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En nu wordt het Kerstmis

Door Mark C Hoogenboom ■ De Kamperfoeliestraat in kerstsfeer.                                                                                        Foto: Richard Brouwer
Kerstmis in je eentje vieren, of 
maximaal met z’n drieën ongeveer, 
is het tijdelijke normaal. Daar 
wordt niemand vrolijk van. Dat 
is makkelijk te begrijpen: we zijn 
gewoontemensen, houden van 
andere mensen en zijn erg graag 
bij elkaar. Verjaardag, weekend, 
vrijdagmiddag, midzomernacht, 
Pasen, Nieuwjaar en ook Kerstmis 
zijn vanzelfsprekende redenen 
voor feest en samenzijn.

Dit einde van het jaar wordt 
anders dan in de afgelopen 100 
jaar. Om te voorkomen dat we 
ziek worden of anderen ziek 
maken, is afstand noodzakelijk 
en anti-sociaal gedrag vertonen 
de opdracht. Dat is precies niet 
wat we als mensen graag doen, 

we zijn juist groepswezens die in 
het bij elkaar zijn hun eigenheid 
en zelfstandigheid bevestigen. We 
worden echter in deze periode 
gevraagd wijs en rationeel te 
zijn, terwijl we graag emotioneel 
gevoelig zijn.

In deze tegenstelling wensen we 
iedereen een fijn kerstfeest en een 
heerlijk nieuw jaar.

Met een paar suggesties voor het 
gebonden blijven met anderen, nu 
ze niet op bezoek komen of jij er 
niet heen zult gaan. Mocht je nog 
geen Zoom-bingo gedaan hebben: 
ga dat eens regelen. Laat de 
kerstcadeautjes winnen in plaats 
van ze weg te geven en bingo dus 
net zo lang totdat iedereen een 

keer gewonnen heeft. Help aan 
het eind de traagste door daar met 
z’n allen extra bingo-papiertjes 
voor in te vullen. De jongeren 
kunnen overigens goed uit de 
weg met nummers roepen en 
bingo’s controleren. Tussendoor 
pauzes houden en dan mogen de 
ouderen levensverhalen vertellen 
die verrassend of leuk zijn (als ze 
maar niet zeurpieten). 

Haal daarnaast minstens twee 
keer zo veel kaartjes in huis, 
mogen kerstkaartjes zijn maar dat 
hoeft niet, als er gezinsleden zijn. 
Op kerstdag of kerstavond of wat 
voor moment ook maar: iedereen 
die kaartjes laten volschrijven. 
Adresseren aan mensen die 
anders op bezoek zouden komen 

of waar je zelf heen zou gaan. Dat 
dan iemand meer dan één kaartje 
krijgt is niet erg. De jongste 
gezinsleden worden wellicht 
geholpen met schrijven. Of ze 
mogen tekenen. Eindig elk kaartje 
met: “Laat eens horen hoe het met 
jou gaat!”. Stuur een dagje later 
al die kaartjes op en wacht rustig 
reacties af. Kan met de postdrukte 
makkelijk een weekje nemen.

Ben je in de stemming voor meer 
tekst dan op een kaartje past, 
schrijf dan met al je gezinsleden 
samen, tegelijk, een brief. Bij 
voorkeur handgeschreven. Met 
stukjes tekst van iedereen 
erin. Gedichtje erin van een 
goede dichter misschien. Stukje 
songtekst erin van een mooi 

nummer. Wellicht af een toe een 
zin geschreven in het handschrift 
van je zoontje of dochter. Maak er 
een jaarverhaal van en vertel wat 
er gebeurd is. Wat er goed ging. 
Welke rampen zich voltrokken 
hebben. Hoe jullie je voelen. Een 
brief die een jaar beschrijft en die 
je dan opstuurt naar een familielid 
die je al lang niet meer gezien hebt. 
Alsof ie geëmigreerd is naar een 
ver land. Een stuk of vijf kantjes 
lijkt me wel het minimum om een 
jaar wat samen te vatten. 

En terwijl je schrijft, ben je in 
gedachten vlakbij de mensen die 
je schrijft. Zo werkt schrijven. Al 
eeuwen. Ver van elkaar vandaan 
en toch krachtig verbonden.
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Op 29 mei 2021 vindt de eerste 
editie van de kunstmarkt Ooster 
Art plaats in en rond de Blauwe 
Boerderij en het pleintje het 
Lindenhof. De markt duurt van 
11 tot 17 uur. Het wordt een 
gezellige markt met muzikale 
omlijsting.

Er is al veel animo voor om mee 
te doen: de helft van de kramen 
is bezet, dus kunstenaars uit de 
Oosterparkwijk, meld je snel 
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GEDICHT

WINTER
IJs in sloten en plassen

mensen in dikke winterjassen
schaatsen uit het vet

met sokken aan naar bed
sneeuwvlokken dwarrelen uit de lucht

opoe Mulder slaakt een diepe zucht
kommen snert gaan grif van de hand

sfeervolle plaatjes in de krant
o wat heeft het weer gevroren

poezen spinnen als nooit tevoren
ijsbloemen op de ruiten

kinderen spelen allemaal buiten
de Oldambtrit komt er aan

tot grote vreugde van Jan uit Roodehaan

E. FILIPPUS

   STRIP

Piekuur

Door Henk van Akkeren

Groentje
Een bijzonder jaar weer bijna voorbij

Door
Petra Beekhuizen Khan

Alle andere jaren voelde 
december als een heel drukke 
maand met een bijna tastbare 
lucht van verwachting. 

Dit jaar voelt het anders. Geen 
intocht. Sinterklaas kon alleen 
aankomen op televisie, op een 
geheime plek. 

Ook geen jolige pietjes in het 
straatbeeld. Zelfs mijn zoon is dit 
jaar van zijn geloof gevallen en 
weet nu dat ik cadeautjes in zijn 
schoen stop. Het magische is er 
wel een beetje af.

Vroeger bij ons thuis waren we 
weken van tevoren al bezig. Wij 
vonden het Sinterklaasfeest 
geweldig. 

Iedereen sloot zich op in zijn of 
haar kamer en niemand mocht 
erin. Ellenlange, prachtige 
gedichten en nog mooiere 
surprises. Ik heb een heel 
creatieve familie.

De kerst lijkt echter steeds sneller 
zijn intrede te doen.

Ik moet zeggen dat, in deze zo 
snel donker wordende tijd, ik 
het heel mooi vind om buiten al 
overal lichtjes te zien. Onze buren 

worden ook elk jaar creatiever. 
Op een avond kwam ik thuis 
en zag ik allemaal gekleurde 
en kleine, witte sterrelichtjes 
flonkeren in onze Vlinderstruik 
(boom kun je bij ons wel zeggen). 

Het was prachtig. Ik werd er heel 
erg blij van. Elke dag verscheen 
er daarna iets meer: een 
slingertje, kerstattribuutjes en 
zelfs kabouters bij de stam.

Het heeft voor mij nog niet met 
kerst te maken, maar met licht 
in de duisternis. Alhoewel kerst 

■ Een leuk initiatief van een buurtbewoner. Inmiddels staat het 
boompje al een tijdje in de volle grond.

voor mij ook een lichtfeest is.

Buiten wat bouwgeluiden, af 
en toe een bladblazer (mogen 
wat mij betreft afgeschaft 
worden, wat een herrie en nog 
milieuonvriendelijk ook) en zo 
nu en dan een vuurwerkknal, is 
het stil in de Oosterpark.

De natuur gaat ook in rust.

Het Goudenregenplein is met 
veel mensen (met name kin-
deren) voor een deel beplant. 

Het groen in het hondenparadijs 
aan de Paradijsvogelstraat is met 
vereende krachten gesnoeid en 
er zijn nieuwe bomen bij geplant. 

Een aantal maanden geleden 
is er door een bewoner een 
appelboom geplant op het stukje 
groen tussen de Vinkenstraat en 
de Nachtegaalstraat.

In het komende voorjaar zal er 
weer een hoop nieuw groen en 
kleur zichtbaar worden. 

Ik ben benieuwd!

Voor sommige vogels zijn onze 
mondkapjes zeer interessant 
gebleken, maar bleken ook niet 
altijd ongevaarlijk. Echt iets 
om verstrikt in te raken. Knip 
de touwtjes door voordat je ze 
weggooit. Vind je een mondkapje 
op straat gooi ‘m dan in de 
prullenbak!

Mijn wens voor het komende jaar 
is dat we naast de momenten met 
mondkapjes ook maar flink veel 
frisse lucht in mogen ademen. 
Adem is leven. Dat we mogen 
leven in ontspanning, hoe de 
omstandigheden ook zijn. 

Op je gezondheid!

Eerste editie Ooster Art: 
kunstenaars doe mee!

OPROEP

aan via ooster.artgroningen@
outlook.com. Ook voor meer 
informatie kun je tot dit 
emailadres wenden.

Kosten voor een overdekte kraam 
van 2 meter lengte bedraagt 
12,50 euro.

Tot ziens op 29 mei.

Namens Ooster Art,
Jacqueline Pieters
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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

Tot dit jaar wilde de gemeente alleen 
betaald parkeren invoeren als er 
voldoende draagvlak was. Daarom 
hebben wij op verzoek van de bewoners 
de afgelopen jaren op verschillende 
plekken parkeerpeilingen georganiseerd. 
Het huidige gemeentebestuur wil betaald 
parkeren in heel veel wijken in de stad 
gaan invoeren. Ook in de 
Oosterparkwijk.

Omdat onze wijk hiervoor zelf mocht 
kiezen wat ze wilden, hadden bewoners 
tot 1 november de tijd om een peiling 
aan te vragen. Maar voor een nieuwe 
stemming zijn er te weinig aanvragen 
binnen gekomen. Dit betekent dat de 
gemeenteraad in het voorjaar van 2021 
gaat beslissen of er in al die wijken 
betaald parkeren wordt ingevoerd.

Aan de ene kant vinden wij het als 
bewonersorganisatie jammer dat we niet 
meer zelf mogen kiezen. Aan de andere 
kant hebben we ook gezien dat de 
overlast in sommige delen van de wijk 
enorm is toegenomen. Het is er zo vol 
dat auto's zelfs op de stoep en op 
kruisingen geparkeerd staan.

Tegelijkertijd weten we dat voor 
sommige bewoners de invoer van betaald 
parkeren een enorme tegenvaller is. 
Enerzijds is het best duur, anderzijds 

speelt in de nieuwbouw het probleem dat 
men geen straatvergunning mag 
aanschaffen. 
In de gesprekken met de gemeente 
hebben we het daarom over een paar 
dingen uitgebreid gesproken:
a) verlaging van de prijs van de 
bezoekerspas voor minima. 
b) plaatsen van een aantal deelauto's in 
de Asterstraat.
c) aanpakken verkeersoverlast Florakade, 
Paradijsvogelstraat en Oosterhamrikkade 
ZZ.

De gesprekken zijn nog in volle gang, 
maar de kans is groot dat zowel de 
verlaging van de prijs van de 
bezoekerspas voor minima als het 
plaatsen van deelauto's in de Asterstraat 
wordt meegenomen in de definitieve 
beslissing van de gemeenteraad.

We blijven met de gemeente over deze 
onderwerpen praten. Je weet het immers 
pas zeker als de beslissing genomen is.

Het aanpakken van de verkeersoverlast 
Florakade e.o., staat nu mede dankzij de 
inzet van bewoners van de Florakade 
eindelijk op het netvlies van diverse 
gemeentelijke organisaties en van de 
wethouder. In een volgende krant kunnen 
we hier hopelijk meer over schrijven.

Invoer betaald parkeren 2021

In overleg met ons heeft de gemeente 
drie plekken in het Pioenpark en een 
grasveld aan het einde van de 
Vinkenstraat aangewezen voor een groen 
experiment. In deze grasvelden komen 
stukken waar naast het gras ook lage 
bijen en vlinderplanten worden 
neergezet. De hoop van de gemeente (en 
van ons) is dat deze bloeiende planten 
meer vlinders en bijen aantrekken.

De plantjes en het gras op deze velden 
worden dan niet op 5 cm hoogte gemaaid 
maar pas als ze 15 cm hoog zijn. Iets 
wilder dus als we nu gewend zijn. Vind 
je dat het grasveld voor jouw huis ook 
wel wat vrolijker en levendiger moet 
worden, stuur ons dan een mailtje. Je 
buren en de milieudienst moeten dan 
natuurlijk ook akkoord gaan.

Bijen en vlinders in het Pioenpark

Wil je wat betekenen voor je wijk, je 
actief inzetten voor je omgeving? 
Bewonersorganisatie Oosterpark zoekt 
een penningmeester. 

De BO krijgt jaarlijks een subsidie van 
de gemeente Groningen. Hiervan betalen 
wij een aantal vaste lasten, maar we 

ondersteunen organisaties en bewoners 
bij het financieren van ideeën die de wijk 
net een beetje mooier maken. Jij zorgt 
ervoor dat rekeningen op tijd betaald 
worden, facturen verstuurd worden, dat 
er overzicht is en je handelt de jaarlijkse 
subsidieaanvraag en verantwoording 
af.  

Je kan kiezen of je alleen deze taken op 
je neemt of dat je ook bij de overige 
taken van de BO betrokken wilt worden. 
https://oosterparkgroningen.nl/overbo/

Penningmeester: de BO zoekt jou!

Kunst op ondergrondse vuilcontainers
Op vijf ondergrondse containers is een 
klikframe geplaatst. Daar komen foto's in 
gemaakt door bewoners uit onze wijk. 
Dat kunnen foto's van de wijk zijn, over 
de wijk of gewoon wat je heel mooi 

vind. Wil je dat jouw foto daar komt te 
hangen? Ga dan naar
https://oosterparkgroningen.nl/
samenkleurenwedewijk/

Michi Noeki
Een bijzondere naam voor een bijzonder 
project. Een paar jaar geleden werd er in 
de wijk een onderzoek gehouden naar 
wat de wijk nodig heeft als steeds meer 
mensen ouder worden. Dit was een 
landelijke wedstrijd georganiseerd door 
de Rijksbouwmeester. Een van de 
winnende ideeën in onze wijk was Michi 
Noeki. Het heeft een paar jaar geduurd 
maar dankzij de langdurige inzet van 
enkele bewoners en met de hulp van het 
Gebiedsteam van de gemeente gaan ze er 
eindelijk komen.

Wat is een Michi Noeki?
Het is een gebouwtje in de wijk waar je 
altijd langs kunt komen om een kopje 
koffie of thee te drinken, waar een gratis 
toilet is en waar altijd iemand zit om een 
praatje mee te houden.

Hoeveel Michi Noeki's komen er?
Als alles goed gaat komen er 4 in de wijk 
te staan.

Waar komen de Michi Noeki's?
Linnaeusplein, Wielewaalplein, bij het 
Toentje/Annie Takveld/tennisbaan, bij 
het nieuwe buurthuis in de Siebe Jan 
Boumaschool.

Wanneer komen de Michi Noeki's?
De eerste komt in het voorjaar bij het 
Wielewaalplein.

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger 
regelmatig in 1 van de Michi Noeki's als 
gastvrouw of gastheer te zitten? Neem 
dan contact met ons op. We verbinden je 
dan met de projectleider van dit 
bijzondere plan.

Wij zijn altijd voor meer kleur in de 
wijk. Daarom willen we volgend najaar 
heel graag een bloembollenplantdag in 
de Oosterpark organiseren. Samen met 
iedereen die wil helpen. Scholen, 

verenigingen, VVE's, duurzaam 
Oosterpark en nog veel meer. Een 
kleurige wijk is een vrolijke wijk. 
Binnenkort meer informatie.

Bloembollenactie najaar 2021
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De Oosterkerk opent voor iedereen de deuren
Het is een imposant gebouw – 
daar zal iedereen het wel over 
eens zijn. Maar de Oosterkerk 
oogt ook wat donker, wat 
ontoegankelijk. Wie voor 
de kerk staat, op de hoek 
van Rosensteinlaan en de 
Thomassen à Thuessinklaan, 
krijgt de indruk tegen een 
bastion aan te kijken dat 
onbekenden wil buiten-
sluiten. Des te verrassender 
is het effect dat de bezoeker 
ervaart wanneer hij naar 
binnen gaat. De kerk opent 
zich voor hem. Het interieur 
is opmerkelijk licht, ruim 
en vriendelijk, met zijn 
zandkleurige stenen en zijn 
prachtige glas-in-lood ramen, 
waarvan op een mooie dag 
de binnenvallende zon de 
kleuren doet oplichten. Deze 
ervaring is niet alleen voor 
gemeenteleden weggelegd – 
iedereen kan dit ondergaan. 
Elke dinsdag en donderdag 
(tussen de middag) en elke 
woensdag (aan het begin van 
de avond) is de kerk geopend 
voor ieder die zich even terug 
wil trekken uit de drukte van 
het dagelijkse bestaan. Op die 
dagen houdt de Oosterkerk 
‘Open Kerk’. Predikant Jaap 
van den Bos geeft een toe-
lichting.

“In het voorjaar kwam door 
de lockdown in één keer een 
einde aan de kerkdiensten. 
Tot begin dit jaar zaten 
er iedere zondag 600 tot 
800 mensen in de kerk – 
van de ene op de andere 
dag waren dat er nul. Ook 

de activiteiten die hier ’s 
avonds plaatsvonden, zijn 
toen gestopt. Alles viel stil. 
Een doodse stilte. Weliswaar 
werden er online diensten 
gehouden, de viering kwam 
daarbij goed in beeld, maar 
de beleving was anders. We 
wilden de gemeenteleden, 
maar ook ieder ander, 
gelovig of niet gelovig, de 
mogelijkheid bieden de kerk 
toch te bezoeken. Er heerst 
in deze tijd veel onzekerheid. 
Door de coronacrisis blijkt 
het leven minder stuurbaar te 
zijn dan iedereen altijd heeft 
gedacht. Veel is de mensen uit 
handen geslagen. De mensen 
komen op deze manier 
op een dieper niveau van 
leven. De kerk is nu een paar 
dagdelen in de week open 
voor ieder die behoefte heeft 
aan een moment van stilte, 
van bezinning, voor iemand 
die een kaarsje wil opsteken 
of een praatje maken met 
een van de vrijwilligers die 
daar aanwezig zijn. Heb je 
geen zin in een gesprek – 
dan is dat ook goed. Op een 
beamer staat een tekst uit de 
Bijbel, de tekst van de dag. 
Daar kun je over nadenken, 
maar het hoeft niet. Het is 
geen knellende religieuze 
boodschap. Iedereen kan zijn 
bezoek op zijn eigen wijze 
invullen.”

Is voldoende bekend dat er op 
die dagen Open Kerk is?

“Het zou beter kunnen. De 
kerk bevindt zich aan de rand 
van de wijk en de ingang is 
van de wijk afgewend. Dat 

is een nadeel. Soms komt er 
niemand, soms hebben we 
acht bezoekers. Het is dus niet 
druk. Een voordeel hiervan 
is dat je de stilte goed kunt 
ervaren. De neuropsycholoog 
Erik Scherder, bekend van 
programma’s op de televisie, 
benadrukt steeds het belang 
van beweging. ‘Beweeg ieder 
half uur vijf minuten’. Ik wil 
eraan toevoegen: ervaar 
daarnaast ook de stilte. Dat 
is minstens zo belangrijk. De 
mens moet af en toe even 
stilstaan in het leven. Als je 
dat niet doet, kun je zomaar 
vastlopen. Waarom denk je 
dat zoveel mensen in onze 
maatschappij tobben met een 
burn-out? In onze westerse 
wereld is tijd kostbaar. Tijd 
moet je nuttig besteden. Je 
moet productief zijn. Je gaat 
toch geen tijd weggooien met 
niets doen? Er zijn echter tal 
van aanwijzingen dat mensen 
vele malen productiever 
zijn wanneer ze zichzelf een 
moment van stilte gunnen. 
Stilte leidt tot verdieping, 
leidt tot meer inzicht. Maar 
het is moeilijk. In tijden van 

onzekerheid val je snel terug 
in oude patronen. En als het 
leven lekker loopt, is er geen 
reden om te veranderen.”

Er is hier wel muziek te horen.

“Heel zacht, op de achter-
grond. We draaien klassieke 
muziek die past bij de rust, 
muziek die nodigt tot stilte. 
Geen grote orkestwerken. 
Ook hoor je hier vaag het 
geruis van de stad, maar 
dat vinden de mensen niet 
storend.”

De architectuur van de kerk 
is de moeite van een bezoek 
alleen al waard.

“De Oosterkerk heeft een 
grootsheid die ons mensen te 
boven gaat. De architectuur 
wordt gekenmerkt door een 
samenhang en een ordening 
die je misschien niet snapt, 
maar die je wel aanvoelt. Je 
voelt dat het klopt. En, ik 
zeg het nog maar een keer: 
dit gebouw is uitstekend 
geschikt om stilte te ervaren. 
Tegenwoordig zijn kerken 

wel eens ondergebracht in 
een omgebouwde gymzaal. 
Dat kan dan niet anders. 
Maar in zo’n omgebouwde 
gymzaal blijven mensen 
na binnenkomst gewoon 
doorpraten. Hier worden de 
bezoekers vanzelf stil.”

Zijn er al weer kerkdiensten 
mogelijk?

“Op zondag hebben we 
kerkdiensten met maximaal 
dertig personen. De gemeen-
teleden zijn ingedeeld in 
groepen. Iedere week is een 
andere groep aan de beurt. 
De overige gemeenteleden 
kijken mee via de live-stream 
op het youtubekanaal van 
de Oosterkerk. Dat is een 
mooie oplossing in deze tijd. 
Toch zie ik ernaar uit dat er 
een werkzaam vaccin tegen 
het coronavirus op de markt 
komt. Ik verheug me erop dan 
weer reguliere diensten te 
kunnen houden, in een kerk 
die weer helemaal gevuld is.“

Hoe beleef jij  2020?
Dat we in een bijzondere 
periode leven zal voor 
iedereen duidelijk zijn.

Hoe we deze beleven is voor 
iedereen verschillend. Dat 
heeft met allerlei factoren te 
maken.

In de wijk is een initiatief 
ontstaan om eens te kijken 
of we een aantal van 
deze verhalen “boven de 
oosterparkvijver” kunnen 
tillen en met elkaar te delen.

Onderwerpen zijn er natuur-
lijk te over, we zijn aan het 
brainstormen geweest, en 
dachten aan… familie, werk, 

dichtbij, ver weg, vrienden, 
hobby’s, verlies, boodschap-
pen, tv gedrag, ergernis, 
angst, blijdschap, oplossing, 
voeding, mogelijkheden, op-
lossingen… en zo zijn er 
heel veel items die zich laten 
vangen in een vertelling.

We hopen dat je plezier hebt 
in het delen van je verhaal 
en zien je schrijven graag 
tegemoet. Probeer je verhaal 
in 250 tot 300 woorden te 
vertellen.

Om de verbinding te voelen 
willen we graag dat je je 
leeftijd en eventueel geslacht 
vermeldt. Dit mag met je
eigen naam of anoniem.

Stuur je verhaal onder 
vermelding van “2020 
mijn verhaal”  naar de 
redactie van de wijkkrant 
op mailadres   redactie@
wijkkrantoosterpark.nl.  We 
zijn benieuwd naar je 
inzending.

Door Erik Weersing

■ Vlaggen bij de ingang geven aan dat de deuren van de kerk voor iedereen open zijn.

■ Predikant Jaap van den Bos.                               Foto’s: Frans Geubel

Iedere dinsdag en donderdag 
van 12.00-13.30 en iedere 
woensdag van 18.30-20.00 
is er Open Kerk. Dan is de 
Oosterkerk is voor iedereen 
geopend die behoefte heeft 
aan een bezoek. Bij de ingang 
geven vlaggen aan dat de 
deuren van de kerk open staan.  

Eerste verhaal
Benieuwd naar hoe Willem 2020 
beleefde? Zijn verhaal vind je op 
pagina 11.

Door Willem Bouman
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Het spectaculaire herstel van Marc
Nee, hij wil liever niet op de 
foto. En hij verzoekt ook zijn 
achternaam niet in de krant 
te vermelden. Graag wil hij 
anoniem blijven in verband 
met trauma’s uit zijn jeugd, 
waardoor hij al jaren kampt 
met PTSS.  Maar Marc wil 
wel graag vertellen over het 
opzienbarende herstel van zijn 
gezondheid, na een periode 
van hevige pijn, ernstige 
beperkingen en talloze 
opnames in het ziekenhuis. 
Hij heeft het van ver moeten 
halen.

“In september 2016 ben ik 
getroffen door een hersen-
infarct. Ik liep op een ochtend 
de trap af en zakte halverwege 
plotseling in elkaar. Mijn 
toenmalige vriendin heeft 
direct alarm geslagen. Er 
volgde een lang traject van 
ziekenhuisopnames en revali-
datie. Maar het herstel bleef 
uit. Er volgden meer infarcten, 
waardoor ik alleen nog maar 
verder achteruitging. Ik was 
halfzijdig verlamd, zat in een 
rolstoel, darm en blaas werkten 
niet goed meer en ik kon ook 
niet meer praten en niet meer 
slikken. Ik kreeg alleen nog 
maar vloeibaar voedsel dat 
vol zat met koolhydraten. En 
ik had gigantisch veel pijn. Dat 
was nog het ergste. Die pijn 
was zo hevig dat ik regelmatig 
het bewustzijn verloor. Mijn 
lichaam gaf het op. Ik woonde 
nog altijd zelfstandig en kreeg 
thuiszorg. De medewerkers 
deden geweldig hun best, 
maar ik had op den duur 
zoveel zorg nodig dat zij 
het niet meer aankonden. 
In december 2019 ben ik 

naar een verzorgingstehuis 
verhuisd.”

Gebruikte je veel medicatie?

“Gigantisch veel. 34 tabletten 
op een dag. Om de twee 
uur nam ik methadon, een 
pijnstiller. Dat ging dag en 
nacht door – steeds om de 
twee uur. Daarnaast kreeg ik 
injecties om de pijn dragelijk te 
maken. Het hielp allemaal maar 
weinig. Ik was zo wanhopig dat 
ik contact heb opgenomen met 
de levenseindekliniek. Daar 
is iedereen heel zorgvuldig 
met mijn vraag omgegaan. 
Een onafhankelijk arts heeft 
mijn situatie bekeken. Hij 
heeft mijn medische dossier 
doorgenomen. En er zijn 
stappen gezet richting 
euthanasie. Ondertussen heb 
ik een regeling getroffen voor 
Beau, mijn hond, die mijn 
steun en toeverlaat is. Hij zou 
bij een vriend een goede plek 
krijgen.”

Het is gelukkig anders gelopen.

“Heel anders. In maart kwam 
ik via een kennis in contact met 
een holistisch arts in Duitsland. 
Ik had er in het begin weinig 
vertrouwen in, maar was zo 
ten einde raad dat ik iedere 
mogelijkheid aangreep die 
zich voordeed. Deze arts heeft 
me nauwkeurig onderzocht, 
waarbij hij naar mijn persoon 
als geheel keek, zowel 
lichamelijk als psychisch. Hij 
concludeerde dat mijn lichaam 
de afgelopen jaren zodanig was 
verontreinigd met medicatie 
dat dit het herstel de weg zat. 
Hij heeft me twee dranken 
voorgeschreven van een 
holistische praktijk in De Bilt. 

NIEUW!:  FLOOR®- zwangerschaps- 
en hersteltraining

Ben je zwanger of net bevallen 
en wil je fit worden of blijven? 
Train dan mee met Floor®, de 
nieuwste en meest complete 
zwangerschapscursus van 
Nederland!

Het FLOOR®-programma 
bestaat uit actieve groepstrai-
ningen gericht op behouden of 
verbeteren van kracht, conditie 
en stabiliteit. Zwangeren en 
al bevallen dames trainen 
samen, onder begeleiding 
van een daartoe opgeleide 
fysiotherapeut. Het is ook 
geschikt als je wat (bekken)
klachten hebt of als je voor je 
zwangerschap niet sportte. 
De lessen en oefeningen zijn 
afgestemd op jouw niveau! 
Verantwoord sporten tijdens 
je zwangerschap voorkomt 
en/of vermindert klachten 
en zorgt ervoor dat je zo fit 
mogelijk aan je bevalling en 
het moederschap begint.

Voorlopig beginnen we met 
outdoor trainingen, zodra 
de corona-regels het weer 
toelaten kunnen we ook indoor 
gaan trainen.

Naast de trainingen is het 
ook mogelijk om FLOOR®- 
bevallingsvoorbereiding te 
volgen. Hierin leer je hoe een 
bevalling verloopt en welke 
tools je kunt toepassen om het 
bevallen wat makkelijker en 
meer ontspannen te maken. 
De voorlichting is no nonsense, 
eerlijk en zinvol. Het motto: 
“bereid je voor op alles en 
verwacht niets”.

Collega Marjolein is momen-
teel bezig met de opleiding tot 
FLOOR®-fysio. Ze behandelt 
al jaren patiëntes met 
zwangerschap gerelateerde 
klachten.  Als “corona” het 
toelaat is de FLOOR®-
opleiding eind dit jaar 
afgerond en kan ze in januari 
2021 starten met de eerste 
groep(en). Meer info kun je 
vinden op www.ditisfloor.nl en 
op www.praktijkvanweering.
nl/therapieen-floor/ .

Wil je meer weten of je alvast 
aanmelden voor een proefles? 
Mail dan naar marjolein@
praktijkvanweering.nl .

En hij heeft me aangeraden de 
medicatie, zodra de klachten 
verminderden, langzaam af 
te bouwen. Na een dag of tien 
voelde ik dat het beter ging. 
Het gevoel in mijn linkerarm 
en been kwam geleidelijk 
terug, mijn vingers deden 
weer wat ik wilde dat ze 
deden, ik voelde beweging in 
mijn buik, de blaaswerking 
kwam op gang. In juni kon 
ik voor het eerst weer kleine 
pasjes lopen. Sindsdien is het 
alleen maar beter gegaan. Ik 
loop weer goed, kan mezelf 
weer douchen en aankleden. 
Ik kook mijn eigen potje. 
En de pijn is grotendeels 
verdwenen. Tegelijkertijd heb 
ik mijn dieet aangepast. Ik 
eet geen koolhydraten meer 
en ben in een paar maanden 
tijd 32 kilo afgevallen. Zorg 
heb ik nu niet meer nodig. 
Ik ben dan ook helemaal 
niet meer op mijn plaats in 
een verzorgingstehuis. Mijn 
doel is een eigen woning in 
de Oosterparkwijk. Hier heb 
ik vrienden gemaakt, zoals 
Pascal en Rianne die aan de 
overkant van de straat wonen. 
Van hen heb ik enorm veel 
steun ondervonden.”

Hoe reageerden je reguliere 
artsen op de nieuwe behan-
deling?

“Ik heb het overlegd met 
mijn internist en met de 
andere specialisten. Ook heb 
ik de holistische aanpak met 
mijn huisarts besproken. Ze 
reageerden allemaal heel 
enthousiast. Ik heb ook geen 
bezwaar tegen de reguliere 
geneeskunde. Ze doen goed 
werk. Ik vind alleen dat ze 
zich meer voor alternatieven 

open moeten stellen, zoals de 
natuurgeneeswijzen.”  

Ik zie geen beperkingen meer 
bij je.

“Ik doe veel oefeningen. En 
ik wandel en fiets iedere dag. 
Twee keer in de week heb ik 
revalidatie. Maar ik ben er 
nog niet. Mijn lichaam heeft 
ruim drie jaar niets gedaan. 
De conditie is nog niet zoals 
die wezen moet. En mijn 
motoriek is nog niet optimaal. 

Ik kan soms dingen niet goed 
vastpakken, laat voorwerpen 
vallen. Maar dat komt wel 
goed. Ik ben vol goede moed.”

Je lijkt me een rasoptimist.

“Dat is waar. Positief denken 
is 75 % van het herstel. Ik kijk 
naar wat ik heb en niet naar 
wat ik niet heb. Ik kijk naar 
wat ik kan en niet naar wat ik 
niet kan.”

Door Erik Weersing

■ Steun en toeverlaat Beau.

Werkzaamheden Treslinglocatie

Financiële tip van Geldwijs
Lukt het niet om rond te komen, 
of zijn er andere financiële 
problemen? Aarzel dan niet en 
neem contact op met het WIJ-
team. Wellicht is de voedselbank 
dan het steuntje in de rug dat het 
verschil kan maken.

Voor bewoners waarbij de 

Ingezonden bericht

Foto: Richard Brouwer
De bouwwerkzaamheden op 
de locatie van het voormalige 
Treslinghuis verlopen gestaag. Bij 

elk bezoek aan de Klaprooslaan 
lijken de bouwwerken groter en 
hoger. Afgelopen week leverde 
dat dit ‘winterse’ plaatje op. 

Ingezonden door Personal 
Fysio Fit van Weering

voedselbank verlengd moet 
worden geldt het volgende 
advies: geef de verlenging een 
maand voordat de pas afloopt 
door aan het WIJ-team. Op 
dit moment ervaren wij lange 
procedure tijden, waardoor 
het extra belangrijk is om een 
verlenging vroegtijdig aan te 
geven.
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Plantdag op het Goudenregenplein
Woensdag 4 november, een 
stralende herfstdag, mooier 
hadden we hem niet kunnen 
prikken.

‘s Ochtends rond 09.15 
uur waren een paar kleine 
spettertjes genoeg om enkele 
minuten een regenboog te 
laten zien. De opbouw voor 
plantdag was begonnen. Een 
bewonersinitiatief in samen-
werking met verschillende 
partijen.

Het vergroenen van het 
Goudenregenplein. Het stap 
voor stap interessanter 
maken voor mensen en 
kleine dieren.

Op verzoek van een aantal 
bewoners had de gemeente 
een cirkel met een doorsnee 
van zes meter uitgegraven. 
Met wat financiële hulp van 
de bewonersorganisatie en 
het gebiedsteam konden 
planten en bloemen worden 
gekocht. Besloten werd dit 
bij Werkpro in Middelstum, 
Borg Ewsum, te doen.

Op deze schitterende 
ochtend kwamen een paar 
werknemers van de Borg 
de bloemen en planten 
brengen. De begeleider had 
een plantplan en heeft alles 
op de juiste plaats in de 
cirkel, op de aarde, gezet.

Gedurende de ochtend en de 
vroege middag kwamen er 
steeds nieuwsgierig mensen 
kijken en vragen wat er op 
het plein ging gebeuren. 
Er stond een grote, zwarte 
partytent met gekleurde 
vlaggetjes.

Om 15.00 uur begonnen er 
mensen te komen, met name 
kinderen. De actie was; plant 
drie plantjes dan krijg je 
gratis patat en een snack bij 
cafetaria de Gouden Regen. 
Deze versnaperingen waren 
een bijdrage van Nijestee.

Er is keihard gewerkt, de 
sfeer was supergoed en 
iedereen heeft zich de patat 
goed laten smaken.

Alle planten en bloemen zijn 
met vereende krachten in 
de grond, in de cirkel, gezet. 
Ook zijn er nog heel veel 
bollen geplant.

Deze dag heerste de ver-
bindende kracht van samen. 
Samen de handen uit de 
mouwen steken en genieten 
van het resultaat en vooral 
van elkaar.

met een zonnige groet van 
team Goudenregenplein 

Door Petra Beekhuizen Khan

Foto’s: Frans Geubel

Oud en nieuw vieren en corona
Ingezonden door 
Gemeente Groningen

Helaas kunnen we oud en nieuw 
dit jaar niet vieren zoals we dat 
altijd graag doen. Om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, 
adviseren we u dringend om ook 
tijdens de jaarwisseling afstand te 
houden, drukke plekken te mijden 
en oud en nieuw zoveel mogelijk 
thuis te vieren, met uw eigen gezin 
of huisgenoten. Evenementen en 
feesten zijn dit jaar helaas niet 
toegestaan.

Ondersteuning in de wijken
In de aanloop naar oud en nieuw 
en tijdens de jaarwisseling 
zijn de medewerkers van 
WIJ Groningen veel aanwezig 
in de buurten. Inwoners en 
bewonersverenigingen kunnen bij 
hen terecht als ze vragen hebben 
of zich zorgen maken. De WIJ-
medewerkers maken dagelijks 
rondes door de wijk. Ook hebben 
zij overleg met o.a. verenigingen, 
speeltuinen, buurthuizen en 
organisaties. Hebt u vragen, 
ideeën of zorgen? U kunt contact 
opnemen met het WIJ-team in de 
buurt. Adres en telefoonnummer 
vindt u op www.wijgroningen.nl. 

Activiteiten voor jongeren
Veel grootschalige evenementen 
en feesten zijn helaas afgelast. 
De gemeente en WIJ Groningen 
kijken welke lokale activiteiten 
coronaproof door kunnen gaan. 
Kijk voor een actueel overzicht op 
de website www.wijgroningen.nl 
of raadpleeg uw wijkwebsite voor 
eventuele activiteiten.
 
Basisregels tegen corona
Alleen samen krijgen we corona 
onder controle. Houdt u zich 
daarom aan de basisregels:
- Blijf bij klachten thuis en laat u 
testen. 
- Houd 1,5 meter afstand van 
anderen.
- Was vaak uw handen en hoest en 
nies in uw elleboog. 
- Vermijd drukte:
- Ga weg als het druk is.
- Reis zo min mogelijk.
- Sinds 1 december is het dragen 
van een mondkapje verplicht in 
openbare publieke ruimtes.

De maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus 
kunnen soepeler of strenger 
worden. Kijk voor de actuele 
maatregelen op www.
rijksoverheid.nl.

Vuurwerkverbod
In het hele land is vuurwerk 
verboden tijdens oud en nieuw 
2020-2021. U mag het niet 
verkopen of afsteken. Dit verbod 
geldt voor al het vuurwerk dat 
jaarlijks verkocht werd op de 3 
dagen voor oud en nieuw. Dit is 
omdat de druk op ziekenhuizen, 
huisartsenposten en handhavers 
door het coronavirus heel hoog 
is. Sterretjes, knalerwten en 
trektouwtjes zijn wel toegestaan. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl. 

Carbid schieten
De burgemeesters van de 
Groninger gemeenten hebben 
afgesproken dat zij tijdens 
de komende jaarwisseling 
carbidschieten alleen onder 
strenge voorwaarden toestaan. 
Binnen de bebouwde kom 
is carbidschieten verboden. 
Buiten de bebouwde kom mag 
de groep aanwezigen bij het 
carbidschieten niet groter zijn 
dan 4 personen. Georganiseerde 
carbidevenementen zijn daarom 
niet toegestaan. Het enige 
wat bijvoorbeeld dus mag is 
het schieten van carbid met 4 

personen op het eigen weiland 
van een boerderij die buiten de 
bebouwde kom ligt.

De burgemeester van Groningen 
doet een dringend beroep op 
mensen die geen ervaring hebben 
met het schieten van carbid. 
Namelijk: doe het niet! Net als 
bij het verbod op het afsteken 
van vuurwerk geldt dat extra 
druk op de zorg zoveel mogelijk 
voorkomen moet worden. Mensen 
die niet weten hoe ze carbid 
moeten schieten, lopen het risico 
om gewond te raken.

Overlast melden
Overlast van vuurwerk en carbid 
kunt u melden bij het Meldpunt 
Overlast en Zorg. 

Het Meldpunt Overlast en Zorg is 
bereikbaar via tel. 050-587 58 85, 
maandag t/m vrijdag 10:00-17:00 
uur, en via de website: https://
gemeente.groningen.nl/overlast-
en-zorg-melden. 

Ervaart u op dit moment ernstige 
overlast en denkt u dat ingrijpen 
door de politie nodig is? Bel de 
politie: 0900-8844. Bij acuut 
gevaar belt u 112.
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Herinneringen aan de Oosterparkwijk
Menno Wielinga, geboren in 
1945, woont al vele jaren in 
Bedum, maar hij heeft zijn 
hele jeugd doorgebracht 
in de Oosterparkwijk. Tot 
zijn huwelijk, in 1969, 
woonde hij met zijn ouders 
en zijn jongere broer in de 
Nachtegaalstraat, op de hoek 
van het Meezenplein, in een 
van de ‘slotwoningen’ die als 
twee torens beide hoeken 
markeren. Menno heeft tal van 
herinneringen aan onze wijk, 
waar hij enthousiast over weet 
te vertellen. Wanneer ik bij 
hem op bezoek ga, overhandigt 
hij me meteen na binnenkomst 
een map met verhalen die hij 
alvast op papier heeft gezet. Ze 
geven een levendig beeld van 
de Oosterparkwijk in de jaren 
vijftig en zestig. Een tijd die 
voorgoed voorbij is.

“Na hun trouwen zijn mijn 
ouders ingetrokken bij mijn 
oma Mulder, die in een 
benedenhuis aan de Nachte-
gaalstraat woonde. Daar ben 
ik in februari 1945 geboren. 
Tijdens de bevrijding van 
Groningen, in april 1945, 
werd er bij de Oostersluis 
door Duitsers en Canadezen 
over en weer hevig geschoten.  
Mijn moeder heeft me in die 
dagen in een mand in een 
kruipruimte, onder de vloer 
bij de voordeur, verborgen. 
Daar lag ik veilig, dacht ze. Als 
het even meezit, ben ik over 
twintig of dertig jaar, een van 
de laatste Groningers die de 
oorlog nog heeft meegemaakt. 
Overigens vonden de meeste
buurtbewoners de beschie-
tingen helemaal niet gevaarlijk. 
Mijn ouders vertelden later dat 
de Oliemuldersweg vol stond 
met mensen die keken naar de 
bominslagen bij de sluizen.

Het huis van mijn oma was te 
klein voor een gezin met een 
kind. Daarom verhuisden we al 
snel naar de Moesstraat, waar 
mijn opa Wielinga woonde, in 
het laatste van het rijtje oude 
huisjes dat daar nog altijd staat. 
Aan de rechterkant wanneer 
je van de stad komt. Nummer 
117. We huisden bij hem op 
de zolderverdieping. Dat was 
bepaald geen ideale situatie, 
maar mijn ouders hadden 
weinig keus. Na de oorlog was 
er in Groningen een enorme 
woningnood. In heel Nederland 
trouwens. Maar we hebben 
geluk gehad. Oma Mulder tipte 

mijn moeder dat er verderop 
in de Nachtegaalstraat een 
huis leeg kwam te staan. Op 
nummer 43A. Moeder is direct 
op de huurder afgestapt en 
wist hem zo ver te krijgen dat 
hij haar de sleutel gaf. Dat was 
handig van haar. In die tijd was 
er namelijk een ongeschreven 
wet: je had recht op een woning 
wanneer je kon aantonen dat je 
in het bezit was van de sleutel. 
Ik was één jaar toen we in 
het huis trokken. Het was een 
bovenwoning, met een dubbele 
binnentrap: eentje naar het 
woongedeelte, en eentje naar 
de zolderverdieping, met twee 
slaapkamers. De huur bedroeg 
drie gulden in de week. Mijn 
oma, een paar huizen verderop, 
betaalde viereneenhalve gul-
den in de week. Maar zij had 
dan ook een benedenwoning, 
met aan de brandgang een 
fietsenschuurtje.”

Wat voor straat was de 
Nachtegaalstraat?

“Een fijne straat. Met mooi 
gebouwde woningen, die 
van alle gemakken waren 
voorzien. Onze wc was vrij 
groot, waardoor er ook ruimte 
was voor een douche. Dat was 
heel modern voor die tijd. 
Wijkbewoners van paar straten 
verderop hadden geen douche 
en gingen iedere zaterdag, met 
een handdoek en een stuk zeep 
in de hand, naar het Buurthuis 
aan het Linnaeusplein waarin 
een badhuis was gevestigd. 
Of naar het Noorderbad, 
aan de andere kant van het 
Oosterhamrikkanaal. Daar kon 
je dan voor 20 of 25 cent een 
douche nemen. We kregen 
maar één keer in de week 
schoon ondergoed aan: ’s 
zaterdags na het douchen. 
Er lag ook niet veel kleding 
in de kast. Het gezegde 
luidde destijds: ‘Drie stuks is 
voldoende: één op de bast, één 
in de kast en één aan de mast.’

Ons huis had een vrij uitzicht 
op het Oosterpark. In mijn 
herinnering was dat park toen 
veel groter, mooier en ook 
groener dan nu. We hebben 
er veel gespeeld, in en tussen 
de bosjes, wat natuurlijk 
niet mocht van de tuinlui 
die daar werkten. ‘Hé, daar 
opgedonderd!’, schreeuwden 
ze tegen ons. Wij renden dan 
hard weg. Spannend was dat.

De Nachtegaalstraat gold als 
een nette straat. De tuinmannen 

van de woningbouwvereniging 
Groningen deden het onder-
houd van de voortuinen. De 
lage heggetjes werden geknipt, 
het weinige gras gemaaid, de 
rozenperkjes in de voortuinen 
werden gesnoeid en bemest 
met echte paardenmest. En 
naast de beide bovenwoningen 
stonden stamrozenstruiken 
die regelmatig opgebonden 
en gesnoeid werden. De 
woningbouwvereniging onder-
hield ook in andere straten van 
Plan Oost de voortuinen, wat 
de buurt een heel verzorgd 
uiterlijk gaf. De bewoners 
moesten wel zelf hun achter-
tuintjes onderhouden, wat 
daar dan ook wel aan was af te 
zien.“

Ik lees in je verhalen dat 
jullie boven kapper Hekman 
woonden.

“Ja, dat klopt. Hekman knipte 
één model: model potdeksel, 
hoog opgeschoren, tegen-
woordig weer heel modern. Hij 
knipte niet op afspraak, maar 
dat was geen probleem. Ik liep 
tevoren even naar beneden om 
te zien of er op dat moment 
veel klanten in de zaak waren. 
Maar het had ook zijn voordeel 
even te moeten wachten. Er lag 
namelijk een leesmap op tafel. 
Met allerlei tijdschriften. Twee 
bladen waren favoriet: De 
Lach en Robbedoes. In De Lach 
stonden foto’s van filmsterren 
in bikini of badpak, – Brigitte 
Bardot, Gina Lollobrigida, 
Sophia Loren, Elizabeth Taylor, 
de grote sterren van die tijd. 
Heel pikant. We bladerden 
het blad met rooie oortjes 
door. In Robbedoes lazen 
we de avonturen van Buck 
Danny, Kuifje en Lucky Luke, 
de man die sneller schoot dan 
zijn eigen schaduw. Kapper 
Hekman vertelde me, veel 
later, dat hem was opgevallen 
dat volwassen kerels altijd 
de Robbedoes pakten, maar 
dat jongens van mijn leeftijd 

gelijk naar De Lach grepen. Ik 
begreep wel waarom.”

Welke winkels waren er nog 
meer in de buurt?

“Op bijna elke staathoek in de 
wijk waren er buurtwinkels te 
vinden. In de Nachtegaalstraat 
had je de  groentewinkel van 
Kuipers en een kruidenierszaak 
van Coöperatie De Toekomst. 
Een slager was er niet. Voor 
het vlees gingen we naar slager 
Assink in de Vinkenstraat, 
dichtbij de Sint Franciscuskerk. 
Die had heel lekkere lever-
worst. Mijn moeder deed ook 
wel boodschappen bij de slager 
in de Jan Hissink Janssenstraat, 
op de hoek met de Gerbrand 
Bakkerstraat. Zijn naam weet 
ik niet meer. Er werd in die 
tijd  ook veel aan huis bezorgd. 
De melkboer, de bakker, de 
groenteboer en de visboer – 
ze kwamen allemaal aan de 
deur. Eens per jaar werd de 
wintervoorraad brandstof bij 
ons afgeleverd. De chauffeur 
van de vrachtauto en zijn 

bijrijder namen ieder een zak 
antraciet op de schouder en 
sjouwden die, drie trappen 
op, naar boven. Het kolenhok 
was op zolder, onder het 
schuine dak. Het zweet liep 
die mannen met stralen langs 
de zwartberoete gezichten. 
‘Dat veul nait met, mevrouw’, 
zeiden ze na afloop tegen 
mijn moeder. Die had altijd 
medelijden met hen en schonk 
koffie of thee voor hen in. Bij de 
wasbak in de keuken konden 
ze hun gezichten afspoelen.“

Ik lees in je aantekeningen 
iets over Wolf en zijn rijdende 
winkel.

“Wolf was in onze ogen een 
wat oudere man, vrij klein, 
met een gebogen gestalte. Hij 
was altijd gehuld in een lange, 
grijze jas. Op zijn hoofd droeg 
hij een grote, ouderwetse 
hoed, met een brede rand. Wolf 
had een rijdende winkel, de 
voorloper van de latere SRV 
wagen. Een soort bakfiets, 
overkapt, aan één kant open 
en getrokken door een pony 
die we Bobbie noemden. Wolf 
werd geholpen door Japie, een 
wat oudere jongen die Bobbie 
aan de teugel hield. Het rook 
in die rijdende winkel altijd 
heerlijk naar zeeppoeder. Wolf 
zat op de rand van de kar en 
greep, zonder van zijn plaats 
te komen, van achteren de 
boodschappen waar de klant 
om vroeg. Wanneer er geen 
klanten meer waren, riep 
Wolf: ‘De rijdende winkel voor 
de deur! We gaan weer een 
eindje verder!’ Wolf heette in 
werkelijkheid J.B. de Wolf. Hij 
had ook een winkel – in de 
Hortensialaan op nummer 49.  
Daar kon je alles krijgen, van 
porselein, glas, aardewerk, 
borstelwaren tot poets- en 
reinigingsmiddelen en chocola 
en suikerwerken. Wolf was van 
joodse afkomst. Op zaterdag 
was de winkel gesloten, in 
verband met sabbat. Maar 
zondag was hij open, wat heel 
bijzonder was in die tijd. Er 
was een speciale vergunning 
voor nodig. Iemand vertelde 
me onlangs dat hij als kleine 

Door Erik Weersing

■ Menno Wielinga.

■ Een ansichtkaart van de Nachtegaalstraat.
■ Nachtegaalstraat / hoek Meezenplein waar Menno woonde.
Beneden was kapper Hekman gevestigd.
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jongen iedere zondag met zijn 
ouders bij zijn oma op bezoek 
ging in de Hortensialaan. Van 
haar kreeg hij dan vijf cent om 
in de winkel van Wolf een zak 
met brokken massee te kopen. 
Massee is een bijproduct 
dat bij de vervaardiging van 
aardappelstroop achterblijft 
in de kookpot. Het moet er 
letterlijk uitgehakt worden. 
Wolf verkocht het als 
snoepgoed. Massee had, zo 
herinner ik mij, een weeïg 
zoete smaak.

■ Menno Wielinga.

■ De  voormalige winkel De Wolf.                       Foto: Fred Oosterhuis

Het winkelpand van Wolf is 
verdwenen. Op die plek bevindt 
zich nu de onderdoorgang 
van de Hortensialaan naar de 
Slachthuisstraat. Ik zou het 
heel mooi vinden wanneer 
die passage de naam van De 
Wolf kreeg: Passage De Wolf. 
Daarmee wordt dan de man 
herdacht die daar jarenlang 
een bijzondere winkel heeft 
gedreven. Ik heb ook al een 
suggestie voor een tekst op het 
bijbehorende bordje.

■ De locatie van winkel De Wolf is nu de onderdoorgang van de 
Hortensialaan naar de Slachthuisstraat.

“Sabbat
Hier was ooit in de Hortensialaan

De winkel van De Wolf gelegen
Op zondag kochten wij er snoep

De zaterdag was de joodse rustdag.”

Alan’s Oosterparkwijk
In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in      
de wijk.

Alan’s wijkwandeling

De column van Alan Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van
de Wijkkrant. De tekst bevat enkel de mening van de auteur.

Het vertrek- of startpunt van mijn 
tocht door de wijk heeft of een 
reden, dan wel is volstrekt wille-
keurig. Deze keer heb ik de plek 
in het perspectief oud c.q. nieuw 
gezet: Hoekje Damsterdiep / Prof. 
Rankestraat. Hier zat jarenlang 
Tabakorie Slik en is klaarblijkelijk 
nu overgegaan in een woonhuis. 
Grappig is, dat achter de deurruit 
een grote foto van de Martinitoren 
prijkt.

De Prof. Rankestraat komt uit in 
de Dirk Huizingastraat. In een ver 
verleden zat kapper Buringa op 
de hoek (nu: hoekje Oostersingel 
/ Nieuweweg) en ernaast richting 
Academisch Ziekenhuis had je 
Tabakswinkel Okker. Die ook 
kranten, tijdschriften en een 
bibliotheekje te bieden had. 
Als deurbel fungeerde een 
papegaai, die bij beweging van de 
winkeldeur hevig tekeer ging.

De bedrijfspanden van toen zijn 
later omgebouwd tot woonhuizen. 
De actuele stand van zaken is, dat 
het woonblok een ingrijpende 
mutatie lijkt te hebben onder-
gaan naar een complex met 
negen appartementen. De 
straatnummering naast de School 
voor Verloskunde (ooit Juliana 
School) op huisnummer 5 geeft 
dat aan: nummer 7, 9 a t/m h.

Parallel aan de Prof. Rankestraat 
loopt de Prof. Enno Dirk 
Wiersmastraat. Vlakbij het Dam-
sterdiep - de vorige verblijfplek - zit 
(in een oude gymzaal) Jeugdcircus 
Santelli. Goed nieuws voor hen is, 
dat de Gemeente op 19 november 
jongstleden bekend heeft gemaakt 
in 2021 een subsidie van € 20.000 
beschikbaar te stellen en daarmee 
is het voortbestaan van het circus 
vooralsnog gewaarborgd.

Terug richting Linnaeusplein 
springt al gauw het café op 
Gorechtkade nummer 3 in het 
oog. Het staat al een tijdje leeg, 
maar laat toch een noviteitje 
zien: boven de ramen opvallende 
borden met Gorechtbar, maar 
op de ramen Amstel Café Bar 
Zodiac. Navraag bij een werkzaam 
persoon binnen leerde me, dat 
deze tweede kroeg (na Boulevard 
op het Damsterdiep) in de wijk het 
komend jaar open gaat!

En verder maar weer naar de 
Hortensialaan. Achter de poort 
in de Slachthuisstraat valt de 
gevelsteen met varkenskop 
behoorlijk op. Ondanks grondig 
speurwerk is nog altijd on-
bekend wie de maker van dit 
beeldhouwwerk is; wel duidelijk 
is, dat het van 1809 tot 1979 
ergens in het oude slachthuis 
aangebracht was. Het Dagblad van 
het Noorden meldde op 5 augustus 
jongstleden, dat Woningcorporatie 
Nijestee restaurateur Gert van 
Oortmerssen gevraagd heeft dit 
unieke relikwie op te knappen. 
Gert gaf daarop aan beeldmateriaal 
- ’t liefst in kleur - te zoeken, dat 
de klus moet vergemakkelijken. 
Bruikbare afbeeldingen kunnen 
naar: info@antefix.nl.

Mijn weg vervolgend door de 
Hortensialaan bemerk ik op de 
kruising met de Oliemuldersweg 
een nieuw horeca-etablissement: 
“Eet-, en Grillhuis Bella Rosa”. Deze 
afhaal-, en bezorgservice zit in het 
pand van voormalige groenten-, en 
fruitwinkel van Fré van Donderen 
en ging op 5 oktober jongstleden 
van start. Prijzen: Bezorgen 
vanaf €15,- gratis, goedkopere 
bestelling €2,- bezorgkosten. 
Het is ook mogelijk iets ter 
plekke te nuttigen (afhankelijk 
van de coronamaatregelen). De 
eetgelegenheid lijkt een Italiaanse 
signatuur te hebben, maar heeft 
naast pasta’s en pizza’s een 
ruim assortiment: vlees-, en 
visgerechten (ook halal); belegde 
broodjes, taarten, salades, snacks 
(allerlei burgers) én patat en ook 
ijs. Openingstijden (voorlopig): 
Ma. t/m zo. 10.00 - 00.00 uur.
Hortensialaan 87, 9713 KL 
Groningen, telefoon 050-2045956, 
mail info@pizzeria-bellarosa.nl. 
Voor bijzonderheden, menu’s, 
aanbiedingen kijk op www.
pizzeria-bellarosa.nl.

Om de hoek zat vóór de brand 
Massage Salon Intiem, een 
garagebedrijf annex tankstation 
en een Chinees-Indisch afhaal-, 
bezorgrestaurant. De huidige 
situatie laat één bedrijf zien: 
Witgoedservice (wasmachines,
drogers en dergelijke).

Vanaf dit terrein naar de volgende, 
vlakbij. De Resedastraat in, staat 
op huisnummer 2 een gebouwtje 
(vroegere CJG-vestiging) met 
bovenin de gevel een doek met 
opschrift Stichting IK TRAKTEER. 
Het lijkt niet meer in gebruik; 
er staat wel een eenzame stoel 
voor de deur. Was het Sabina niet 
met dit initiatief om met name 
kinderen uit armlastige gezinnen 
op feestdagen (verjaardag, 
Sinterklaas en dergelijke) met 
een kadootje te bedenken? Heel 
lofwaardig toen; doet ze nu nog 
zulke mooie dingen?

Op naar de kop van de Florakade. 
Op huisnummers 52 t/m 92 is ook 
bedrijvigheid: Dutch Blo Growland
Store; Shirtastic (bedrukt en bor-
duurt op shirts); City Wielers 
(telefonisch en online elektrische 
scooters te huur); Batterij & Accu 
Totaal en Vunita (bezorg-, en af-
haalmogelijkheid van pakketten).

Mijn wandeling van oude ver-
worvenheden en nieuwigheden 
gaat verder langs de kade 
en zie op de kruising Aster-, 
Pioenstraat twee ondergrondse 
afvalcontainers heel mooi groen 
omgeven door een “loofhekje” 
(opgetuigd met klimplanten).

Ik steek het Pioenpark over 
naar de Klaprooslaan, alwaar 
op 8 augustus jongstleden een 
schietpartij plaatsvond. De politie 
heeft inmiddels drie verdachte 
mannen aangehouden, van wie 
er één een wapen op zak had. 
Onderzocht wordt of er met dit 
wapen geschoten is. Er is niemand 
gewond geraakt en omwonenden 

hebben niets gehoord.

Mijn wandeling is nog niet ten 
einde en ik besef waarom de 
werkgroep ONS (Oosterparkwijk 
Nooit Saai) zo heet. In de 
Ripperdalaan zit, onveranderd, 
de witte hor nog steeds voor 
het raam van de gestopte kroeg 
Blauwe Toog. Hier, op “Het Rooie 
Dörp” was vroeger meer loos…

De speeltuin op het Kooykerplein 
is nog steeds rookvrij. Met name 
gelet op de gezondheid van 
kinderen was deze maatregel 
indertijd een initiatief van 
gemeenteraadslid voor D66 en 
ook met de Coöperatieve Wijkraad 
actief, Wieke Paulusma. Ze woont 
ook in dit deel van de wijk en staat 
sinds kort op de dertiende plek 
van de kandidatenlijst van D66 
voor de landelijke verkiezingen. 
In een persbericht in het Dagblad 
van het Noorden van 12 oktober 
jongstleden geeft ze aan er veel 
trek in te hebben: “Op thema’s 
die me na aan het hart liggen, 
zoals democratisch domein en 
bestuurlijke vernieuwing moet je 
in Den Haag zijn om het verschil te 
maken”.

Ook op het Wielewaalplein vond, 
op 29 september jongstleden, 
een crimineel delict plaats. 
Dagblad van het Noorden bericht 
op 2 oktober dat de bullterriër 
Laska van de beide broers van 
de tabakswinkel Knollema twee 
gewapende overvallers de winkel 
uitgejaagd heeft. Ze zijn zonder 
buit weggevlucht. Eén van de 
broers heeft ze zonder resultaat 
achtervolgd. 

Op 21 oktober jongstleden meldde 
het Dagblad, dat de politie een 
minderjarige jongen thuis  aan-
gehouden en daarop ingesloten 
heeft. Bij hem is een nepvuur-
wapen aangetroffen. Bij deze 
arrestatie speelden camera-
beelden, getuigenverklaringen en 
informatie van de wijkagent een 
cruciale rol. Wijkagent Eva Dijkman 
heeft in reactie op het recentelijk 
grote aantal winkeldiefstallen 
een replica van haarzelf laten 
maken, die potentiële dieven 
moet afschrikken. De levensgrote 
foto van Eva, die overigens als 
wijkagent vooral benaderbaar wil 
zijn, staat inmiddels (4 november 
jongstleden) voor de kassa’s in de 
JUMBO op het Linnaeusplein.

Het verhaal dat de tabakswinkel 
op korte termijn zou sluiten, 
klopt niet. “Wij blijven in ieder 
geval tot maart volgend jaar”, zegt 
Knollema.

Mijn eindpunt is Paradijsvogel-
straat 19. Bij sociaal restaurant 
Bie de Buuf. Op donderdag en 
vrijdag tussen 18 en 20 uur kan 
men nog steeds vóór 13 uur 
bestelde happen á € 15  (met 
Stadjerspas € 7,50) afhalen. 
Telefoon 050-3055431. Voor 
menu’s kijk op www.biedebuuf.
nl/.
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Herinneringen
Zo af en toe ontsnap ik graag

eens even uit het heden.
Ik duik dan dus, net als vandaag,

pardoes in het verleden!
Ja, vooral in deze maand,

met ‘t kerstfeest binnenkort,
vanzelfsprekend, dat je dan

wat nostalgisch wordt.
‘k Zie foto’s, kaarten, knipsels,
ze zijn een vrucht van járen!

Brieven, blaadjes, frutsels,
toch leuk, om te bewaren?

En elk voorwerp is voor mij
van wezenlijk belang.

Heel gevarieerd en soms
ook weer die samenhang.
‘t Roept herinneringen op,

aan de vroeg’re tijden.
Maakt gevoelens in je los.
Bedroefd en vrolijk, beide.

Maar ... dan komt toch de vraag,
die ‘k niet kan omzeilen,

zal men dit ééns, zonder meer
bij het vuilnis keilen ...?

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHT

Vergeving
Op 25 september 1944, om 
negen uur ’s avonds, belden 
enkele Nederlandse SS-ers 
aan bij de pastorie van de Sint 
Franciscusparochie, naast de 
kerk aan de Zaagmuldersweg. 
Ze waren op zoek naar pastoor 
Schoenmaker die verdacht 
werd van hulp aan Joden en 
onderduikers. Maar de pastoor 
die wist dat hij gezocht werd, 
was korte tijd daarvoor zelf 
ondergedoken. Toen bleek 
dat hij niet thuis was, vroegen 
ze de huishoudster die had 
open gedaan, dan maar de 
kapelaan naar voren te roepen. 
Kapelaan Böcker. Ze wilden 
het met hem hebben over de 
verduistering van de pastorie 
die niet in orde zou zijn. Het 
was een smoes. Want toen de 
kapelaan verscheen, wilden 
ze maar één ding van hem 
weten: waar verblijft pastoor 
Schoenmaker? Böcker weiger-
de hierop antwoord te geven, 
waarop een van de SS-ers zijn 
pistool tevoorschijn haalde en 
de kapelaan doodschoot. Ook 
hij werd verdacht aan illegale 
activiteiten, dus hadden de 
mannen er weinig moeite mee 
hem als tweede keuze neer te 
knallen.

In het oktobernummer van 
de wijkkrant heeft u in een 
kort artikel van mijn hand 
kunnen lezen over kapelaan 
Böcker en de moord op hem 
in de pastorie. Informatie 
over de kapelaan trof ik aan in 
het archief van de katholieke 
begraafplaats aan de Hereweg, 
waar hij zijn laatste rustplaats 
vond. Al bladerend in de map 
over de tweede wereldoorlog, 
deed ik een kleine, maar 
opmerkelijke ontdekking. Niet 
alleen oorlogsslachtoffers, 
maar ook een veroordeelde 
oorlogsmisdadiger is aan de 
Hereweg begraven: Pieter 
Johan Faber.

De broers Faber
Pieter Johan Faber is begin 
1944 vanuit Haarlem naar 
Groningen verhuisd.  Zijn twee 
jaar jongere broer Klaas Carel 
volgde een half jaar later. 
Beiden waren in dienst van de 
Sicherheidsdienst (SD) en als 
zodanig vertrouwde gezichten 
op het Scholtenhuis – het 
hoofdkwartier van de Duitsers 
aan de Grote Markt. Vanaf het 
moment van aankomst waren 
ze actief bij het opsporen, 
oppakken en het hardhandig 
verhoren van leden van 
het verzet. Ze voerden ook 
executies uit. Aangenomen 
wordt dat het tweetal 
betrokken was bij op zijn 
minst 41 terechtstellingen. Na 
de oorlog werd Pieter Johan 
veroordeeld tot de doodstraf, 
in eerste instantie wegens het 
plegen van zeven moorden. 
In tweede instantie, bij de 
behandeling van zijn zaak 
in cassatie, werd dit aantal 
in de aanklacht verhoogd 
tot maar liefst zesentwintig 
moorden. Klaas Carel kreeg 
aanvankelijk ook de doodstraf, 
maar dit werd later omgezet 
in levenslang. Hiervan heeft 
hij zeven jaar uitgezeten. Op 
tweede kerstdag 1952 wist 
hij met behulp van Martien, 
de derde broer Faber, met nog 
zes gevangenen te ontsnappen 
uit de koepelgevangenis in 
Breda. Klaas Carel ontkwam 
naar Duitsland, waar hem 
de rest van zijn leven geen 
strobreed in de weg werd 
gelegd. Op 26 mei 2012 is hij 
op negentigjarige leeftijd in 
Ingolstadt overleden.

Pieter Johan had minder 
geluk. Zijn gratieverzoek werd 
afgewezen en op 10 juli 1948 is 
het doodvonnis voltrokken. In 
zijn laatste woorden erkende 
hij schuld en gaf hij aan terecht 
veroordeeld te zijn.

Vergeving
Het is pure speculatie, maar 
zou het onder ogen zien 
van zijn misdaden te maken 
kunnen hebben met de 
opleving van zijn geloof? De 
broers Faber waren katholiek 
opgevoed, maar deden er 
tijdens de oorlog weinig aan. 
In de gevangenis keerde 
Pieter Johan echter terug tot 
het katholicisme. En daarbij 
kreeg hij, zo las ik in de 
archiefmap van de katholieke 
begraafplaats, “bijstand  van 
pastoor Schoenmaker van 
de Sint Franciscusparochie 
aan de Zaagmuldersweg in 
Groningen.” Dat is de crux 
van dit verhaal. Voor de 
duidelijkheid: Faber was niet 
betrokken bij de moord op 
kapelaan Böcker. Maar wel bij 
vergelijkbare aanslagen. En 
hij zou er weinig moeite mee 
hebben gehad de kapelaan 
te liquideren – of pastoor 
Schoenmaker, het eigenlijke 
doelwit – als hij daartoe 
de opdracht had gekregen. 
Dat pastoor Schoenmaker 
desondanks hem in zijn laatste 

dagen wilde bijstaan, laat zien 
dat deze het begrip ‘vergeving’ 
niet alleen predikte, maar 
ook daadwerkelijk in praktijk 
bracht.                   

De informatie over de broers 
Faber is ontleend aan: M. Brinks, 
Het Scholtenhuis 1940-1945, 

deel 2, Daders, Bedum 2013, 
pag. 138-162. Overigens zijn 
de stoffelijke resten van Pieter 
Johan Faber in de jaren vijftig, 
op verzoek van de familie, 
van Groningen overgebracht 
naar een begraafplaats in 
Heemstede.

2020: mijn verhaal 
Mijn naam is Willem, ben 68 
jaar oud en heb de laatste jaren 
van mijn werkzame leven in de 
zorg gewerkt. Ben geboren en 
getogen in de Oosterparkwijk 
en heb tussen 1978 en 2004 
een omzwerving gemaakt 
door de stad in diverse wijken. 
Sinds 2004 weer heerlijk terug 
in deze fijne wijk.

2020 begint zoals de laatste 
jaren standaard. Na de 
traditionele nieuwjaarsdag 
bij familie op 2 januari uit 
eten met mijn partner ter 
gelegenheid van het begin van 
onze relatie.

Tot 11 maart ging het leven 
eigenlijk wel zijn gangetje. Deze 
dag kon ik met mijn partner 

en mijn jongste dochter nog 
naar een voorstelling van het 
Nederlands Danstheater in 
de Harmonie in Leeuwarden. 
De volgende dag werd de 
lockdown afgekondigd. Wat 
me opviel was de stilte op 
straat, nauwelijks verkeer 
en beweging. Eigenlijk vond 
ik dat helemaal niet zo erg, 
want het was de sereenheid 
die me overviel. Een tijd van 
herschikken volgde, hoe gaan 
we met de dingen om.

Wat ik vooral bijzonder 
vond,  is dat we eigenlijk veel 
te veel van zoveel hebben. 
Eigenlijk werden we met de 
neus op de feiten gedrukt. 
Eigenlijk ervaar ik wat ik al 
tijden denk en voel, veel te 
veel van zoveel. We kunnen 
uit met veel minder. Maar niet 

met aandacht voor de ander 
om ons heen. Af en toe eens 
een maaltijd bij de buren of 
anderen in de flat afgeven. De 
eetclub die ik was gestart kon 
niet meer doorgaan, voelde 
even niet goed. Dan maar eten 
koken, pakketje maken, leuk 
briefje erbij en voor de deur 
uitreiken. Ik kan nog uren 
doorgaan. Denk om elkaar en 
om jezelf. Hopelijk komt er een 
mooiere wereld als een feniks 
tevoorschijn.

Door Erik Weersing

■ De Sint Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg.

Door Willem Bouman
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WAT EEN JAAR!  
Dit jaar geen grote kerstdiners thuis of  
evenementen in de wijk en stad. Het 
werd al een beetje traditie om dat 
laatste hier met jullie te delen. Dit jaar 
vraagt om een iets creatievere 
benadering. Creativiteit. Dat is iets wat 
ons betreft dit jaar en de wijk 
kenmerkt. Hartverwarmend en met 
zorg en inzet van bewoners en 
werkers in de wijk. Zo zorgt 
stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau voor een hart onder de 
riem en maken zij heerlijke soep die 
wij en andere organisaties mogen 
uitdelen aan bewoners. En 
traditiegetrouw worden er ook dit jaar 
kerstpakketten gemaakt voor minima 
door de Oosterkerk. Het Leger des 
Heils biedt afhaalmaaltijden aan en 
loopt met ons mee tijdens de 
straatronde of gaat zelf op pad als hun 
huiskamer gesloten is. De Minibieb 
kon op geen beter moment gelanceerd 
worden en is ondertussen een groot 
succes in de wijk. Het JOP wordt 
opgeknapt door vrijwilligers en jeugd 
uit de wijk. Vergeet niet de 
(jeugd)organisaties en bewoners die 
op inventieve wijze hun activiteiten 
blijven aanbieden; van schilderen, tot 
nieuwe wandelroutes en sporten in de 
wijk. En vergeet ook de kopjes koffie 
in de voortuin niet. Even dat praatje 
met elkaar. Of samen het 
gezamenlijke veldje verfraaien. De 
grofvuilactie, die vorig jaar een groot 
succes was, is met de nodige 
aanpassingen ook doorgegaan. Dit is 
nog maar een greep uit alles van het 
afgelopen jaar. Zonder iemand tekort 
te doen; er gebeuren echt mooie 
dingen in de wijk. Ik hoop dat u hier 
ook een glimp van op mag vangen of 
onderdeel van uit mag maken. Hoe 
klein ook, het is van waarde.  
 
Zoals gezegd, dit jaar geen overzicht 
met activiteiten rondom de kerst. Wij 
delen dit jaar andere manieren om 
kerst met je dierbaren te vieren:  

 

ZO VIER JE KERST 
CORONAPROOF 
 
VIDEOBELLEN 
We hebben het hier over koken of 
eten ‘met elkaar’. Het zo populaire 
gourmetten leent zich prima voor een 
videobeluurtje met familieleden omdat 
het immers geen aparte gangen heeft. 
Of klets tegen elkaar terwijl je het 
feestmaal voorbereidt.  

IETS PERSOONLIJKS OPSTUREN 
Verstuur cadeautjes of mooie 
kerstkaarten naar de familieleden die 
je niet kan zien tijdens de feestdagen. 
Als je het cadeau extra feestelijk 
verpakt of wat extra tijd in de kaart 
stopt is dit nog leuker voor de 
ontvanger om te krijgen. Zet in de 
kaart wat de ander voor je betekent. 
Je kan het cadeautjes uitpakken ook 
weer ‘met elkaar’ doen door te 
videobellen. 
 
Een leuke variatie hierop is om 
dierbaren in de weken voor kerst 
meerdere malen te verrassen. 
Bijvoorbeeld met lieve berichtjes of 
kleine cadeautjes. Of maak wat 
lekkers en breng dit langs of laat het 
bezorgen.  
 
KERSTBOOMCHALLENGE 
Wie heeft dit jaar de leukste, mooiste, 
grootste, kleinste, zieligste of gekste 
kerstboom? Daag je familie, buurt of 
vrienden uit! Gezelligheid en lol 
gegarandeerd!  
 
PUZZELEN MET DR.DENKER 
De echte puzzelaar kijkt hier elk jaar 
reikhalzend naar uit: de Dr. Denker 
kerstpuzzel. Elk jaar verschijnt deze in 
het Dagblad van het Noorden. Een 
uitdaging waar je onder het genot van 
een hapje en drankje je hersens prima 
op kan kraken.  
 
Met dank aan het Dagblad van het 
Noorden de data van verschijnen: 
 
19 december: Kerstpuzzel in de 
WKND-bijlage en Sneon&Snein in 
kerstsferen 
24 december: Kerstbijlage met Top-
2000 puzzel (geen Dr. Denker) 
31 december: Oudejaarsbijlage met 
Dr. Denker toetje  
 
WANDELEN  
Waar kan het niet, wandelen? 
Eigenlijk overal. Blijft u liever dichtbij 
huis? Loop dan één van de gekleurde 
wandelroutes: oranje, roze, blauw of 
groen. De echte doorstapper loopt de 
vijfde route: de wijk rondom. De routes 
zijn te vinden op verschillende plekken 
in de wijk en langs de route. 
Downloaden kan ook als u over een 
computer of telefoon beschikt: 
https://tinyurl.com/y66unynv 
 
Bij supermarkt Jumbo vindt u de Stap 
voor Stap wandelroutes. Ontwikkeld 
door werkgroep Oosterpark Nooit Saai 
(ONS). U vindt ze aan uw rechterhand 
als u de supermarkt binnenkomt. Deze 
routes brengen u langs mooie en 
historische plekken in de wijk. In de 
route staan foto’s en omschrijvingen 
van de bezienswaardigheden die u 
tegenkomt. Ontspannend en bijzonder 
interessant en leerzaam. 

CREATIEF MET JE KIND(EREN) 
Voor de eerste knutselopdracht moet 
je eerst wel een frisse neus halen in 
het bos en wat dennenappels 
verzamelen. Daarna kan je met je 
kinderen gezellig aan de keukentafel 
de dennenappels verven (laat de 
dennenappels wel eerst even goed 
laten drogen op de verwarming) en 
versieren met mini pompons of stukje 
wol of stof. Of misschien heb je ergens 
nog wat glitters liggen?  

 
Een ander leuk idee is om 
satéprikkers om te toveren tot 
kerstprikkers (zie afbeelding 
hierboven). Prik een papieren strook 
zigzaggend op de prikker in de vorm 
van een kerstboom of een poppetje.  
Geef het kerstfiguur daarna nog een 
gezichtje, ster of vleugels. Ook leuk 
om in het eten te prikken tijdens het 
kerstdiner!   

 
FINANCIËLE TIP VAN 
GELDWIJS  

OVERSTAPPEN 
ZORGVERZEKERING 
Het is tot en met 31 december 2020 
mogelijk om je huidige 
zorgverzekering op te zeggen. Daarna 
moet je voor 1 februari 2021 een 
nieuwe zorgverzekering afsluiten. 
Door over te stappen kun je behoorlijk 
besparen, maar kijk niet alleen naar 
de hoogte van de premie. Denk ook 
na over aanvullende verzekeringen en 
wat voor soort verzekering je hebt. Er 
zijn vier soorten polissen: de 
restitutiepolis, de naturapolis, de 
budgetpolis en de combinatiepolis. Het 
type verzekering bepaalt of je zelf je 
zorgverlener mag kiezen. 
Zorgverzekeringen vergelijken kan via 
verschillende websites en zijn via 
Google te vinden. Of vraag een 
familielid, vriend of kennis om mee te 
denken.  
 
Daarnaast is er via de Gemeente 
Groningen een collectieve 
zorgverzekering af te sluiten. Hierbij 
krijgt u korting op uw premie. De 
voorwaarden zijn dat u in Groningen 
woont, een bijstandsuitkering hebt of 
een laag inkomen van maximaal  
110% van het bijstandsbedrag wat 
voor u geldt. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van de 
gemeente of neem contact op met het 
WIJ-team. 

 

INGELIJST: MARIEKE 
WILLEKES 

Je bent actief in de Oosterparkwijk. Waar 
houd je je mee bezig? 
Ik ben stagiaire bij WIJ Oosterparkwijk en 
doe de opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening aan de Hanze 
Hogeschool. Ik zit in mijn laatste 
studiejaar. In de wijk ondersteun ik 
bewoners die vragen hebben op financieel 
en juridisch gebied. Dit is heel 
afwisselend. Zo heb ik vandaag nog een 
man advies gegeven over erfrecht en zijn 
we samen naar de notaris geweest. Er 
komt soms veel uitzoekwerk bij kijken. Het 
is dan fijn bewoners hierin te kunnen 
ondersteunen. Ook help ik mensen met 
het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen 
of maken we een financieel overzicht. Ik 
probeer samen met de bewoner inzicht te 
krijgen in hun financiële situatie en we 
zoeken samen naar een passende 
oplossing.   

Wat vind je het leukste aan je werk in de wijk? 
De afwisselende contacten met bewoners. 
Geen dag is hetzelfde. Ik vind het fijn dat dit 
werk zo laagdrempelig is. Ik sta heel dichtbij 
de mensen. Het is leuk om mensen weer op 
straat tegen te komen en naar elkaar te 
zwaaien. Of een leuk berichtje te krijgen met 
een dankjewel. Daarnaast is het ontzettend 
leerzaam. Elke situatie is anders. Ik vind het 
interessant om in aanraking te komen met alle 
groepen mensen en van hun te leren. Het is 
blikverruimend. Dit had ik niet verwacht van 
tevoren.  
 
Wat is de leukste ervaring die je in je werk 
hier hebt gehad? 
Voor mijn studie heb ik mee mogen doen met 
Mental Core; een project dat ook beschikbaar 
is voor bewoners uit de wijk. Het heeft me 
heel veel inzichten gegeven, uit mijn comfort 
zone gehaald. Ik vind het mooi dat ik de 
mogelijkheid heb gekregen om aandacht te 
geven aan mijn eigen ontwikkeling. Zo kan ik 
anderen ook weer beter helpen. Het heeft me 
zelfverzekerder gemaakt.   
  
Aan wie geef jij de pen door? 
Jolanda Dijkens van de GKB 
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WIJ BEWEGEN BUITEN  
 
Onlangs is er een heel mooi filmpje gemaakt door OOGTV over WIJ 
Bewegen Buiten. De film was in het kader van de Week tegen 
Eenzaamheid die elk jaar in de eerste week van oktober valt. U kunt de 
film bekijken op de site eensamen050.nl onder het kopje Buurtgenoten. 
Het is in totaal een serie van 5 afleveringen, die gaan over wat 
buurtgenoten doen als zij eenzaamheid ervaren, bij zichzelf of bij 
anderen. 

In de aflevering over WIJ Bewegen Buiten is onze wijkbewoonster Karin 
aan het woord. Zij is ZZP-er en door de Coronamaatregelen heeft zij veel 
last van het gebrek aan contacten. Ze mist het onder de mensen zijn. WIJ 
Bewegen Buiten daagt mensen uit om (op hun eigen niveau) lekker in 
beweging te komen met een groep mensen in de buitenlucht. Karin zag er 
best tegen op om zich aan te sluiten bij een onbekende groep, maar heeft 
nu veel baat bij haar deelname aan WIJ Bewegen Buiten. Ze vond het fijn 
dat ze zich niet via allerlei formulieren hoefde aan te melden, maar dat ze 
gewoon via een appje kan laten weten of ze er die ochtend bij is. Karin: 
“Er worden vriendschappen gevormd in de groep, mensen zien elkaar ook 
buiten de dinsdag en donderdagochtenden. Ik weet dat er een groep is 
waar ik welkom ben en waar ik mezelf mag zijn. Dat is al zo fijn! Het is 
een geruststelling. Zelfs als ik er niet heen zou gaan: Ik weet dat het er is, 
dat ik er welkom ben en dat ik daar onder de mensen kan zijn.”   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

AAN MOTIVATIE GEEN GEBREK 
Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM vanwege corona, moest 
ook Wij Bewegen Buiten aangepast worden. Zo kon de huidige vorm als 
georganiseerde groepsles niet doorgaan en viel de begeleiding tijdelijk 
weg. Voor de sportieve deelnemers was dat geen enkel probleem, zij 
gingen op eigen initiatief verder. Door zelf lessen te organiseren in 
viertallen en later zelfs in tweetallen, zorgen zij ervoor dat zij toch kunnen 
bewegen in de buitenlucht. Elke dinsdag & donderdag zorgen zij zelf voor 
een goeie work-out. Daarnaast hebben de deelnemers er nog een extra 
sportmoment op de zaterdag aan toegevoegd. Het mooiste aan deze 
groep is, dat iedereen op zijn/haar eigen niveau mee kan doen. Ben je 
beginnend sporter? Of iets meer ervaren? Iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom! 
 
Lijkt het jou ook leuk om eens aan te sluiten bij deze gezellige, sportieve 
beweeggroep? Neem dan eens contact op met WIJ Oosterparkwijk en 
laat je contactgegevens achter voor Anneke Koops of Gertjan van 
Drogen. Zij zullen dan contact opnemen en meer informatie geven. 
 
WIJ Bewegen Buiten 
Dinsdag & donderdag van 10:30 tot 11:30 
Start van de Heesterpoort 1 (bij WIJ Groningen) 
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Kinderactiviteiten Forumbibliotheken
Nog op zoek naar leuke en/of  leerzame activiteiten voor de kinderen tijdens de 
kerstvakantie of daarna? Hier vindt u een overzicht van de kinderactiviteiten in de 
Forumbibliotheken in Groningen in december 2020 en januari 2021.

Ingezonden door  Forum Groningen

Roald Dahl Festival 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw eert het Forum voor het 5e jaar Roald Dahl als Grote 
Verteller: zijn fantasie, creativiteit en humor. Een feestje voor jong en oud, want wie kent 
deze grote meesterverteller niet? Het festival staat vol van workshops en kinderfilms. Dit 
jaar gaan we griezelen met de nieuwste Roald Dahl film The Witches en zijn er workshops 
over griezelenge beesten en gruwlelijke monsters. Voorafgaand aan het festival is er een 
gratis Roald Dahl tour langs al onze Forumbibliotheken. 

Ma 28 / di 29 / wo 30 december / Films & workshops € 7,50 / € 3,00 voor Stadjerspashouders
forum.nl/roalddahl

Roald Dahl Tour langs de Forumbibliotheken

Gruwelijke cartoonbeesten tour
Als je graag tekent en strips leest dan is dit iets voor jou. Striptekenaar en illustrator 
Jan-Willem Spakman , bekend van zijn strips uit de Quest Junior, leert hoe je een eigen 
gruwelijke cartoonbeest maakt en hem of haar de grappigste, leukste, stoerste of engste 
avonturen laat beleven. Jouw fantasie is de baas! Niks is te gek! Achteraf mag je de strip 
natuurlijk mee naar huis.

Bibliotheek Haren                 vrijdag 11 december
Bibliotheek Selwerd                                  maandag 14 december
Bibliotheek Vinkhuizen           dinsdag 15 december
Bibliotheek Hoogkerk          woensdag 16 december
Bibliotheek De Wijert                                  vrijdag 18 december
Bibliotheek Beijum                                 woensdag 23 december
Bibliotheek Lewenborg           donderdag 24 december

Het is altijd van 15.00 tot 17.00 uur, deelname is gratis

Nationale Voorleesdagen 
Op woensdag 20 januari trappen we om 09:30 uur de Nationale Voorleesdagen 
af met het Nationale Voorleesontbijt. In al onze Forumbibliotheken wordt er om 
09:30uur door onze voorleestoppers voor gelezen uit het prentenboek van het jaar 
2021: Coco kan het!. Kom lang en schuif aan voor het ontbijt. 

Woensdag 20 januari / 09:30 uur / alle Forumbibliotheken / gratis, 
maar reserveren is verplicht
Forum.nl/nationalevoorleesdagen

Onze voorleestoppers
Forum Nieuwe Markt
Fenna Ramos, presentatrice NPO Zappelin, zangeres, actrice 
Beijum
n.t.b 
De Wijert
Akke Antje, kunstenaar
Haren
Hein Bloemink, presentator, schrijver, journalist en uitgever Haren de Krant.
Hoogkerk
Merlijn Poolman, nachtburgemeester van Groningen, cultureel ondernemer.
Lewenborg
Martin ter Braake, DJ en productieleider Kunstbende
Selwerd 
Myron Hamming, spokenwoord
Ten Boer 
Kim Aarst, jongerenwerker WIJ Groningen
Vinkhuizen 
Eva Pantelakis, presentatie trainer, coach, zangeres en actrice

Theater Pannenkoek
Theater Pannenkoek speelt tijdens 
de Nationae voorleesdagen Het 
Krentenkoek Mysterie. 

Commandant Brombeer heeft zijn 
"beste" agentes Agaath en Jantien 
naar de bibliotheek gestuurd om 
de zaak van de actieve letterdief op 
te lossen!

Alle prentenboeken missen al 
de letter 'Q' en nu is zometeen 
de 'E' aan de beurt.. Kunnen 
ze de woordraadsels binnen de 
tijd oplossen terwijl ze tot grote 
frustratie van de commandant 
bijna alles verkeerd lezen? En wie 
is die letterdief eigenlijk..?

Voorstelling geschikt voor kinderen 
tussen de 2 - 8 jaar / gratis, waar 
wel een kaartje reserveren
vrijdag 22 januari:   
14.00 uur De Wijert   / 16.00 uur Hoogkerk
zaterdag 23 januari: 
10.30 uur Ten Boer
zondag 24 januari:  
10.30 uur en 14.00 uur Forum Groningen
donderdag 28 januari:   
14.00 uur Selwerd   / 16.00 uur Vinkhuizen
vrijdag 29 januari:        
10.30 uur Haren / 14.00 uur Beijum / 16.00 uur Lewenborg

Duur: 30 minuten

Ultrakorte verhalen
Menno Wielinga (zie het interview op pagina’s 8 en 9) heeft de herinneringen aan zijn jeugd in de Oosterparkwijk verwoord in een reeks ‘ultrakorte verhalen’ (UKV’s). 
Een aantal hiervan vindt u op deze pagina.

Namen

Wie is Gerbrand Bakker?
En wie Jan Hissink Jansen? 

Of Baart de la Faille?
Niemand wist dat in 1928.

Menno Wielinga

Laurierstraat

In de Laurierstraat woonde
Een Kerel die nogal zuuneg was.

Hij stond zelf – zei men – in de achtertuin 
Te blaffen om een hond uit te sparen.

Menno Wielinga

Ruggebank – Oosterpark

Rugge kreeg ter bestendige herinnering
Voor 20 jaar Woningwetwoningen bouwen

Een monumentale bakstenen bank.
Van zijn zoon heb ik nog les gehad.

Menno Wielinga

December 2020

Januari 2021
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