterbeek 
geboren, als zoon van een Duitse 
vader en een Nederlandse 
moeder.  Na de lagere school 
studeerde hij eerst aan het 
kleinseminarie, vervolgens aan 
het grootseminarie, met als 
afsluiting de priesterwijding 
op 19 juli 1936 door de 
aartsbisschop van Utrecht. Na 
een korte periode als kapelaan 
in het Gelderse Pannerden te 
hebben gewerkt, vertrok hij in 
1937 naar Jutphaas, een dorp 

Door Erik Weersing

ten zuiden van Utrecht. Na de 
Duitse inval op 10 mei 1940, 
heeft hij zich daar ingezet voor 
de opvang van evacués uit het 
gebied rond de Grebbeberg, 
waar in die dagen hevig 
gevochten werd. Enkele dagen 
later moest hij als gevolg van 
de oorlogshandelingen ook zelf 
de wijk nemen naar veiliger 
oorden.

Op 10 april 1942 volgde zijn 
benoeming tot kapelaan bij 
de Franciscus parochie in de 
Groninger Oosterparkwijk. In 

* Gegevens over het leven van kapelaan Böcker heb ik ontleend aan 
Wikipedia en aan andere sites op internet. Aanvullende informatie 
vond ik in het archief van de katholieke begraafplaats aan de Hereweg. 

zijn nieuwe woonplaats raakte 
Böcker al snel betrokken bij 
het verzet. Hij regelde adressen 
voor onderduikers, voorzag 
hen van bonkaarten en zamelde 
geld in voor de ondergrondse. 
Ook de pastoor van de parochie, 
F.J. Schoenmaker, nam deel aan 
illegaal werk, onder meer 
door hulp te bieden aan 
joden. Deze activiteiten zijn 
niet onopgemerkt gebleven. 
De bezetter hield de twee 
in het vizier. Kennelijk had 
de pastoor dit door, want 
op zeker moment is hij in 
Friesland ondergedoken. Net 
op tijd, want op 25 september 
1944, rond negen uur, belden 
enkele Nederlandse SS-ers – 
er worden in de verschillende 
bronnen verschillende namen 
genoemd  – aan bij de pastorie 
naast de kerk. De huishoudster 
deed open. De mannen vroegen 
naar de pastoor. Ze antwoordde 
dat deze niet thuis was. Nu, dan 
moest de kapelaan maar naar 
de deur komen. De ramen van 
de pastorie zouden niet goed 
verduisterd zijn. Daar moest iets 
aan gebeuren. Maar toen Böcker 
verscheen, wilden ze enkel van 
hem weten waar Schoenmaker 

verbleef. Daar wilde hij geen 
antwoord op geven. Waarna 
een van de mannen zijn pistool 
tevoorschijn haalde en Jan 
Böcker neerschoot. De kapelaan 
stierf ter plaatse.

De plaquette
Jan Böcker is begraven 
op de Rooms-katholieke 
begraafplaats aan de Hereweg. 
Zijn graf bevindt zich dichtbij 
de ingang, op een klein 
ereveld, waar ook andere 
oorlogsslachtoffers hun laatste 
rustplaats vonden. Na de oorlog 
is in de hal van de pastorie, waar 
hij de dood vond, een plaquette 
geplaatst ter nagedachtenis 
aan hem. Deze plaquette is 
echter alleen zichtbaar voor de 
bewoners en bezoekers van het 
pand.       

■ De plaquette in de hal van de pastorie die aan de moord 
herinnert.

■ De ingang van de pastorie waar de moord plaatsvond.

■ Het graf van de kapelaan op de rooms-katholieke be-
graafplaats aan de Hereweg (graf op de achtergrond links).

■ Johannes Böcker.
Foto: Hoe Groningen streed. Pro-
vinciaal gedenkboek van het ver-
zet 1940-1945’, uitgegeven door 
Niemeijers uitgeversmaatschap-
pij, zonder jaar (1951?).                                        

Van september 1943 tot okto-
ber 1944 vonden, verspreid 
over het land, de zogeheten 
Silbertanne-moorden plaats. 
Nederlandse SS-ers en oost-
frontveteranen hadden de 
taak op zich genomen om, als 
represaille voor aanslagen die 
het verzet had gepleegd, min 
of meer bekende Nederlanders 
om te brengen die als anti-Duits 
bekend stonden. De werkwijze 
was bijna altijd dezelfde. De SS-
ers gingen naar het aangegeven 
adres, belden daar aan en zodra 
het beoogde doelwit in de 
deuropening verscheen, werd 
hij neergeknald. Zonder pardon. 
Het bekendste slachtoffer van 
deze Silbertanne-moorden was 
A.M. de Jong, schrijver van de 
destijds immens populaire 
Merijntje Gijzen-cyclus. Ook in 
Groningen was het commando 
actief. Na de liquidatie van de 
NSB-er Anne Jannes Elsinga, 
op oudejaarsdag 1943, bij 
de Eendrachtsbrug aan de 
Paterswoldseweg, werden nog 
dezelfde avond en nacht zes 
stadjers in of bij hun huis 
doodgeschoten. Een van hen 
was de Oosterparker Johannes 
Swint. Het monument voor 
hem, op de hoek van het 
Linnaeusplein en de Zaag-
muldersweg, herinnert aan 
deze gruwelijke gebeurtenis.

Het laatste slachtoffer van 
Aktion Silbertanne, zoals deze 
moorden in het Duits worden 
genoemd, kwam eveneens 
uit de Oosterparkwijk: 
kapelaan Johannes Gijsbertus 
Böcker, verbonden aan de 
Sint Franciscuskerk aan de 
Zaagmuldersweg, niet ver van 
het Wielewaalplein. Wellicht 
is zijn naam wat minder 
bekend dan die van de andere 
slachtoffers, maar zijn lot is niet 
minder tragisch.

Bouwwerkzaamheden Treslinglocatie

Niet alleen aan de Oosterhamrikkade, maar ook op de Treslinglocatie wordt er stevig doorgebouwd. Het 
toekomstige IKC Borgman, het Integraal Kindcentrum, is met de dag beter herkenbaar. Begin 2021 moet 
de bouw klaar zijn.                                                                                                                                    Foto: Richard Brouwer
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De laatste jaren is de welvaart 
in onze wijk behoorlijk omhoog 
geschoten. Dit was ook de 
bedoeling. Onze prachtige, 
groene wijk werd ook 
aangeprezen aan een ander 
type mens dat zich een aardig 
koophuis kon veroorloven. 
We hebben nu van alles wat. 
Mensen die leven van de 
bijstand, tweeverdieners en 
alles daar tussenin.

De Oosterpark is in relatief 
korte tijd een gewilde wijk 
geworden voor mensen van 
verschillende pluimage.

Zoals Annie Tak onlangs 
vertelde dat vroeger de Petrus 
Campersingel de mooie, 
statige façade van het volkse 
Oosterpark was, vraag ik me 
af of we niet uit moeten kijken 
weer zoiets te creëren. De 
Oosterpark wordt niet meer 
gezien als achterstandswijk, 
maar is dat in alle lagen zo?

Laten we elkaar goed blijven 
zien, al is het op een afstandje. 
Verborgen armoede heet niet 
voor niets zo. Een mengeling 
van schaamte en trots maakt 
dat mensen ook hun eigen 
façades optrekken.

Ik ben ervoor om bepaalde 
‘volkse elementen’ hoog te 
houden. Maak een praatje met 
elkaar of groet en deel je mooie 
lach.

Het leven
Ik schrijf graag over het leven

het leven in al zijn facetten
met moog’lijkheden, kansen

zijn regels en zijn wetten.

Ik schrijf graag over mensen
En dat houdt heel veel in

Want wat houdt mensen bezig
wat geeft hun leven zin!

Ik schrijf over de schepping
die mij altijd weer raakt

De bloemen, bergen, meren
zo schitterend gemaakt.

Ik schrijf graag over dieren
Ik draag ze in mijn hart

Hun liefde, trouw aan mensen
is een verhaal, apart!

Ook schrijf ik over muziek
Bezielend, maar ook teer
Hoe het je hart kan raken
Het doet soms bijna zeer.

Ja, ik schrijf graag over het leven
De liefde, ’t geloof, ons gezwoeg
En ik zal je eens iets vertellen:
Daarvan krijg ik nooit genoeg!

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHT

Groentje

Hopelijk breken er tijden 
aan dat wanneer er drie keer 
wordt geniesd, iemand vanaf 
anderhalve meter weer vrolijk 
roept ‘morgen mooi weer!’

Geen afstand vanuit angst, 
maar vanuit respect. Respect 
voor de eigen ruimte en die van 
een ander. Gaan we naar een 
mooiere wereld?

Laten we bij onszelf beginnen. 
In onze Oosterpark. Voor mijn 
gevoel doen we hier met z’n 
allen goed ons best om het 
leefbaar voor onszelf en elkaar 
te houden.

Hoe je het ook wendt of keert, 
zaken die grensoverschrijdend 
zijn, zoals milieuvervuiling 
en Corona, brengen ons 
uiteindelijk dichter bij elkaar. 
Jong, oud, arm of rijk, we krijgen 
er allemaal mee te maken. 
Het leven dwingt ons om het 
samen te doen. Want samen 
is de weg. Je hoeft heus geen 
dikke vriendjes met iedereen 
te zijn, maar we leven in een 
samenleving. Wat een prachtig 
woord eigenlijk.

De Oosterpark is altijd een 
mooie wijk geweest. Qua stijl, 
qua opbouw en qua mensen. 
Begonnen als een echte 
volksbuurt waarin mensen 
elkaar kenden, hielpen en 
uiteraard ruzie maakten. Niets 
menselijks is ons vreemd. Het 
was geen rijke buurt, althans 
niet als het ging om geld.

Samen
Door
Petra Beekhuizen Khan

De coniferen in de achtertuin 
van een huis aan de 
Begoniastraat waren wel erg 
groot geworden. Ze stonden er 
al toen de huidige bewoonster 
zoveel jaar geleden het huis 
betrok en zijn in de loop der 
tijd alleen maar hoger en hoger 
gegroeid. De bomen gaven veel 
schaduw en trokken ongedierte 
aan. De woningbouwvereniging 
verordonneerde daarom dat 
ze weg moesten. Dat was 
gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. De bewoonster zag 

zelf geen mogelijkheden en 
vroeg via haar buurvrouw om 
advies bij het WIJ-team. De 
medewerker die haar hielp, 
schakelde het tuinteam in. De 
vrijwilligers van het tuinteam 
ondersteunen bewoners bij 
het onderhoud van hun groen, 
die daar, om wat voor reden 
dan ook, zelf niet meer toe in 
staat zijn. En op een mooie, 
zonnige maandagochtend in 
september, kwam het tuinteam 
in actie, daarbij geholpen door 
buurtbewoners en medewer-
kers van het WIJ-team.

Takken werden afgezaagd en 
naar het pleintje achter de 
huizen gebracht. Vervolgens 
ging de zaag in de stammen van 
de bomen. Uiteindelijk bleven 
er een paar korte stompjes over.

“Om die te verwijderen, heb 
je een stobbenfrees nodig,” 
legde Luuk Penning van het 
tuinteam uit. “Met een dergelijk 
apparaat maak je de stronken 
en de wortels van een gerooide 
boom kapot en vermaal je de 
restanten. Hierdoor voorkom 
je dat de boom opnieuw 
uitloopt. Maar we hebben 
geen stobbenfrees. Dat is 
professioneel materiaal.”

“Een boom is onder de grond 
vaak even groot als boven de 
grond,” vulde Dennis Medema 
van het WIJ-team aan. “De 
wortels gaan diep. Het is een 
hele klus alles te verwijderen. 
Dat lukt nu dus niet. Maar 
voorlopig is het probleem 
opgelost.“

Ondertussen voorzag de buur-
vrouw iedereen van koffie, 
thee en cake. Het was, zoals 
Henk Heino van het WIJ-team 
opmerkte, een mooi staaltje van 
‘noaberschap’. “Buren helpen 
elkaar en het is nog gezellig 
ook.”

En de bewoonster? Deze was 
heel opgelucht dat de bomen 
waren verdwenen. “Het ging 
me aan het hart, ik houd van 

alles wat leeft, maar er moest 
wat gebeuren. De bomen 
moesten weg. Alle hulde voor 
het WIJ-team en het tuinteam. 
Deze hebben het fantastisch 
opgepakt.”

Er was nog één klein punt dat 
om aandacht vroeg. De enorme 
berg groenafval die nu op het 
pleintje achter de huizen lag. 
De woningbouwvereniging had 
toestemming gegeven de af-
gezaagde takken en stammen 
daar een week te laten liggen, 
maar daarna moest het toch 
worden afgevoerd. Iemand 
stelde lachend voor er alle 
containers in de buurt mee te 
vullen, maar dat vonden de 
anderen niet zo’n goed idee. 
De buurt heeft een week de tijd 
een oplossing te vinden.

Tuinteam in actie in de
Begoniastraat

In beweging met Van Weering

Het is een rare tijd zo met 
alle Corona-perikelen. Dit 
geldt voor iedereen, of je nu 
in de zorg werkt, in de bouw, 
vrijwilligerswerk doet of geen 
werk hebt. Iedereen heeft zijn 
eigen zorgen. Dit kan leiden 
tot lichamelijke klachten, door 
overbelasting (stress) of juist 
door onderbelasting omdat we 
minder bewegen.

Het blijft belangrijk om in 
beweging te blijven! Een uurtje 
wandelen per dag kan er al 

voor zorgen dat je je fitter voelt 
en je weerstand toeneemt. 
Doe regelmatig mee met 
Nederland in Beweging (tv) of 
pak wat vaker de fiets i.p.v. de 
auto.

Heb je lichamelijke klachten 
gekregen  die niet vanzelf 
weer weggaan, dan staan wij 
uiteraard voor je klaar. Met 
goede hygiënemaatregelen en 
een mondkapje kunnen we 
jullie behandelen zoals we dat 
altijd deden. Kun je niet naar 
de praktijk komen vanwege 
Corona-gerelateerde klachten? 
Of durf je de deur niet uit?  Dan 

bestaat de mogelijkheid om je 
via telefoon, email, beeldbellen 
of de app Physitrack te helpen 
met adviezen en oefeningen.

Heb je nog vragen of wil je een 
afspraak inplannen? Neem dan 
gerust contact met ons op!

info@praktijkvanweering.nl of 
tel: 050-3130220

Wij wensen iedereen in ieder 
geval veel gezondheid toe!

Rik, Rita, Marjolein, Rosanne, 
Edwin en Eva,
Team Van Weering

Ingezonden door Fysio-Fit 
Van Weering

Door Erik Weersing
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Een frisse tegenwind

Door
Mirjam Rinkel

De tegenwind is weer aangewakkerd. 
Heeft iedereen er nog zin in? Deze 
cultuurcoach wel!

Na de zomer pakten we onze 
mooie plannen op. Zo blijkt het 
Ontmoetstation, een idee voor 
een plek waar Oosterparkers en 
nieuwkomers in de wijk elkaar 
kunnen ontmoeten, mooi aan te 
sluiten bij plannen van de gemeente. 
Die wil namelijk Michi-Noeki’s 
realiseren in de wijk. Een soort 
wandelroute door de wijk met 
pleisterplaatsen waar je een kop 
koffie kunt drinken en een praatje 
kan maken. Volgend jaar zal de eerste 
geplaatst worden. Hoe mooi is het als 
de ideeën over een Ontmoetstation 
daaraan gekoppeld kunnen worden! 

De makers van de Michi Noeki’s 
zijn enthousiast, ook VRIJDAG in de 
Buurt en wijkbewoners denken mee. 
Dat wordt een mooie samenwerking! 

Naast dit mooie idee is er goed 
nieuws over de Ateliers in de twee 
lagere scholen. 

SamenWijs een project waarin 
studenten onderzoek doen naar 
eenzaamheid in de Stad heeft 
samen met mij een plan gemaakt 
om de Ateliers in te zetten voor 
alleenstaande moeders en vaders en 
hun kinderen in de wijk. 

Dit is precies zoals de CWR het 
bedoeld heeft toen deze geld 
beschikbaar stelde aan de Ateliers. 
De studenten zijn inmiddels van start 
gegaan en zoeken alleenstaande 
ouders met kinderen die graag mee 
zouden willen doen. 

Een mooi plan, daar wordt een 
cultuurcoach heel blij van! En we 
laten ons niet ontmoedigen door 
Corona, want wij gaan creatief door, 
al is het met frisse tegenwind! 

Wil je meedoen aan een van de 
projecten, neem contact met mij op.

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



Oktober 2020 | Pagina 9Wijkkrant Oosterpark



Pagina 10 | Oktober 2020 Wijkkrant Oosterpark

 

Tegenwoordig is de Entree in de Oude 
School weer gedeeltelijk 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! 

OOSTERLICHT MINI-
SPORTWEEK 
HERSTVAKANTIE 
Alle onderstaande informatie is onder 
voorbehoud in verband met 
wisselende corona richtlijnen – volg 
ons op Facebook of Instagram voor 
actuele informatie 
 
Oosterlicht laat de herfstvakantie niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Ze 
organiseren een mini-sportweek op 
donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. 
Tijdens deze dagen wordt er volop 
gesport en wordt er in de pauze iets 
verteld over hun geloof. Iedereen is 
van harte welkom! 

 
 
PROGRAMMA 
Van 10.30 tot 12.30 is er voor de 
jeugd onder de 12 op het Cruijffcourt: 
Voetbal 
Sportspellen 

Van 15.00 tot 17.00 is er voor de 
jeugd 12+ op het Cruijffcourt:  
Voetbal 
Bubblevoetbal  
Sportspellen 
 
Van 19.30 tot 21.30 is er voor alle 
leeftijden: 
Glow in the dark zaalvoetbal 
(Gymzaal) 
Kletsuurtje/spelletjesavond 
(Oosterkerk) 
Gamen (Oosterkerk) 

Locaties: 
Cruijffcourt: Pioenstraat 17 
Gymzaal: Goudenregenplein 16 
Oosterkerk: E. Thomassen à 
Thuessinklaan 1  
 

Let op: donderdag is er glow in de 
dark voetbal, vrijdag regulier voetbal.  

 

 

 
Doe jij mee aan deze toffe activiteiten? 
Er is voor iedereen iets en Oosterlicht 
ziet je graag in de herfstvakantie. Het 
is gratis en opgeven is niet nodig. Bij 
vragen of opmerkingen stuur een e-
mail naar oosterlicht@groningen.nl 
 
Facebook: 
https://facebook.com/Oosterlicht 
Instagram: sc_oosterlicht 

OPKNAPPEN JOP 
Het jongerencentrum Oosterpark 
(JOP) wordt opgeknapt. 

Het JOP gelegen aan de klaprooslaan 
is voor veel Oosterparkers een plek 
waar ze zich door het verleden mee 
verbonden voelen. Het pand is als 
jeugdcentrum door een grote groep 
bewoners met eigen handen 
gebouwd. 

 

Op dit moment wordt het JOP 
opgeknapt omdat er sprake is van 
achterstand in groot onderhoud. 
Hierdoor maakt het gebouw een 
onverzorgde indruk, is het minder 
gebruiksvriendelijk en minder veilig. 
Jochem van Werkpro en zijn team 
willen het pand weer aantrekkelijk 
maken. Het liefst net als voorheen 
samen met de gebruikers en 
bewoners van de Oosterparkwijk. 
Maandagavond 7 september is er een 
informatieavond gehouden voor de 
bewoners van de Oosterparkwijk en 
drie bewoners hebben zich al opgeven 
om mee te helpen.  

Klussen die onder andere op de lijst 
staan zijn: elektra, plafond, sanitair, 
vloeren, dak, schilderwerk binnen en 
buitenkant.  

Ben jij een bewoner die het leuk vindt 
om een beetje te klussen en actief 
bezig te zijn?  

Elke maandag en dinsdag wordt onder 
begeleiding van Jochem gewerkt aan 
het opknappen van het JOP. Bewoners 
kunnen zich vanaf 8.00 uur ’s ochtend 
melden bij het JOP, Klaprooslaan 304a. 
Later op de dag aanschuiven mag 
natuurlijk ook. 

NB. Ook tijdens het opknappen is er 
elke maandag t/m woensdag van 
18.30-20.30 uur soosavond voor de 
jeugd van 12 jaar en ouder. 
 
FINANCIËLE TIP VAN 
GELDWIJS  

De decembermaand komt er weer aan, 
en dat betekent veel uitgaven! Met de 
volgende tips kun je dit beperken. 

Wil je elkaar toch iets geven met 
Sinterklaas en Kerst, maar is je budget 
heel klein? Spreek dan met elkaar af 
om enkel zelfgemaakte cadeautjes 
en/of surprises te krijgen en te geven. 
Dit hoeft niet duur te zijn en is een 
persoonlijk cadeau. Ook leuk voor 
kinderen. 

In december worden de winkels extra 
gezellig ingericht om je te verleiden. 
Maak van tevoren lijstjes voor cadeaus 
die je wilt geven en de boodschappen 
die je nodig hebt. Het helpt je ook om 
van tevoren een budget vast te stellen. 

Geef een Amerikaans feestje en laat 
iedereen hapjes en drankjes 
meenemen of één gang voor bij een 
meergangendiner. Super gezellig én 
het scheelt een hoop geld. 

INGELIJST: GEORGE AMOFA

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. 
Waar houd je je mee bezig? 
Ik houd mij samen met mijn team als 
“Apotheek Oosterpark” bezig met de 
gezondheidszorg in deze wijk. Onze 
belangrijkste doelstelling is om in nauw 
overleg met de hier gevestigde 
huisartsen onze cliënten zo goed 
mogelijk te ondersteunen bij  

gezondheidsklachten.  Essentieel hierbij 
is onze toegankelijkheid. Wij zijn 
beschikbaar voor alle gezondheids- 
gerelateerde vragen en gaan indien 
nodig in overleg met de behandelende 
huisarts of specialist. De afstand tussen 
ons en de cliënt moet zo klein mogelijk 
zijn om de zorgvraag zo goed mogelijk te 
kunnen beantwoorden.  
Ook wanneer U geen cliënt bij ons bent kunt 
U bij ons terecht met medicatie-gerichte 
vragen. In nauw contact met het WIJ-team 
stellen wij ons voortdurend de vraag op welke 
wijze de zorg nog verder verbeterd kan 
worden.  
Behalve als apotheker probeer ik ook als 
drummer van een band een bijdrage te 
leveren aan de sociale activiteiten in de wijk. 
Inmiddels heb ik al verschillende keren 
opgetreden met mijn band. 
 
Wat vind je het leukste aan je werk in de wijk? 
Het leukste aan mijn werk is om mijn klanten 
te informeren over het juiste gebruik van 
medicijnen. Over het algemeen zijn de 
wijkbewoners heel toegankelijk, vriendelijk en 
direct. Dit was mij al bekend uit mijn vorige 
werkkring en is ondermeer een reden geweest 
om mij te vestigen in de Oosterparkwijk. Ik 
houd van directe mensen, die er niet omheen 
draaien en direct op hun doel afgaan. Kers op 
de taart is natuurlijk de tevredenheid van de 
klanten, die dat vaak uiten door een 
versnapering langs te brengen. Dit is vaak de 
manier waarop de wijkbewoners hun 
tevredenheid tonen en voor ons een extra 
motivatie om ons werk nog beter te doen. 
 
Wat is de leukste ervaring die je in je werk 
hier hebt gehad? 
Eén van de leukste ervaringen die ik heb 
gehad in mijn werk was de gezamenlijke 
bijeenkomst van de verschillende 
zorgverleners in het voormalige “Treslinghuis”. 
Daar werd getoond wat er qua zorg allemaal 
mogelijk is in onze wijk. De huisartsen, 
Thuiszorg, Fysiotherapeuten, Tandartsen, 
maar ook het WIJ-team gaven daar een 
inkijkje in de dagelijkse praktijk. Daarnaast 
was er ook gedacht aan de inwendige mens 
middels een buffet en was er live muziek van 
mijn band. 
 
Wat vind je zelf leuk om te doen in de 
Oosterparkwijk? 
Behalve mijn taak in de gezondheidszorg 
vind ik het heerlijk om boodschappen te 
doen in de wijk. Ik kom dan mensen tegen 
waar ik op een andere manier contact 
mee maak als in de apotheek. Het is leuk 
om de wijkbewoners, die als apotheker op 
een andere manier ken, tegen te komen in 
de dagelijkse praktijk. 

Aan wie wil je deze pen graag doorgeven? 
Aan Mehrdad Shams van Tandartspraktijk 
Oosterpark. 
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Proef het Seizoen: een kinderkookactiviteit op de maandagmiddag! 
 
Proef het seizoen is een activiteit voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 
WIJ Oosterparkwijk verzorgt deze activiteit elke maandagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur in de keuken van restaurant Bie de Buuf aan de 
Paradijsvogelstraat 10.  
Het doel van deze activiteit is om jongens en meisjes bewust te maken 
worden van wat voor soorten kruiden, groenten en fruit er groeien in de 
verschillende maanden van het jaar. Hoe ze heten, ruiken en smaken. 
Waarom ze gezond zijn en hoe je ze kunt bereiden. Daarnaast is het een 

leuke manier voor kinderen om te leren 
samenwerken; ze helpen elkaar en 
leren van elkaar. Verder leren ze wat 
voor materialen we gebruiken in de 
keuken, hoe we ze daar mee om gaan 
en hoe we het eten gaan presenteren. 
Maar het allerbelangrijkste is dat de 
kinderen erg veel plezier hebben met 
elkaar. 

 
Regelmatig bezoeken we met de 
kinderen de tuin van Toentje, de 
bekendste tuin in Oosterparkwijk. We 
laten ze zien hoe de groenten uit de 
grond komen. Wat er nodig is om de 
groente te verbouwen. Onder 
begeleiding mogen de kinderen binnen 
lopen in de groentekas.  

 
Tot nu toe hebben de kinderen meer dan 20 
kruiden gezien, geroken en geproefd. We 
gebruiken regelmatig  verse kruiden in het 
gerecht, zonder andere toevoegingen erbij, 
behalve een beetje zout en witte peper. 
Paprika, wortel, zoete aardappel zijn onze 
zoete smaakmakers. Elke keer proberen we 
twee of drie verse kruiden te gebruiken zodat 
je de smaak van de verse kruiden goed kunt 
proeven in het gerecht. Want verse kruiden 
zijn gezond en de beste smaakmakers!  
   
Tijdens het koken zijn er altijd begeleiders 
aanwezig om de kinderen te ondersteunen. Aan de kinderen wordt 
geleerd om hygiënisch en veilig om te gaan met de  messen en de 
materialen die we in de keuken hebben. We leren ze verschillende 
snijtechnieken, zodat ze weten hoe ze groente en fruit op de veiligste 
manier kunnen snijden. Ook leren we de kinderen bij het binnen komen 
meteen hun handen te wassen en om schorten te gebruiken. En natuurlijk 
gaan we na het koken, net als thuis, de tafel dekken en aan tafel eten. 
Water in de kannen, glazen voor iedereen, vork, lepel en schone borden 
netjes op tafel gelegd. Samen! 
 
Het moment van eten is het mooiste want dan mag iedereen iets 
vertellen. En dan wisselen de kinderen ook met elkaar uit wat er allemaal 
in het gerecht zit dat zij hebben gemaakt. Elk groepje deelt hun recept 
met de rest. Zo worden ze zich goed bewust van wat ze eten en hoe het 
smaakt. Het eten dat over is mogen de kinderen meenemen naar huis. Zo 
verspillen we niets.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Recept voor Groene Pannenkoekjes; 
 
Ingrediënten: 
500 gram aardappel in blokjes snijden mengen met een half glas water, 
een handvol bieslook, een halve theelepel zout en witte peper naar 
smaak. 
1 paprika gesneden in kleine blokjes of reepjes voor de zoete smaak en 
de garnering op de pannenkoekjes. 
Olijfolie, zonnebloem olie of boter. 
Benodigdheden: 2 kommen, een zeef, een lepel en een blender.  
Koekenpan.  
 
Werkwijze:  
Doe alle ingrediënten behalve de paprika en de olie in de blender. Zeef de 
fijn gemalen aardappel en laat het overgebleven groene water even in 
een kom liggen (ongeveer 1 minuut). Daarna voorzichtig het groene water 
uit de kom gieten. Je kunt zien dat een witte stof van de aardappel in de 
kom blijft liggen. Dit is zetmeel en dat heb je nodig. Je mengt het weer 
met de aardappel uit de blender.  
Olie of boter in een hete pan. Daarna leg je het mengsel voor 4 
pannenkoekjes in de pan. Wacht tot dat ze bruin worden en dan keren. 
Bak tot beide kanten bruin en krokant worden. Herhaal dat tot je deeg op 
is. Serveer je groene pannenkoekjes met de gesneden verse rode 
paprika.  
 
 

Een moeder vertelde dat haar kind 
voor deelname aan de activiteit 
alleen maar broccoli at thuis en geen 
andere groenten. Dat is sinds het 
koken op de maandag veranderd!  
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