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Omarm de glimlach

Door Mark C Hoogenboom Een van Martijns smileys bij de Asterstraat.                                                                                     Foto: Richard Brouwer

We hebben een hele serie 
smileys in de Oosterpark-
wijk liggen, de meesten 
rondom een boom. Ze 
liggen overigens ook  in het 
Noorderplantsoen, maar de 
maker woont in de wijk en 
heeft er hier zoveel gelegd 
dat je er wel om (glim)lachen 
moet!

Het begon als een cirkel 
van bladeren om een boom, 
ergens in november toen de 
herfstbladeren er wat ver-
loren en fatalistisch uit-

zagen. Van de cirkel is 
het een smiley worden, 
gemaakt van de bladeren 
die er liggen en bij elkaar 
geharkt kunnen worden. Of 
die ergens anders verzameld 
zijn, want niet overal ligt 
er genoeg. De bladblazers 
van de gemeente ruimen ze 
op, daar zijn in het begin 
ook wel wat smileys mee 
verloren gegaan. Honden 
lopen ze ondersteboven en 
ook de kraaien krabbelen 
er in rond op zoek naar 
eetbare beestjes. Als het 

nodig is wordt een smiley 
wat bijgeharkt of aangevuld.

De smileys zijn een symbool 
voor verbondenheid met de 
natuur. Symbiose vooral.

De maker beleeft het meeste 
plezier ervan als er mensen 
langs lopen terwijl de smiley 
gemaakt wordt. Ze kijken 
anders nadat ze het gezien 
hebben. Ze praten anders. Ze 
komen op andere gedachten 
en dat gun je iedereen. 
Sommigen bedanken hem 

zelfs. Met een andere tred 
of pas en met een andere 
gezichtsuitdrukking lopen ze 
dan van de smiley vandaan. 
Prachtig.

Maar meestal is het maken 
van de smiley onzichtbaar. 
Dan is ie er ineens. Als je ’s 
ochtends uit je raam kijkt, 
ligt ie er. Of als je langs een 
plek fietst waar gister niks 
lag en nu wel eentje.

Het maken van een smiley 
is een half uurtje werk, wat 

meer als de bladeren niet 
voor het oprapen liggen. Als 
je zelf zin hebt: ze namaken 
mag sowieso. Iets anders 
maken met een heel andere 
vorm of kunstzinnigheid is 
absoluut een goed idee.

Maker Martijn heeft af-
sluitend een boodschap voor 
de wijk: communiceren en 
samenwerken. Met een 
glimlach. De wijk doet dat al 
goed. Hou vol 
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VAN DE REDACTIE
Wellicht is het u opgevallen dat de krant er dit keer iets 
anders uitziet. Met de start van het nieuwe jaar leek het 
ons een goed idee om de krant een beetje op te frissen en 
een paar kleine veranderingen te maken. Hiermee hopen 
we een goed begin te maken aan 2021. Een jaar waarvan 
we hopen dat hij nog beter wordt.

Kopijbrief
Niet alleen de papieren krant heeft een update gekregen. 
Ook op de website vindt u een nieuwe functie. Hier kunt u 
zich vanaf nu inschrijven voor onze kopijbrief. Wilt u iets 
insturen voor de wijkkrant? Dan blijft u via de kopijbrief 
op de hoogte van de deadlines. Krijgt u al een kopijbrief, 
maar heeft u hier geen behoefte meer aan? Dan kunt u zich 
vanaf nu ook eenvoudig zelf weer uitschrijven.

Winterpret! Foto’s Richard Brouwer

Vorige week was het eindelijk zover! Koning winter verraste ons met sneeuw en heel veel 
vrieskou. We konden de schaatsen uit het vet halen en de sleeën van zolder. Na de matige 
winter van vorig jaar was het eindelijk weer tijd voor échte winterpret! Dat leverde de 
volgende mooie plaatjes op.
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ANNONCE
Vrouw zoekt lieve man

die niet alleen koken kan
maar ook van tuinieren houdt

en het wasgoed vouwt
daarnaast is boodschappen doen een pre

net als afwassen voor twee
ook moet de hond er af en toe uit

en kijk ik graag door een schone ruit
mannen die dit alles niet waarderen

hoeven niet te reageren
maar ben jij degeen die hier voor voelt

en niet het hele bed doorwoelt
kom dan als de weerlicht naar me toe

ik strip iedere avond in De Groene Kaketoe

E. FILIPPUS

Groetjes
Door Henk van Akkeren

Door Petra Beekhuizen Khan

Er zullen ongetwijfeld men-
sen zijn geweest die het 
erg jammer vonden dat er 
afgelopen jaarwisseling geen 
vuurwerk afgestoken mocht 
worden. Niet dat er niets 
te horen was, maar het was 
aanmerkelijk minder dan 
de jaren voorheen. Ik vond 
het erg prettig. Ik ben dan 
ook een vrouw. Ze zullen er 
vast zijn, maar ik heb nog 
nooit een vrouw zich horen 
verkneukelen dat ze weer eens 
lekker veel vuurwerk mocht 
gaan afsteken. Grotendeels 
een mannending. Sommige 
knallen zijn zo intens hard 
dat ze me aan oorlog doen 
denken. Ik heb me vaak 
afgevraagd hoe mensen die uit 
oorlogsgebieden zijn gevlucht 
zich hier zouden voelen 
in zo’n nacht vol ‘vrolijke 
bombardementen’.

Ik heb ook nog wel een leuke 
vuurwerk herinnering van 
toen ik een jaar of zestien was. 
Ik vierde oud en nieuw bij 
een vriendin. Haar broer had 
een heel duur siervuurwerkje 
gekocht, dat de klapper 
van de avond zou worden. 
Eindelijk was het zover. Alle 
knallen waren op en hij liep 
opgetogen de tuin in. Wij 
met z’n allen veilig achter het 
raam. Hij stak het ding aan en 
ging iets naar achteren. We 
stonden allemaal strak van 
verwachting toen het ding 
opeens ‘fliep’ zei. Er floepte 
één klein kleurtje uit, zo’n 20 
cm boven het kokertje. Zijn 
gezicht zie ik nog voor me. We 
hebben ons slap gelachen. Het 
was inderdaad iets geweest 
om nooit te vergeten.

Het is midden winter, maar in 
onze Oosterpark is de specht 
al volop bezig. Ik meen dat 
hij normaal gesproken in 
het vroege voorjaar begint 

met timmeren, maar het 
prachtige, volle geluid is 
al regelmatig te horen. Er 
komen ook al overal blaadjes 
van bloembollen naar boven.
We leven momenteel in een 
wonderlijke wereld, waarin 
het opeens weer goed gaat met 
zeearenden, ringslangen en 
wolven in ons landje. Laten we 
naast alle lastige momenten 
ons ook verwonderen over 
de kracht en de pracht van de 
natuur.

Wat ons, in ieder geval mij, 
wist te verrassen waren alle 
bladercirkels die plots in 
ons park verschenen. En 
opeens werden de cirkels 
smileys. Overal werden we 
toegelachen. Een man die 
dagelijks heel rustig overal 
cirkels en gezichtjes aan het 
harken was. Hij liet wat mij 
betreft ook zien dat lawaaiige 
bladblazers onnodig zijn. Een 
harkende man straalt iets heel 
ontspannends en vredigs uit. 

Ooster Art Kunstmarkt op 
29 mei gaat nog steeds door!
Ook al zitten we in een lockdown, de organisatoren van de Ooster 
Art Kunstmarkt houden de moed erin! Wij hopen jullie ook. De 
Ooster Art Kunstmarkt van zaterdag 29 mei 2021, vindt plaats 
op het pleintje het Lindenhof en in en rond De Blauwe Boerderij. 
De markt, met muzikale omlijsting, duurt van 11.00 tot 17.00 
uur. Het wordt een veelzijdige kunstmarkt met versierde 
kroonluchters, portrettekeningen, fotografie, beeldhouwwerk, 
schilderkunst etc.

Er zijn nog twee kramen beschikbaar, een overdekte kraam van 2 
meter kost 12,50 euro. Aanmelden kan via ooster.artgroningen@
outlook.com.

Half maart zal, na overleg met de gemeente Groningen, worden 
besloten of de Ooster Art Kunstmarkt door kan gaan of dat 
het, wegens corona, verplaatst zal worden naar later dit jaar.                   
Zonder deze vergunning is er geen markt mogelijk.

We hopen van harte jullie te zien op 29 mei!

Ineke Bakker & Jacqueline Pieters

Activiteiten Oosterlicht
2021 Is begonnen; een jaar waarin we hopen weer allemaal toffe 
activiteiten voor de jeugd te kunnen organiseren. De bekende 
‘sportweek’ gaat dit jaar voor de 10e keer plaatsvinden. Wanneer 
is nog even de vraag. Ook hopen we snel weer het zaalvoetballen 
op de vrijdagavond te kunnen oppakken. Voor nu beperken 
we ons tot het sporten met de jeugd tot en met 12 jaar op 
zondagmiddag. Dit gebeurt uiteraard met de nodige Covid-19 
veiligheidsaanpassingen. 

Ben jij onder de 12 jaar oud en wil jij op zondagmiddag tussen 
14.00 - 15.00 een uurtje sporten op het Cruijff Court aan de 
Pioenstraat? Kom gerust eens langs! www.facebook.com/
Oosterlicht.

Ik vind het een zegen als er 
mensen zijn die zich zo weten 
te uiten dat iedereen er blij van 
wordt. Een prachtig initiatief. 
Dank je wel, Martijn!

Ingezonden bericht

Ingezonden bericht

STRIP

GEDICHT

De natuur als inspiratie
Groentje
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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

Jaren geleden bedacht de Gemeente dat 
ze auto's over de busbaan aan de 
Oosterhamrikkade wilden laten rijden. 
Dit om de druk op de Petrus 
Campersingel te verlichten en het 
UMCG beter bereikbaar te maken. De 
bussen konden dan wel met 50 km per 
uur door de Vinkenstraat en Thomas a 
Thuessinklaan rijden. Parkeerplaatsen 
zouden worden opgeheven en een kant 
van beide straten zou alleen over de 
stoep te bereiken zijn. Op de hoek van de 
Vinkenstraat en Oliemuldersweg zou een 
groot verkeersplein moeten worden 
aangelegd om alle verkeer in goede 
banen te leiden.

1 miljoen per seconde
Honderdduizenden euro's werden 
uitgegeven om professionele bureau’s in 
te huren om alles door te rekenen en te 
rapporteren. Maar wat bleek uit al die 
cijfers? Het verkeer zou in de spits 
maximaal 90 seconden tijdwinst maken. 
Als je alle aanlegkosten bij elkaar optelt 
zou elke seconde tijdwinst iets meer dan 
1 miljoen euro gaan kosten.

Dankzij de inzet van diverse bewoners 
en bewonersorganisaties begonnen steeds 
meer politieke partijen te twijfelen aan 
deze plannen. De beslissing over de 
aanleg werd nog 4 jaar voor ons 
uitgeschoven en wij dachten dat hiermee 
de kous af was.

Helaas, we zaten er naast. Het nieuwe 
College van B&W wilde een 
verkeerscirculatieplan laten maken. Een 
plan waardoor het verkeer in heel de stad 
aangestuurd zou worden. Meer over de 
ringweg en minderdoor de wijken zelf. 
Niet zo veel mis mee, zou je denken, 
maar ondanks alle moties van de 
Gemeenteraad, ondanks al ons 
gemeenschappelijk harde werk, dook het 
Oosterhamriktracé direct weer op in de 
plannen van RO/EZ. 

Nu niet meer om de Petrus Campersingel 
te ontlasten maar nu om te zorgen dat 
bewoners van onze wijk sneller op de 
ringweg konden komen. Want ja, er 
komen nog zoveel nieuwe woningen aan. 
Dat veel van die woningen helemaal 
geen auto kunnen hebben omdat er geen 
parkeerplaatsen voor ze komen en 
straatparkeren niet mag, werd er niet bij 
verteld. En ook niet dat, om het 
sluipverkeer door de wijk tegen te gaan, 
waarschijnlijk het ene deel van wijk voor 
auto's afgesloten zal worden van het 
andere deel.
Daarnaast is er een trend gaande waarbij 
mensen zich meer verplaatsen met de 
elektrische fiets dan met de (eigen) auto.

Wij zijn klaar met het Oosterhamriktracé!
En daarom hebben we samen met de 
vertegenwoordigers van de woonschepen 
in het Oosterhamrikkanaal en het 
buurtoverleg Professorenbuurt zelf een 
plan gemaakt voor herinrichting van de 
Oosterhamrikkade. Dit plan is groen en 
leefbaar voor de bewoners van de 
omgeving van de Oosterhamrikkade. 

In het voorjaar gaan we dat plan voor een 
groene Oosterhamrikzone aan de 
gemeenteraad presenteren. Meer 
informatie kunnen jullie lezen op 
www.professorenbuurtoost.nl/category/
oosterhamriktrace/

Help ons! Deze plannen steunen kan 
ook! We zoeken bewoners die op de foto 
willen. Al die foto's laten we tijdens de 
presentatie als slideshow zien. Er zijn al 
tientallen foto's in de Professorenbuurt 
gemaakt. Nu is het tijd voor de Ooster‐
parkwijk om te laten zien dat we het an‐
ders willen. Helpen jullie mee? Neem 
contact op via
info@professorenbuurtoost.nl

Help mee, zeg NEE tegen het Oosterhamriktracé

In september vorig jaar werden 
Oosterparkers gevraagd om kleur aan te 
brengen in hun wijk. Een experiment om 
van een nuttig voorwerp een blikvanger 
te maken: de ondergrondse container. 
“Het begon allemaal met een idee van de 
Bewonersorganisatie Oosterpark om de 
ondergrondse containers op te pimpen 
om bijplaatsing te voorkomen”, vertelt 
Rianne de Vries van WIJ 
Oosterparkwijk.

“Niet alle plannen konden 
worden uitgevoerd, maar 
het was wel mogelijk om 
kliksystemen aan de 
containers te bevestigen 
waar foto’s in konden 
worden gehangen. Er 
kwamen prachtige foto’s 
binnen. Ondertussen is er 
met de bewoners contact 
geweest en is er een selectie 
gemaakt van de foto’s.
Deze foto’s zijn sinds eind 
december te zien aan de 
Gorechtkade, Irislaan, 
op de hoek Hyacinthstraat/Krokusstraat, 
hoek Zaagmuldersweg/Piet Fransenlaan 
en aan het Damsterdiep.”

Jouw Oosterparkwijkfoto kan ook 
geplaatst worden. Stuur deze via 
oosterparkgroningen.nl/samenkleuren
wedewijk
of mail naar Rianne de Vries: 
rianne.de.vries@wij.groningen.nl 
en wie weet kleurt jouw foto straks ook 
de wijk. Het is wel belangrijk dat de foto 
een staand formaat heeft en minimaal 1 
MB groot is.

Bovenstaande vier foto's zijn gemaakt 
door (met de klok mee): Alie Vos, 
Mathilde Boersema, Clemens Mug en 
Frans Geubel.

Samen kleuren we de Oosterparkwijk

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!
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Alette Vleems 
een veelzijdig 
ontwerpster 
van kleding
Door Erik Weersing

Al tientallen jaren houdt Alette 
Vleems (geboren in 1961) 
zich bezig met het maken 
en ontwerpen van kleding 
– voor films en theater- en 
televisieproducties. Zo heeft 
ze in 2019 de kostuums 
verzorgd voor ‘Ons kent Ons’, 
de theaterwandeling die in 
december van dat jaar in de 
Oosterparkwijk was te zien. 
Verder heeft Alette een eigen 
kledinglijn ontwikkeld – 
LaLola – waarmee ze op fairs 
en markten staat. En nu dit 
laatste door de coronacrisis 
voorlopig niet mogelijk is, is 
ze een kledingreparatiebedrijf 
begonnen. Het zijn maar enkele 
van de vele activiteiten die ze in 
haar leven heeft ontplooid. Ze 
is duidelijk niet voor één gat te 
vangen. 

Als kind was Alette al 
geïnteresseerd in kleding en 
textiel. Ze herinnert zich dat ze, 
toen ze een jaar of zeven was, op 
een oude trapnaaimachine van 
oude lappen jasjes in elkaar zette 
voor haar dertien cavia’s. Ook de 
hond kreeg nu en dan een door 
haar ontworpen kledingstuk 
aan. Het is achteraf de vraag of 
hij dit experiment wel op prijs 
stelde. Later, op de HAVO, 
volgde Alette lessen in textiele 
werkvormen. Daarna heeft ze 
zich bij de modevakschool aan 
de Kruitlaan opgegeven voor 
de opleiding kostuumnaaien en 
couture. Een goede, degelijke 
opleiding.  “Daar heb ik het vak 
geleerd. Alleen - ik heb niets 
met mode. De modewereld 
is geen leuke wereld – veel te 
commercieel. Ik ben daarom 
overgestapt naar kunstacademie 
Minerva, naar de afdeling 
grafische vormgeving.”

In het derde jaar van de 
opleiding kon Alette een 
vrijwilligersbaantje krijgen bij 
het Noord Nederlands Toneel 
(NNT) dat toen nog ‘De 
Voorziening’ heette. Het NNT 
ondersteunde het semi-
professionele gezelschap Waark, 
waar een tante van haar werkte. 
Deze heeft haar getipt dat er 
mensen werden gevraagd om 
kostuums te naaien die nodig 
waren voor de voorstellingen. 
“Zo kwam ik toch terug bij 
de kleding. Vanaf het eerste 
ogenblik wist ik: dit is wat ik wil! 
Hier ben ik in mijn element! Hier 
wil ik verder in gaan! Omdat het 
NNT me al snel een vaste baan 
heeft aangeboden, ben ik ben 
gestopt met de kunstacademie. 
Ik moet zeggen dat ik wel veel 
profijt heb gehad van de drie jaar 
op Minerva: ik heb er mijn eigen 
stijl ontwikkeld, met oog voor 
kleur, compositie en proporties. 
Het zijn geen verloren jaren 
geweest.”

Alette is bij een heleboel 
producties van Waark betrokken 
geweest. Ze herinnert zich een 

prachtige voorstelling, ‘Het goie 
wicht van Sezuan’, de Groningse 
bewerking van ‘De gute Mensch 
von Sezuan’ van Bertold Brecht, 
onder regie van Annemarie 
Prins. Annie Otto speelde daarin 
de hoofdrol van de Chinese 
prostituée Shen Te. “Annie 
Otto was een geweldige actrice. 
Helaas is ze overleden. Ik heb 
nog een tijdje bij haar op kamers 
gewoond, in het prachtige huis 
van haar aan de Verlengde 
Hereweg, dat inmiddels is 
afgebroken.”

Ripperda
Aanvankelijk ontwierp Alette de 
kleding voor de producties niet 
zelf. In het begin voerde ze enkel 
uit wat de kostuumontwerpers 
hadden uitgedacht. Maar deze 
hadden al snel door dat ze 
erg goede ideeën had. Soms 
hadden ze iets getekend wat er 
voor het oog wel mooi uitzag, 
maar in de praktijk moeilijk 
te verwezenlijken was. Om 
het ontwerp toch te kunnen 
realiseren, moesten ze concessies 
doen. Alette wees hen op de 
mogelijkheden die er waren. 
“Op zeker moment mocht ik zelf 
ontwerpen maken. Mijn eerste 
opdracht was de kostuums te 
verzorgen voor ‘Het land achter 
de slaap’, een kindervoorstelling 
van Jan Veltman, die in de 
zomer is opgevoerd in het 
Noorderplantsoen. Ik denk er 
met plezier aan terug. Ook heb 
ik heel goede herinneringen 
aan de historische voorstelling 
‘Ripperda’, dat in kleine theaters 
in de provincie werd opgevoerd. 
Ik heb een voorkeur voor de 
mode uit de achttiende en 
negentiende eeuw, dat kwam 
nu goed uit. Er speelden in 
‘Ripperda’ veertien acteurs mee, 
die soms wel vier verschillende 
rollen hadden. Er was geen tijd, 
en ook geen ruimte, om je achter 
de coulissen te verkleden. Het 
changement, het wisselen van 
de rollen, vond op het toneel 
zelf plaats. Voor het publiek 
moest het direct duidelijk zijn 
dat de acteur nu in een andere 
rol stapte. Een uitdaging voor 
mij om dat met behulp van de 
kostuums duidelijk te maken. 
Ik werkte met mouwen die de 
acteurs konden omflappen, 
sjaaltjes die ineens tevoorschijn 
kwamen, broekspijpen die je 
kon oprollen, capuchons die 
op- of afgezet werden, steeds 
in andere kleuren, zodat het 
verschil iedereen goed duidelijk 
was. Sommige vrouwen droegen 
japonnen met zogeheten ‘pan-
niers’, zijwaartse verbredingen 
ter hoogte van de heupen. 
Dat bood natuurlijk tal van 
mogelijkheden. Het was een 
feest om ermee aan de slag te 
gaan.”

De film
Op de vraag of ze veel contact 
heeft met de regisseur van de 
voorstelling, antwoordt Alette 
bevestigend.

“Natuurlijk! Wat ik ontwerp, 
moet passen bij wat de regisseur 
voor ogen heeft. Dat betekent 
heel veel overleg, zowel 
individueel als in de groep. 
Ik bezoek zoveel mogelijk de 
repetities. De aanwijzingen die 
de regisseur aan de spelers geeft, 
zijn ook aanwijzingen voor mij. 
Het concept van de voorstelling 
– dáár draait het om. Dáár ben 
ik voortdurend naar op zoek. 
Pas wanneer ik het concept te 
pakken heb, kan ik aan de slag.”

Behalve voor theater heeft 
Alette ook gewerkt voor 
filmproducties, zoals ‘Snuf de 
Hond’ en het tweede deel van 
‘De Kameleon, geregisseerd 
door Steven de Jong. Ook heeft 
ze meegewerkt aan de Groningse 
dramaserie ‘Boven Wotter’, die 
is uitgezonden door RTV Noord. 
“Bij film gaat het heel anders toe 
dan bij het toneel. Theater vraagt 
om een theatrale aanpak. Zaken 
worden uitvergroot. Bij theater 
is de belichting een belangrijk 
onderdeel van de sfeer die de 
regisseur wil oproepen. Film 
zet een veel realistischer beeld 
neer. Bij een film worden de 
scènes kriskras door elkaar 
opgenomen. Je moet zorgen 
voor de continuïteit, wat wil 
zeggen dat je erop moet letten 
dat de acteurs in de scènes die 
bij elkaar horen steeds dezelfde 
kleding aanhebben.”

Door haar werk heeft ze veel 
bekende acteurs van nabij 
meegemaakt, zoals Chris Zegers 
die in ‘De Kameleon’, de rol 
van Tjeerd speelde. “Sommige 
acteurs zien je niet staan, 
anderen zijn heel attent. Chris 
is een heel sympathieke man. 
Iedere draaidag bedankte hij 
ons voor het werk dat we hadden 
geleverd.” Ook met Ellen ten 
Damme die meespeelde in 
de voorstelling ‘Stormruiters’ 
van regisseur Jos Thie, had 
ze prettige ervaringen. “Een 
lieve vrouw. Regelmatig bracht 
ze iets te eten voor ons mee. 
‘Stormruiters’ was best een 
spectaculaire productie, waarbij 
vijfendertig voorstellingen lang 
honderdvijftig Friese paarden 
kwamen opdraven. Ellen ten 
Damme zong zittend op een 
paard haar lied. Ook aan Karin 
Bloemen en Peter Tuinman 
bewaar ik goede herinneringen. 
Zij speelden in ‘de Heeren van 
het Veen’, van het toneel-
gezelschap Tryater in Leeuwar-
den, waarbij ik als freelance 
kostuumontwerper was betrok-
ken.”

NOVO
Zeven jaar heeft Alette voor het 
NNT gewerkt. Toen was het 
genoeg.

“Op gegeven moment was ik 
fulltime met theater bezig. 
De hele dag zat ik in een 
fantasiewereld. Ik kreeg het 
gevoel dat ik niet meer betrok-
ken was bij de echte maat-
schappij. Dus heb ik ont-
slag genomen en ben ik 
begonnen met de opleiding tot 
activiteitenbegeleider. Daarbij 
had ik mezelf wel een voor-
waarde gesteld: ik wilde de 
nieuwe studie combineren met 
mijn vorige vak. Het laatste jaar 
heb ik stage gelopen bij NOVO – 
de organisatie die ondersteuning 
biedt aan mensen met een 
verstandelijke beperking. In 
mijn afstudeerscriptie heb ik 
een methodiek ontwikkeld om 
mensen met een beperking, 
geestelijk of lichamelijk, zelf 
kostuums te laten maken. NOVO 
heeft me gevraagd de scriptie 
verder uit te werken. Ik heb 
toen een kinderkostuumbedrijf 
opgestart, waarbij de deelnemers 

gezamenlijk aan een project 
werken. Iedereen maakt een 
onderdeel van het kostuum. Aan 
het eind zetten we het samen in 
elkaar. Zes jaar ben ik bij NOVO 
groepsleider geweest.”

Dansvoorstellingen
Het is duidelijk dat Alette 
kan terugkijken op een af-
wisselende carrière. Wanneer er 
eentonigheid dreigt, gaat ze op 
zoek naar iets nieuws. “Ik ben 
iemand die altijd verder gaat. Ik 
moet een uitdaging hebben. Ik 
wil geen sleur. Sinds een aantal 
jaren werk ik als kleedster bij 
de Groninger Stadsschouwburg. 
Dansgezelschappen uit de hele 
wereld geven er voorstellingen. 
Iedere keer komt er een 
vrachtwagen vol kostuums voor-
rijden. Ik onderhoud deze 
kostuums. Dat wil zeggen: 
wassen, strijken, repareren 
en eventueel op maat maken. 
Zorgen dat de kostuums voor 
de voorstelling in orde zijn. 
Je weet tevoren niet wat je te 
wachten staat. Dit betekent 
veel improviseren. Zoeken naar 
een oplossing. Kijken wat er 
mogelijk is. Maar dat maakt dit 
werk juist zo leuk. Ook help ik 
tijdens de voorstelling achter 
de coulissen bij het snelle 
verkleden van de dansers. Door 
de coronapandemie ligt dat nu 
allemaal stil. Daarnaast heb 
ik onder de naam LaLola een 
eigen kledinglijn ontwikkeld. 
Casual dameskleding. Van 
iedere creatie maak ik een 
beperkt aantal exemplaren, in 
verschillende maten. Ik noem 
mijn kleding eigenzinnig, 
tijdloos, uniek en vrolijk. Verder 
moet het comfortabel zitten, 
ik maak gebruik van goede, 

rekbare stoffen. Met mijn mode 
sta ik op markten en fairs. Maar 
ook dat ligt nu allemaal stil. 
Daarom ben ik onlangs een 
kledingreparatiebedrijf begon-
nen, speciaal gericht op de 
Oosterparkwijk. De ervaring 
heb ik. De machines heb ik. Het 
voelt voor mij niet goed wanneer 
ik niets te doen heb. Dan ga ik 
nieuwe dingen creëren. Ik ben 
heel tevreden over mijn leven. 
Ik heb gedaan wat ik wilde doen. 
Ik ben altijd mijn eigen regisseur 
geweest.”

Björk
Alette heeft over de hele wereld 
gereisd, met een rugzak als 
enige bagage en veelal in haar 
eentje. Ze noemt Japan, Korea, 
Israël, Indonesië en Alaska. 
Als kind heeft ze in Wenen 
gewoond, waar, tijdens haar 
wandelingen in het park rond 
slot Schönbrunn, haar liefde 
voor historie en historische 
achttiende-eeuwse en negen-
tiende-eeuwse  kostuums is ont-
staan. Maar nu zweert ze bij 
Groningen. 

“Iedere keer wanneer ik de 
Martinitoren weer zie, ben ik 
blij. Groningen is mijn stad. 
Maar toch trek ik er dagelijks op 
uit, naar buiten. Sinds een tijdje 
heb ik Björk, een IJslands paard, 
dat in Woudbloem is gestald, in 
de buurt van Slochteren. Iedere 
dag zoek ik Björk op. Dan gaan 
we rijden. Als ik met Björk door 
de natuur draaf, ben ik volmaakt 
gelukkig.”

Meer informatie over Alette en haar 
werk is te vinden op haar website: 
www.alettevleems.nl

Alette toont een van haar eigen ontwerpen.         
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De jaren vijftig in de Laurierstraat
Jan Klaibeda (geboren in 1944) 
is een onderhoudende en 
geestdriftige verteller. Vooral 
wanneer hij over zijn jeugd in 
de Oosterparkwijk praat, is 
hij niet te stuiten. Er volgt een 
keten aan herinneringen – aan 
buurtventers, ooms en tantes, 
huisartsen, wijkagenten en 
klasgenoten. Het ene verhaal lokt 
het andere uit. Veel lief en leed. 
Met zijn anekdotes roept hij een 
wereld op die niet meer bestaat, 
maar die veel wijkbewoners nog 
wel bekend zal voorkomen.

“Ik ben niet in de wijk geboren, 
maar in de binnenstad, in een 
huisje aan een van de steegjes 
die van de Muurstaat naar de 
Spilsluizen lopen. De Drift 
heette dat straatje. Toen ik 
twee jaar was, zijn we naar de 
Laurierstraat verhuisd. Dat was 
een hele verbetering, al hadden 
we in dat huis geen douche. 
Eén keer in de week, op vrijdag, 
ging ik naar het badhuis in het 
Buurthuis aan het Linnaeusplein. 
Met een handdoek en een stuk 
sunlightzeep in de hand. Wanneer 
ik de trappen beklom, sloeg de 
damp me al tegemoet. Met die 
sunlightzeep waste ik ook mijn 
haren. Je kreeg er een mooie, 
glimmende kop van. De restjes 
van de zeep mocht ik beslist niet 
weggooien. Mijn moeder maakte 
er thuis in een gazen kloppertje 
afwaswater van. Mijn ouders 
gingen niet naar het badhuis. Ze 
wasten zich op zaterdagochtend 
in de keuken. Dan werd de deur 
op slot gedaan en gingen de 
gordijnen dicht. Potdicht! Voor 
de zekerheid kregen de kinderen 
nog een instructie mee ‘Nait in de 
keuk’n koom’n!’ “

Kwam je uit een groot gezin?
“Nee. Ik had één broer. Voor 
mij is er nog een zusje geboren, 
maar zij is na een paar dagen 
overleden. Daar praatten mijn 
ouders nooit over. Over die 
dingen werd in die tijd niet 
gesproken. Toen ik op de lagere 
school zat, is een klasgenoot van 
mij verdronken. Een woonschip 
raakte los van de kade, hij is in het 
water gesprongen om het touw 
of de ketting te pakken en heeft 
daarbij waarschijnlijk kramp 
gekregen. In de klas werd er geen 
aandacht aan besteed. ‘Fokko is 
verdronken’, zei meester Wellens, 
aan het begin van de ochtend. 
Daar bleef het bij. De lessen 
gingen gewoon door. We zijn ook 
niet naar de begrafenis geweest. 
Aan nazorg werd niet gedaan. 
Voor klachten als depressie en 
overspannenheid was er toen 
geen aandacht. Een man bij ons 
in de straat heeft een eind aan 
zijn leven gemaakt. Dat kwam 
voor ons totaal onverwacht. We 
kenden hem als een fanatieke 
schaatser, niet als iemand die 
psychische problemen had.”

Woonde er ook familie van jullie 
in de wijk?
“Tante Trinie is voor de oorlog 
naar Arnhem verhuisd, maar is 
in september 1944, bij de slag om 
Arnhem, met haar drie kinderen 
hals over kop naar Groningen 
teruggekomen. Ze was weduwe. 
Haar man, Kees Reinders, is voor 
ze zouden vertrekken, nog even 
naar de buurtbakker gegaan om 
brood te halen voor onderweg. 
Hij kwam maar niet terug. Toen 

tante op onderzoek uitging, bleek 
dat hij door een verdwaalde 
granaatscherf was getroffen. Hij 
heeft het niet overleefd. Wanneer 
er onweer was, met donder en 
bliksemflitsen, had tante het 
altijd moeilijk. Het bracht bij 
haar de slag om Arnhem in 
herinnering. Tante Trinie woonde 
aan de Korenbloemstraat. Er 
woonde ook een tante aan de 
Klaprooslaan en eentje aan de 
Zaagmuldersweg. Eens in de 
week kwamen ze allemaal bij 
elkaar op bezoek. Mijn moeder 
schonk, als ze bij ons waren, 
koppen met oude, opgewarmde 
koffie voor hen in, met een flinke 
scheut warme melk om de smaak 
wat te verdoezelen. Nu heet dat 
‘koffie verkeerd’. Verder had ik 
een oom, Rieks Roemers, die 
werkte bij Schuitema Meier, een 
groothandel aan het Damsterdiep 
die leverde aan kruideniers in 
de stad. Meel, tutti frutti, noem 
alle levensmiddelen maar op. Er 
waren in die tijd heel veel kleine 
kruideniers in Groningen. Oom 
ging ze allemaal af met paard 
en wagen om de bestellingen af 
te leveren. Hij heeft me, toen ik 
een jaar of veertien was, nog een 
weekendbaantje bezorgd. Op 
zaterdag bracht ik alle zakken 
met kruidenierswaren die op 
zolder lagen opgeslagen naar een 
soort glijbaan die naar beneden 
liep. ‘Is het niet te zwaar voor je?’, 
vroeg Schuitema Meier bezorgd. 
Hij dacht dat ik die zakken tilde. 
Maar ik tilde die zakken niet, 
ik sleepte ze. Ik kreeg twintig 
gulden voor een dag werken. Een 
gigantisch bedrag.”

Wat herinner je je van de winkels 
in die tijd?
“Ik herinner me vooral de 
straatventers. Bij ons in de 
Laurierstraat woonde Luining, 
een man die liep met een kar met 
negotie. Dadels, pruimen, appels, 
sinaasappels. Tussen de middag 
ging hij thuis eten. Dan legde hij 
een plastic zeil over zijn waren 
heen en ging naar binnen. Wij, 

kwajongens, hadden dat in de 
gaten. Eentje van ons loerde door 
het raam. ‘ja, hij zit aan tafel! 
De kust is veilig!’ Dan tilden we 
dat zeil op, pakten een pruim 
of een sinaasappel en gingen 
ervandoor. Er woonden twee 
visboeren bij ons in de buurt – 
eentje in de Laurierstraat en een 
ander in de Kamperfoeliestraat, 
op de hoek met de Laurierstraat. 
Net als Luining liepen ze met 
een kar. Een van de twee had 
een bijbaantje als grafdelver. 
Mijn ouders kochten nooit bij 
hem, altijd bij de concurrent. 
Ze vonden het maar vies dat 
hij met dezelfde handen als 
waarmee hij bij begrafenissen 
de kist droeg voor hen de 
haringen schoonmaakte. En, dat 
herinner ik me nu ook, er liep 
een oliemannetje in de wijk rond, 
met een handkar waarop een 
groot vat stond. Aan de voorkant 
van dat vat zat een kraantje. 
Daar tapte hij petroleum uit. In 
die tijd kookten de huisvrouwen 
nog op een petroleumstelletje, 
dat in de keuken op het granito 
aanrecht stond. Je kon daar uren 
vlees op laten sudderen. Later 
kreeg je tweepits gasstellen. 
Bij het klapbruggetje over het 
Oosterhamrikkanaal, dat moet ik 
je ook nog even vertellen, woonde 
een metselaar die elf kinderen 
had. Hij was erg bang voor de 
communisten. ‘Als de Russen 
komen, maak ik een eind aan 
mijn leven en aan dat van al mijn 
kinderen’, heeft hij eens gezegd. 
Die man had last van de rug. 
Eeuwig en altijd had hij rugpijn. 
Een keer liet ik me ontvallen dat 
dat kwam door al die kinderen 
die hij had gemaakt. Gelijk kreeg 
ik van mijn vader een enorme 
hengst voor mijn kop.”

Jullie haalden de nodige 
kattenkwaad uit. Heb je de 
politie wel eens achter je aan 
gehad?
“Dan vluchtten we het Rooie Dörp 
in. Daar kregen ze ons nooit te 
pakken. We ontsnapten door aan 

het eind van de Leeuwerikstraat 
linksaf naar de Gorechtkade 
te rennen of rechtsaf naar de 
Zaagmuldersweg. We zijn wel op 
een zomermiddag opgebracht, 
toen we vlotjes bouwden op het 
stukje kanaal bij de Oostersluis, 
daar waar Aegir zijn clubgebouw 
had. Vlotjes bouwen – dat mocht 
niet. Een agent kwam op ons 
af – wij peddelden snel naar 
de overkant. Hij fietste om – 
wij peddelden weer terug. Hij 
draaide zich om – wij ook. Zo 
ging het een tijdje heen en weer. 
Op gegeven moment hebben we 
ons maar overgegeven.

Na de watersnoodramp in 
Zeeland, in 1953, werden overal 
in het land voor de slachtoffers 
kleding en andere goederen 
bijeengebracht. In Groningen was 
het verzamelpunt de hal van de 
kartonnagefabriek van Groen, op 
de hoek van de Struisvogelstraat 
en de Paradijsvogelstraat. 
Iemand uit onze straat heeft 
daar toen een leren jas gejat. 
Het was te verleidelijk voor hem. 
Waarschijnlijk had die jongen 
zelf geen geld om zo’n jas te 
kopen. Maar hij is daarvoor wel 
opgepakt. Politie aan de deur!”

De jaren vijftig waren sobere 
jaren.
“Er was veel armoede in de wijk. 
Mensen die de huur niet konden 
betalen, werden uit huis gezet. 
Dan kwam er voor het huis een 
grote, groene tent te staan waar 
tijdelijk de inboedel in werd 
opgeslagen. De huurders zelf 
vonden meestal wel onderdak bij 
familie. Wat ik me ook herinner: 
wanneer ik een appel at, gaf ik 
het klokhuis wel eens aan een 
kind uit de buurt bij wie er thuis 
geen geld was voor appels. Die 
kloofde dan de restanten af. 
Sommige mannen hadden naast 
hun gewone werk een bijbaantje. 
Zo verdienden ze nog wat 
extra’s. Aan de Oliemuldersweg, 
tegenover de Van Houtenschool, 
woonde een handelaar in oud 
ijzer. Hij dregde wel eens in 
vijvers, in de hoop een oude fiets 
of iets dergelijks op te vissen. 
Als bijverdienste verhuurde hij 
zich in december als sinterklaas. 
Daar zit nog een mooi verhaal 
aan vast. Tijdens een tocht door 
de stad, kwam hij een tweede 
sinterklaas tegen. De twee kregen 
ruzie. ‘Wat dust dou hier?  Dit is 
main buurt!’ Het kwam tot een 
handgemeen, waarbij ze elkaar 
met hun staf op de kop hebben 
geslagen. Dit incident heeft het 
Nieuwsblad van het Noorden nog 
gehaald.

Mijn vader had ook een 
bijbaantje. Hij bouwde in de 
Harmonie een ring op wanneer 
daar bokswedstrijden werden 
gehouden. In het noorden waren 
veel goede boksers – Schubart, 
Wiersma, Jac Nolle. Dokter Van 
Voorn deed bij die wedstrijden 
dienst als ringarts. Als een bokser 
geblesseerd raakte, keek hij of het 
verantwoord was om nog door te 
gaan. Van Voorn was huisarts en 
woonde in een huis op de hoek 
van de Petrus Campersingel en 
de Jan Hissink Janssenstraat. 
Zijn praktijkruimte had hij aan 
de Jan Hissink Janssenstaat – 
in een pand met het jaartal 1947 
op de gevel. Het staat er nog 
altijd. Veel Oosterparkers waren 
patiënt bij hem. Hij was ook onze 
huisarts. Tijdens de oorlog was 
mijn vader, in het kader van de 
Arbeitseinsatz, verplicht te werk 
gesteld in Duitsland. Daar wilde 
hij zich aan onttrekken. En toen 
hij even met verlof terug was 
in Groningen, is hij bij dokter 
Van Voorn langs gegaan. Wist 
hij misschien een oplossing? 
Deze heeft hem toen een zalfje 
gegeven dat hij een paar keer 
op een van zijn vingers moest 
smeren. Nou, dat heeft wel effect 
gehad. Meer dan verwacht. De 
hele boel ging ontsteken, met 
een lelijke, etterende open wond. 
Mijn vader heeft er voor de rest 
van zijn leven een stijve vinger 
aan overgehouden – maar hij 
hoefde niet terug naar Duitsland, 
dus de actie had aan zijn doel 
beantwoord. De assistente van 
dokter Van Voorn, Coba, haar 
achternaam weet ik niet meer, zat 
in het verzet. Er werd verteld dat 
ze had meegedaan aan een overval 
op een distributiekantoor.”

Wat een verhalen. Een heel ander 
onderwerp tot slot: gingen jullie 
in de jaren vijftig  wel eens naar 
de film?
“Op zondagmiddag werd er 
regelmatig een filmvoorstelling 
voor de jeugd gedraaid in het 
gebouw van de speeltuin-
vereniging ‘Ons Belang’. Ik her-
inner me films met Rintintin, de 
hond die aan de lopende band 
heldhaftige daden verrichtte. De 
camera maakte een hoop lawaai 
en als de deur openging voor 
iemand die te laat was, kwam er 
ineens zoveel licht binnen dat je 
de film niet meer kon zien. ‘Deur 
dicht!!!’, brulde de hele zaal 
dan. Vader of moeder gaf ons 
een dubbeltje extra mee, zodat 
we in de pauze een pennywafel 
konden kopen. Ze waren allang 
blij dat we een tijdje waren 
opgedonderd. Dan hadden ze 
even het rijk alleen.”

Door Erik Weersing

Jan Klaibeda voor het huis in de Laurierstraat waar hij heeft gewoond.

De praktijk van dokter van Voorn aan de Jan Hissink Janssenstraat.
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Hoe beleefde jij  2020?

Mijn naam is nog steeds Willem 
en ik ben nog steeds 68 jaar oud.

Inmiddels is het 2021, en we 
hebben nog steeds met de 
pandemie te maken en nog 
steeds zitten we in een lockdown. 
In ieder geval op het moment dat 
ik dit schrijf. Dat is gelijk wat ik 
sinds de uitbraak van corona 
doe, stukjes schrijven, over zaken 
die me raken. Dit kan iets in de 
samenleving zijn of iets wat ik 
tijdens de internetdienst opmerk 
die mijn kerkgemeenschap elke 
woensdagavond en zondag-
morgen verzorgd.

Wat anders was in 2020 was 
mijn verjaardag. Geen uitgebreid 

staan. Mijn dochter kwam op 
een gegeven moment aanrijden 
in een geheel versierde bus, 
want ja er is er een jarig. Hoera. 
Hoera. Feeststemming alom. Zo 
kon ze er toch bij zijn. En om de 
feestvreugde te vergroten werden 
de bloemen die ze had besteld bij 
de bloemist op datzelfde moment 
bezorgd. GEWELDIG!

Door Willem Bouman

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 natuurlijk 
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, oplossingen… 
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 ver-
melding van “2020 mijn verhaal”  
naar de redactie van de wijkkrant
via het mailadres redactie@
wijkkrantoosterpark.nl.

We zijn benieuwd naar je 
inzending.

Giel de Wit woont al meer dan een halve eeuw 
in de Kamperfoeliestraat
Toen hij en zijn vrouw Aaltje 
er kwamen wonen, waren ze 
de jongste bewoners van de 
Kamperfoeliestraat. Nu is Giel de 
Wit de oudste. Maar tussen toen 
en nu ligt dan ook een periode 
van meer dan een halve eeuw. 
In januari 1970 betrok het gezin 
De Wit de eengezinswoning in de 
Oosterparkwijk. Giel woont er – 
inmiddels alleen – nog altijd met 
veel plezier.

“Ik ben in 1938 geboren aan het 
Winschoterdiep. Dat is in de 
Oosterpoort. Winschoterdiep 
nummer 33 – het huis staat er 
nog steeds. Ik was de achtste 
in een gezin met tien kinderen. 
Er is nu nog één broer van me 
in leven. In 1961 ben ik met 
mijn vrouw Aaltje getrouwd. 
We konden een bovenwoning 
krijgen in de Korte Nieuwstraat. 
Dat is ook in de Oosterpoort. 
Maar Aaltje heeft zich daar nooit 
thuis gevoeld. Ze was geboren 
en getogen in de Oosterparkwijk 
en wilde terug naar Plan Oost. 
Bovendien woonde onder ons 
een vrouwtje van lichte zeden. 
Onze oudste dochter die toen 
negen jaar was, verbaasde zich 
erover dat overdag de gordijnen 
gesloten waren. ‘Gaat buurvrouw 
nu al slapen?’, vroeg ze. Ik dacht 
toen: we moeten hier weg wezen. 
Toen onze tweede dochter op 
komst was, werd het helemaal 
tijd om te verkassen. De woning 
was te klein voor een gezin 
met twee kinderen. Ik ben 
alle woningbouwverenigingen 
afgelopen, maar overal kreeg 
ik nul op het rekest. Dat zag er 
dus niet goed uit. Toen raadde 
mijn vader me aan eens te gaan 
praten met Fré Meis, de bekende 
voorman van de CPN. Mijn vader 
was een rooie rakker en kende 
Fré goed. Fré Meis heeft in de 
gemeenteraad gezeten, in de 
Provinciale Staten en later ook 
in de Tweede Kamer. Hij had 
veel in de melk te brokkelen. 
Destijds woonde hij in de Van 
Slingelandstraat. In zijn slaap-
kamer had hij een kantoortje 

ingericht, waar hij op zaterdag-
middag spreekuur hield. Ik 
heb hem toen mijn probleem 
voorgelegd. ‘Maak je geen zorgen,’ 
verzekerde hij me. ‘Aanstaande 
donderdag heb jij een andere 
woning!’ En zo was het ook. Op 
15 januari 1970 zijn we in het 
huis aan de Kamperfoeliestraat 
getrokken. De woonkamer was 
in die tijd nog door een wand 
in tweeën gesplitst, we hadden 
twee gaskachels en een heel 
klein keukentje. Er was nog 
geen douche. De huur bedroeg 
destijds twintig gulden in de 
week. Mijn vrouw vond dat een 
heel bedrag. Het was twee keer 
zoveel als wat we in de Korte 
Nieuwstraat betaalden. En weet 
je wat de huur nu is? 500 euro in 
de maand!”

Wat voor straat was de 
Kamperfoeliestraat in die tijd?

“Een echte arbeidersstraat. Er 
woonde een kleermaker, een 
politieagent, iemand die bij de 
post werkte. Het was ook een heel 
leuke straat. De mensen waren bij 
elkaar betrokken – meer dan nu. 
Wanneer iemand zijn buurman 
een paar dagen niet had gezien, 
belde hij hem aan. ‘Gaat het 
goed? Is alles in orde?’ Mensen 
zijn nu meer op zichzelf. Er zijn 
nu ook vaker meningsverschillen. 
In die tijd waren de mensen het 
veel meer met elkaar eens. En 
iedereen werkte. Ik kan me niet 
herinneren dat er iemand zonder 
werk zat.”

Wat voor werk heb je zelf 
gedaan?

“Vijftig jaar heb ik in de bouw 
gezeten. Ik was tegelzetter. 
Mijn baas had connecties met 
keukenstudio’s die keukens 
verkochten aan cliënten in 
het buitenland. Die keukens 
moesten betegeld worden. Zo zat 
ik regelmatig in België, Duitsland 
en Frankrijk. Collega’s hadden 
daar geen zin in, je was soms wel 
veertien dagen van huis, maar ik 
vond het prachtig. Ik houd van 
afwisseling. En je ontmoet nog 
eens andere mensen. Werken in 

het buitenland betaalde ook extra 
– dat was mooi meegenomen. 
In Groningen heb ik een keer 
een mooie klus gehad. Waar nu 
de Praxis is, aan het eind van 
het Damsterdiep, lag destijds 
een scheepswerf, waar jachten 
werden gebouwd. Mijn baas zei 
op een dag tegen me dat hij een 
bijzondere opdracht voor me had. 
Wat bleek? Prins Rainier van 
Monaco, je weet wel, de man die 
met Grace Kelly was getrouwd, 
de filmster uit Hollywood, liet 
er ook een jacht bouwen. De 
badkamer moest bekleed worden 
met tegeltjes van bladgoud, van 
1,5 bij 1,5 centimeter grootte. Dat 
stak heel nauw. Geen van mijn 
collega’s wilde zich eraan wagen, 
maar voor mij was het een kolfje 
naar mijn hand. Ik ben wel goed 
in precisiewerk. Twee keer is 
de prins komen kijken hoe het 
werk vorderde. Hij schudde me 
de hand en zei een paar keer 
‘Beautiful! Beautiful!’ Hij was 
dus dik tevreden.”

De huizen in de Kamperfoelie-
straat staan er nu honderd jaar. 
Ik heb gehoord dat jij nog maar 
de tweede bewoner bent.

“Dat klopt. Voor ons woonde 
er een echtpaar dat er, net als 
ik, vijftig jaar heeft gewoond. 
In de jaren twintig zijn ze er 
ingetrokken. In 1970 waren 
ze op leeftijd en zijn ze, als ik 
me goed herinner, naar een 
bejaardenwoning in de Wijert 
verhuisd. Mijn vrouw en ik hebben 
altijd naar volle tevredenheid 
in dit huis gewoond. Aaltje zei 
steeds dat ze hier nóóit meer weg 
wilde. Ook onze dochters voelden 
zich hier thuis. Naast ons woonde 
Japie Venema en zijn vrouw die 
dochters hadden in dezelfde 
leeftijd als wij. De meisjes trokken 
veel met elkaar op. Over Nijestee, 
de woningbouwvereniging, ben 
ik minder tevreden. Een jaar 
of vijf geleden zijn de dakgoten 
vernieuwd. Voor die tijd had 
ik nogal eens last van lekkage. 
Lelijke plekken op het plafond. 
Ik heb de woningbouwvereniging 
gebeld – ze zouden een schilder 
sturen. Heb jij hem gezien? 

Nou, ik niet! Een familielid 
van me heeft toen het plafond 
opnieuw gewit. De rekening 
van de materiaalkosten heb ik 
naar de woningbouwvereniging 
gestuurd. Pas onlangs heb 
ik er iets op gehoord. Nou, 
beter laat dan nooit, moet je 
maar denken. En ik heb ook 
een bloemetje gehad, omdat 
ik veertig jaar huurder was. 
Veertig jaar? Ik woon hier vijftig 
jaar! Ik heb er direct achteraan 
gebeld. De medewerker die ik 
aan de lijn kreeg, zei dat de 
woning veertig jaar geleden 
door Nijestee van een andere 
corporatie is overgenomen. Van 
de tijd daarvoor hadden ze geen 
administratie meer.”

Je woont hier inmiddels alleen.

“Helaas is in 2003 mijn vrouw 
overleden. Ik mis haar nog iedere 
dag. Aaltje was hartpatiënt. 

We zaten naast elkaar op de 
bank en – ineens – van het ene 
moment op het andere was ze 
weg. Ik was twee maanden met 
pensioen en we zaten nog vol 
plannen. Zo hadden we net een 
nieuwe caravan gekocht, en een 
vaste staanplaats geregeld op een 
camping in Zuidlaren. Het was de 
bedoeling dat we daar de helft van 
het jaar zouden verblijven. Dat 
ging nu allemaal niet door. Mijn 
vrouw is gecremeerd. Haar urn 
staat bij het crematorium. Ik ga 
er af en toe heen en zet er dan een 
bloemetje neer. Nee, ik wil haar 
urn niet in huis hebben. Ik weet 
niet waarom. Voor mij voelt het 
goed dat ze bij het crematorium 
staat. We hebben elkaar destijds 
bij het Paterswoldsemeer leren 
kennen. Later hebben we er veel 
gezeild. Wanneer ik er niet meer 
ben, worden we daar samen 
uitgestrooid.”

mijn verhaal2020  
buffet op tafel en het huis vol 
visite. We (mijn partner en ik) 
vieren sinds 5 jaar gezamenlijk 
onze verjaardagen aangezien 
er maar 9 dagen tussen zitten. 
Lekker makkelijk en je bent in 
één keer ervan af. Bijzonder aan 
mijn verjaardag in 2020 was dat 
mijn dochter uit Leeuwarden het 
idee opvatte om dan maar naar 
mij toe te komen. Zij woont in 
een woonsetting voor mensen 
met een beperking. Er was 
bedacht dat ze naar Groningen 
mocht gaan onder begeleiding in 
hun eigen  rolstoelbus. Er mocht 
geen dingen uitgewisseld worden 
maar we konden elkaar zien. In de 
bus werd zelf meegebrachte thee 
gedronken en ook het lekkers 
was zelf meegebracht. Bij mij 
op het balkon hadden we ook de 
nodige versnaperingen op tafel 

Door Erik Weersing
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In memoriam Ruud Weijdeveld
Op 30 november jl. is Ruud 
Weijdeveld plotseling overleden. 
Hij was, naast initiator van 
tal van andere activiteiten, de 
drijvende kracht achter het 
plaatsen van het monument 
voor Johannes Swint op de hoek 
van de Zaagmuldersweg en het 
Linnaeusplein. Swint is een 
verzetsman uit de Oosterparkwijk 
die in de oorlog is omgebracht. 
Bij dat monument vond op 8 
december een korte plechtigheid 
plaats waarbij Ruud Weijdeveld 
werd herdacht. Daarbij las Loes 
Grimmius, de vrouw van Ruud, 
een brief voor die burgemeester 
Koen Schuiling, haar mede 
namens het gemeentebestuur na 
zijn overlijden heeft gezonden. 
Hierbij drukken we enkele 
passages uit die brief af. 

“Het gemeentebestuur van 
Groningen heeft met verdriet 

kennisgenomen van het plot-
selinge overlijden van uw 
dierbare Ruud. Wij condoleren u 
met het verlies van een ook voor 
Groningen bijzondere man. Zijn 
overlijden in het jaar dat we 75 
jaar bevrijding herdenken heeft 
op ons indruk gemaakt.

Wij herinneren Ruud als een 
zeer betrokken man. Oprecht 
betrokken bij mens en samen-
leving. Grote waardering hebben 
wij voor zijn niet aflatende inzet 
voor het eerherstel van het 
communistisch verzet. Dankzij 
zijn strijdvaardige inspanningen, 
zijn doorzettingsvermogen en 
zijn gedegen historische kennis, 
heeft het communistisch verzet 
uiteindelijk de waardering 
gekregen die het verdient. Ruud 
zette zich daar landelijk en 
regionaal zeer voor in. Met succes. 
Als auteur van het standaardwerk 
over het communistisch verzet 
in Groningen heeft hij een 

lans gebroken voor de terechte 
herwaardering van al die com-
munistische verzetsmensen, die 
met groot gevaar voor eigen 
leven bijgedragen hebben aan 
de bevrijding van Nederland. 
Het was een voorrecht met hem 
te spreken over die dramatische 
jaren. 

Het gemeentebestuur van 
Groningen denkt met dankbaar-
heid terug aan de activiteiten 
en initiatieven die Ruud 
Weijdeveld in de gemeente 
Groningen ontplooide: de her-
denkingsbijeenkomsten voor het 
communistisch verzet, de in-
schrijving van verzetsman Geert 
Sterringa in het Gulden Boek van 
de gemeente Groningen, waarmee 
het gehele communistisch ver-
zet geëerd werd, het nieuwe in-
drukwekkende monument voor 
Johannes Swint in zijn eigen 
Oosterpark. Onze dank daarvoor 
is groot.”

Wintertijd
Wandelend, als in mijn dromen
onder wit besneeuwde bomen

die heel zacht geluiden maakten
daar hun takken lichtjes kraakten

in het zachte licht der maan
 

Glinsterende ijskristallen
die als vlokken zijn gevallen

en als witte donzen deken
op de grond was neergestreken

in die eens zo groene laan
 

Vocht, als glas, droop van de stammen
sporen nog van oude zwammen

Bos, dat naar de hemel reikte
waar de maan weemoedig prijkte

in haar eeuwenoude baan!
 

Al dat witte en dat zachte
lag daar stilletjes te wachten
tot de zon het aan zou raken,

om zo weer een eind te maken
aan haar kort en broos bestaan …

 
Witte, witte winterweken

‘k Raak er nooit op uitgekeken
Kun je van iets mooiers dromen
dan met rijp getooide bomen?

 
Spookjesachtig, lijkt de laan

Wie wil hier nu huiswaarts gaan!
Want al is het elders goed

het wonder heb ik hier ontmoet …

Maria Riksten-Brouwer

Opening KinderzwerfboekStation bij minibieb 
Oosterparkwijk aan de Piet Fransenlaan 1

Het station werd op 10 december 
geopend door wijkwethouder 
Carine Bloemhoff in samen-
werking met kinderen. De 
wethouder las eerst voor uit een 
kinderzwerfboek voor peuters 
en kleuters. Vervolgens kreeg 
het boek een code en door het 
trekken aan linten openden de 

kinderen de Minibieb en ging het 
boek op zwerftocht. 

Alle kinderen uit de Ooster-
parkwijk (maar ook uit de 
omgeving) kunnen hier terecht 
voor een kinderzwerfboek. Het 
zijn bijvoorbeeld prentenboeken, 
speciale dyslexie boeken, Engelse 
boeken en boeken voor 13+. De 
boeken hebben een zwerfsticker 
met code en zijn te vinden op de 

onderste twee planken van de 
minibieb. 

Kinderzwerfboeken zwerven van 
kind naar kind en worden 
achtergelaten op bijvoorbeeld 
scholen, in wachtkamers, win-
kels, treinen en Kinderzwerf-
boekStations. 

In en om de stad Groningen zijn 
zo’n 23 KinderzwerfboekStations 
te vinden.

Door Erik Weersing

Door Frans Geubel

GGD Groningen opent vaccinatielocatie 
in Sportcentrum Kardinge

GGD Groningen richt voor 
het vaccineren in de provincie 
Groningen verschillende vacci-
natielocaties in, om de 
vaccinaties dichtbij de inwoners 
aan te kunnen bieden. GGD is 
in gesprek met alle Groningse 
gemeenten, zodat er straks 
verspreid in de provincie 
voldoende vaccinatielocaties be-
schikbaar zijn. Eén daarvan is 
de ijsbaan van Sportcentrum 
Kardinge. Daar vinden nu 
voorbereidingen plaats om de 
locatie gereed te maken voor 
grootschalige inenting. Hier 
start naar verwachting eind 
februari het vaccineren.

Locatie
De ijsbaan van Sportcentrum 
Kardinge wordt ingericht als 
vaccinatielocatie. De bezoekers 
gaan lopend naar binnen, waar 

de vaccinatie in 1 van de 10 
kamers plaatsvindt. Via een 
aparte uitgang verlaat men de 
vaccinatielocatie. Bezoekers die 
met de auto komen, kunnen 
gratis parkeren.

Ingezonden bericht

Prikplan

Door Henk van Akkeren

GEDICHT

STRIP

Wijkwethouder Carine Bloemhoff las voor en opende de Minibieb.
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GELDWIJS 
MAG IK EVEN U AANDACHT? 
Van een medebewoner:  

“Maakt u ook geen post meer open? 
Ziet u het niet meer zitten? Veel 
Nederlanders, ook mensen in de 
Oosterpark kampen met financiële 
problemen. Misschien nog wel meer 
dan we weten. Ik zelf zat ook in deze 
situatie, maar ik heb een uitweg 
gevonden door hulp in te schakelen. Ik 
kan u zeggen dat het heerlijk voelt om 
s ‘ochtends wakker te worden en niet 
te hoeven stressen of het water het 
nog doet, ik nog tv kan kijken, niet 
bang zijn om het huis uit te worden 
gezet. Wij Groningers hangen onze 
vuile was misschien niet graag buiten, 
maar weet dat er mensen zijn die u 
kunnen helpen. 

Wacht niet langer! Neem de stap! 

Neem contact op met WIJ Groningen  
Tel: 050-3678960  

E-mail: 
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl  
 

 

SPELCONTAINER 5 DAGEN 
GEOPEND TIJDENS 
LOCKDOWN 

 
Yes! Goed nieuws! Tijdens de 
lockdown is de spelcontainer 5 dagen 
geopend. Om de dag bij het SVO 
(Speeltuinvereniging) of het JOP 
(Jongerencentrum Oosterpark). Onder 
begeleiding van de jeugdwerkers 
kunnen kinderen hier lekker spelen. 
Samen maken we er het beste van.?  
 
Maandag JOP van 15.00 tot 17.00 
Dinsdag SVO van 14.00 tot 16.00 
Woensdag JOP van 15.00 tot 17.00 
Donderdag SVO van 14.00 tot 16.00 
Vrijdag JOP van 15.00 tot 17.00 
 
JOP Jongerencentrum Oosterparkwijk 
Klaprooslaan 304a  
Speeltuinvereniging Oosterpark 
Resedastraat 2a  
 

SMILE   
Je hebt ze vast al gezien. De mooie 
geharkte smileys van bladeren in de 
wijk. Ze duiken telkens op nieuwe 
plekken op. Wijkbewoonster Fransien 
vond dit zo leuk dat ze Oosterparkers 
heeft opgeroepen om smileys terug te 
geven aan de maker. Alle inzendingen 
zijn gebundeld in een boekje en wordt 
cadeau gegeven aan de maker.  

 
 
KUNSTCONTAINERS  
In september vorig jaar werden 
Oosterparkers gevraagd om kleur aan 
te brengen in de wijk. Een experiment 
om van een nuttig voorwerp een 
blikvanger te maken: de ondergrondse 
afvalcontainer. Iedereen hartelijk 
bedankt voor jullie prachtige 
inzendingen. 

     
                                  (Foto: Clemens Mug) 
“Het begon allemaal met een idee van 
de Bewonersorganisatie 
Oosterparkwijk (BO) om de 
ondergrondse containers op te pimpen 
om bijzetting te voorkomen”, vertelt 
Rianne de Vries van WIJ 
Oosterparkwijk. “Niet alle plannen 
konden worden uitgevoerd, maar was 
het wel mogelijk om foto kliksystemen 
te plaatsen. Ik ben bij dit leuke idee 
aangehaakt. We hebben wijkbewoners 
uitgenodigd hun mooiste foto van de 
wijk in te sturen. Een mooie manier 
om kunst uit de wijk in de wijk te 
brengen. De wijk wordt hierdoor weer 
een stukje mooier”.  
 
OPROEP 
“We hebben op de website van de BO, 
in de wijkkrant en buurtmail 
Oosterparkwijk een oproep geplaatst 
om een zelfgemaakte foto op te 
sturen. Het mag ook een aankondiging 
zijn van een activiteit in de wijk. De 
gemeente stelde op vijf containers 
kliksystemen beschikbaar waar de foto 
of afbeelding in kon worden 
gehangen. Er kwamen prachtige foto’s 

binnen. Voor de eerste periode 
hebben we er vijf uitgekozen en 
binnenkort worden ze gewisseld met 
andere mooie foto’s. Daarna worden 
ze gerouleerd. Sinds eind december 
zijn de foto’s te zien op de 
Gorechtkade, Irislaan, hoek 
Hyacinthstraat/Krokusstraat, hoek 
Zaagmuldersweg/Piet Fransenlaan en 
aan het Damsterdiep. We hopen in de 
toekomst het aantal kliksystemen uit te 
breiden”.  

     
                                   (Foto: Frans Geubel) 
JE KAN WEER MEEDOEN 
Woon jij in de Oosterparkwijk en heb 
je ook een mooie foto? Upload je foto 
door de QR-code onderaan dit bericht  
te scannen of stuur een e-mail naar: 
rianne.de.vries@wij.groningen.nl 
 
Geen computer, wel een mooie foto? 
U mag de foto ook langsbrengen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken 
bij het WIJ-team via 050-3678960. 
Vraag naar Rianne de Vries.  
 
Let op: De foto moet een staand 
formaat hebben, scherp zijn en 
minimaal 1 MB groot.  

MANTELZORGKAART  
Aanvragen gaat via de website van 
Humanitas Groningen: 
https://www.humanitas.nl/afdeling/Gro
ningen_Stad/  
Mantelzorgers kunnen het online 
formulier zelf invullen; eventueel kun 
je mensen helpen door het online 
formulier samen in te vullen. Ook het 
Meld- en Informatiepunt van 
Humanitas (050-3126000) kan 
mensen telefonisch uitleg geven of 
mantelzorgers invoeren.  
Met name voor mantelzorgers zonder 
e-mailadres of computer kan dit 
handig zijn.  
 
JONGE MANTELZORGERS 
Voor kinderen/jongeren die opgroeien 
met een zorgsituatie binnen het gezin 
zijn er 2 bioscoopbonnen. Het 
aanmelden van jonge 
mantelzorgers/aanvragen van de 
bonnen gaat via hetzelfde formulier. 
 
VRAGEN? Bel of mail gerust: 050-
3126000 mip.groningen@humanitas.nl  

INGELIJST JOLANDA 
DIJKENS

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk, waar 
houdt je je mee bezig?  
Ik ben intakeconsulent bij de Groningse 
Kredietbank. Voor de strengere lockdown 
was ik één dag in de week aanwezig bij 
WIJ Oosterparkwijk als specialist 
schuldhulpverlening en aanspreekpunt 
voor alle vragen omtrent 
schuldenproblematiek en financiën. Denk 
bijvoorbeeld aan het maken van een 
budgetplan, het helpen bij het afspreken 
van een betalingsregeling en het in kaart 
brengen van schulden. Daarnaast kan ik 
inwoners helpen bij het toe leiden naar 
een intake gesprek bij de Groningse 
Kredietbank door ze informatie te geven 
over onze werkzaamheden en wat ze 
eventueel kunnen verwachten als ze zich 
aanmelden voor schuldhulpverlening.  
 
Wat vind je het leukste aan je werk in de 
wijk? 
Bij WIJ Oosterparkwijk heb ik veel 
contacten met bewoners en is het 
contact laagdrempelig. Veelal kan ik 
bewoners helpen met kleine zaken om 
op deze manier een grote stap te 
zetten richting een stabielere 
financiële situatie of een oplossing 
voor de schulden. Ik denk graag met 
onze inwoners mee en ik kan niet 
wachten totdat ik weer op locatie 
aanwezig kan zijn! 
 
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Een gesprek 
met een bewoner die erg op zag 
tegen een intake gesprek bij de GKB. 
Nadat ik haar een aantal keren had 
gesproken in de WIJ, heb ik haar 
mogen helpen bij een aanmelding 
schuldhulpverlening door samen haar 
financiële situatie inzichtelijk te maken 
en een afspraak in te plannen voor 
een intake gesprek. Mensen leren je 
kennen en weten je daarna ook snel 
weer te vinden. Het kan al genoeg zijn 
om even m et iemand mee te kijken, 
adviezen te geven en samen een kop 
koffie te drinken.  

Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Axel Kroeze  
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WIJ OOSTERPARKWIJK IS ER OOK NU VOOR U!
WIJ ZIJN 
BEREIKBAAR 
“Goedemorgen, WIJ 
Groningen, met 
Marileen”. Vanaf 9.00 
uur rinkelt de telefoon 
aan de Heesterpoort 
1. En gelukkig maar. 
“We zijn blij dat 
mensen ons nog 
steeds weten te 
vinden, ondanks dat 
we fysiek niet open 
kunnen vanwege de 
coronamaatregelen”, 
zegt Maureen. 
“Alleen het valt ook op dat er beduidend minder mensen bellen. 
Misschien dat Corona toch maakt dat bewoners zich iets meer 
terugtrekken en minder snel hulp vragen. Daarom vind ik het belangrijk 
om te benoemen dat mensen ons vooral mogen bellen. Voor een 
probleem die je ervaart, een praatje, of misschien een wandeling met 
iemand van ons door de wijk”.  
 
Iedere wijkbewoner kan nog steeds bij ons terecht. Onze deuren staan 
dan misschien niet meer fysiek open, een afspraak maken kan nog altijd. 
Onze locatie is “coronaproof” ingericht. Het voordeel van een groot pand. 
In dit artikel een kijkje in onze keuken, door het oog van onze 
medewerkers.  
 
Op vaste dagdelen zijn onze entreemedewerkers aanwezig. Zij helpen 
bewoners met praktische (digitale) regelzaken zoals het aanvragen van 
een Digi-D. “Als het je zelf lukt, of je hebt hulp in je omgeving, dan 
hebben we het liefst dat je daar gebruik van maakt. Alleen er is ook een 
groep die dat niet heeft, niet goed met de computer om kan gaan of 
brieven niet goed begrijpt. Daar helpen we graag mee. De inloop, het 
bakje koffie, dat is er nu even niet meer, maar we zijn blij dat we op deze 
manier nog kunnen helpen”.   
 

 
De entreemedewerkers ontvangen bewoners op afspraak. Foto boven: één van 
onze telefoonmedewerkers. 
 
Hulpverlener Jeugd en Gezin Kim weet dat deze tijd extra uitdagend is 
voor gezinnen “De dagelijkse routine is er uit, geen school, thuiswerken 
en het duurt lang. Voor veel gezinnen geldt dat je nu veel rollen hebt; 
juf/meester, opvoeder, etc. Je zit veel op elkaars lip. Het doet gewoon 
veel met mensen”. Kim benadrukt óók om dan gewoon te bellen: “Voor 
een luisterend oor, om tips te geven en indien nodig ook hulp te regelen”. 
“Schroom niet om ons te bellen. We willen helpen om hier doorheen te 
komen”.  

WIJ KOMT NAAR JE TOE  
Nu onze locaties alleen nog op afspraak geopend zijn willen we toch bereikbaar 
zijn voor de bewoners van de Oosterparkwijk. Daarom lopen Chris (r) en Rianne 
(l) elke week tweemaal een ronde door de Oosterparkwijk. “We komen graag met 
bewoners in contact; een gezellig praatje maken, een soep brengen van 
Stadsrestaurant het Oude Politiebureau, of misschien willen bewoners hun zorg 
delen.  
 
We zien dat de straatronde werkt in de Oosterparkwijk! Helemaal in combinatie 
met de uitdeelactie Soep op de stoep van stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau. Bewoners zijn verrast als we op de stoep staan en soep aanbieden. 
Via bewoners die mensen opgeven voor een soepje zien we dat bewoners elkaar 
kennen en naar elkaar omkijken.  
 
Wanneer je Rianne of Chris op straat ziet lopen dan mag je ze altijd aanschieten. 
Ze zijn te herkennen aan een WIJ-jas of hesje. Je kunt ze ook op werkdagen 
bellen of e-mailen: 06-52659116 (Rianne) of 06-55470816 (Chris) of stuur een e-
mail naar wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl Rianne werkt alle dagen behalve op 
maandag. Chris is op vrijdag vrij.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


