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Michi-Noeki: plek om te ontmoeten

Door Frans Geubel Impressie van de Michi-Noeki bij het Wielewaalplein.

Tegenover de Franciscuskerk 
(hoek Zaagmuldersweg en 
de Vinkenstraat) wordt een 
Michi-Noeki gebouwd.

Dit is een laagdrempelige 
plek voor wijkbewoners, die 
daar even uit kunnen rusten, 
naar het toilet kunnen, een 
kopje koffie drinken en even 
kijken wat er in de wijk te 
doen is. Er is in ieder geval 
altijd een luisterend oor en 
je kunt mensen uit de buurt 
tegenkomen. Het is een 
halteplaats die kan zorgen 
voor toevallige ontmoetingen 
tussen wijkbewoners, en 
tussen jong en oud. Die 
ontmoetingen vergroten het 
welzijn van mensen in de wijk 
en gaan eenzaamheid tegen.

Wijkbewoners kunnen zelf een 

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 
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rol krijgen in de Michi-Noeki, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Naast de Michi-Noeki wordt 
er ook een kiosk gebouwd 
voor familiezaak Knollema. 
De behoefte aan een kiosk 
met tabak, lectuur en kaarten 
bleek uit een petitie van 
wijkbewoners. Die volgde 
op de aankondiging van het 
vertrek van de winkel door 
uitbreidingsplannen van de 
Lidl. Honderden mensen uit 
de Oosterparkwijk tekenden 
voor het behoud van Knollema. 
De functie die de winkel heeft 
is bovenal sociaal: voor veel 
mensen zijn de mensen achter 
de toonbank een luisterend 
oor. 

De buurtwinkel die al vijftig 
jaar een vast onderdeel 

vormde van het straatbeeld 
aan het Wielewaalplein komt 
terug op een iets andere plek 
naast de Michi-Noeki.

De Michi-Noeki bij de Fran-
ciscuskerk is de eerste van vier 
halteplaatsen. Ze gaan samen 
een netwerk vormen van 
makkelijk begaanbare routes 
door de wijk. Zo wordt de 
sociale en fysieke infra-
structuur versterkt, en wordt 
de kans op toevallige 
ontmoetingen vergroot. Deze 
eerste Michi-Noeki is een 
proefproject. Na anderhalf 
jaar bekijkt de gemeente op 
basis van onderzoek welke 
toegevoegde waarde een 
Michi-Noeki heeft in de wijk. 
Afhankelijk van het succes 
komen er Michi-Noeki’s bij de 
Siebe Jan Boumaschool (het 

toekomstige Buurthuis), het 
Linnaeusplein en de Paradijs-
vogelstraat. Elke Michi-Noeki 
sluit aan bij de ontwikkelingen 
en organisaties rondom de 
locatie. Zo ontstaat er een 
netwerk van halteplaatsen 
waartussen wijkbewoners zich 
kunnen bewegen. Vier Michi-
Noeki’s op een loopafstand 
van 300 tot 400 meter helpen 
de wijk kleiner maken, ook 
voor hen die moeilijk hun huis 
verlaten. De Oosterparkwijk 
wordt hierdoor een nog fijnere 
wijk om in te wonen.

De Michi-Noeki van Vollmer & 
Partners was in 2018 een van 
de winnaars van de landelijke 
prijsvraag ‘Who Cares’, voor 
nieuwe vormen van wonen 
en zorg. Who cares? Dat kan 
betekenen ‘Wat maakt het 

uit?’ Maar ook ‘Wie zorgt 
er voor mij?’ Als je ouder of 
hulpbehoevend bent, maakt 
het wel degelijk uit of je 
woonomgeving goed bij je 
past. 

Vollmer & Partners, een 
bureau voor stedenbouw en 
landschapsontwerp, realiseert 
deze Michi-Noeki nu in 
samenwerking met bewoners 
en betrokkenen, Jasper 
Klapwijk van ‘Kantelingen’, 
gemeente Groningen, WIJ-
Oosterpark en Arjan de 
Nooijer van ‘dNArchitectuur’, 
die het paviljoentje archi-
tectonisch heeft uitgewerkt. 
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C en A
‘Nee Karel, die broek lijkt nergens naar

enne, kom hier met je sigaar
je weet toch dat je hier niet roken mag

nee ze hebben geen koffie Hag
en schiet eens op ik heb meer te doen

o, wat ben je ook een oen
die paarse tino is toch veel te groot

hier heb je één in rood
hup, en nu in die oranje broek

hè hè, da’s andere koek
zo, en nu nog die gele cap erbij

goh, Dries Roelvink is er niets bij
je bent als nieuwgeboren

alleen jammer van die grote oren’

E. FILIPPUS

Mooie 
voorstelling
Door Henk van Akkeren

STRIP

GEDICHT
De Michi-Noeki wordt be-
kostigd met geld van de 
Regiodeal Groningen Noord 
(144.000 euro). Dit zijn mid-
delen die de gemeente van het 
Rijk ontvangt om te zorgen 
dat de brede welvaart en de 
leefbaarheid in Groningen 
verbeterd wordt. Als alles 
volgens planning verloopt, zal 
het paviljoentje aanstaande 
zomer open gaan.
 
WerkPro zal het klein onder-
houd op zich nemen en het 
beheer van en de bezetting 
door de vrijwilligers op de 
Michi-Noeki wordt ook 
gecoördineerd door WerkPro.

Michi no eki
Michi-Noeki is geïnspireerd 
op de Japanse ‘Michi no eki’.

Binnenlands verkeer vindt in 
Japan plaats door de lucht, 
over het spoor en via de weg. 
Wie snel van grote stad naar 
grote stad wil reizen, neemt 
het beste de hogesnelheids-
trein, de shinkansen. Vanuit 
Osaka ben je in 2,5 uur in 
Tokyo, toch een afstand 
van 550 kilometer. Ligt de 
bestemming echter verder het 
binnenland in, uit de buurt 
van vliegvelden en grotere 
steden, dan zijn Japanners 
aangewezen op hun auto’s. 

Zo’n reis kan soms best een 
dag duren; het is goed om dan 
elke twee uur tenminste even 
achter het stuur vandaan te 
komen. Dat kan op michi no 
eki, de ‘stations van de weg’. 

Vervolg van pagina 1: ‘Michi-
Noeki: plaats om te ontmoeten’

Deze door de overheid aan-
gewezen rustplaatsen langs 
de Japanse snelwegen zijn 
verspreid over het hele land. 

Die rustplaatsen kennen in 
Japan een rijke historie. Al 
in de zeventiende eeuw telde 
Japan vijf langere routes 
die de hoofdstad Edo (het 
huidige Tokyo) verbonden 
met honderden kilometers 
verderop gelegen provincies. 
De Tokaido, ‘oostelijke zee-
route’, is zonder meer de 
meest bekende: de route, 
die langs de zuidkust van 
Hokkaido tot Kyoto voert, was 
onderdeel van het traject dat 
de Nederlandse handelaren 
jaarlijks vanuit Nagasaki 
aflegden. 

Op de routes bevonden zich 
meerdere stations, waar 
reizigers konden uitrusten, 
eten, hun paarden voeren, 
overnachten – eigenlijk 
alles waar een vermoeide 
reiziger behoefte aan zou 
kunnen hebben. De 53 
stations van de Tokaido 
werden wereldberoemd door 
de serie prenten waarop 
houtdrukkunstenaar Ando 
Hiroshige ze vereeuwigde. 

Ando Hiroshige - Halte Fujisawa (1833).

Ruim 400 jaar later zijn dit 
soort rustplaatsen nog steeds 
een begrip, al heten ze pas 
sinds 1993 michi no eki. 
De opzet is echter niet 
veranderd, want het zijn nog 
steeds stops langs drukke 
routes die alles bieden 
waar de vermoeide reiziger 
eventueel behoefte aan zou 
kunnen hebben (al komt die 
tegenwoordig niet meer te 
paard). Bovendien zijn ze 
wederom in overheidsbeheer; 
Hideki Takebayashi, ambte-
naar op het Ministerie van 
Transport vroeg zich af 
waarom de overheid wel 
faciliteiten op treinstations 
aanbood, maar niet langs de 
snelweg. Het eerste proef-
project was een groot succes; 
28 jaar later telt Japan 1160 
michi no eki, verspreid over 
het hele land.

Veel meer dan een 
wegrestaurant 
Nu zijn parkeerplaatsen 
langs de weg niet uniek 
Japans. Wat ze bijzonder 
maakt, is dat ze zorgen 
voor betere banden tussen 
lokale gemeenschappen en 
weggebruikers. Dat klinkt als 
de bekende marketingtaal, 

waar de praktijk meestal 
enorm bij achterblijft, maar 
dat is hier niet het geval. 
Vergeet de kop automaat-
koffie en gevulde koek uit 
plastic, want een michi no eki 
is meer dan een tankstation. 

Het kan bijvoorbeeld een 
dagbesteding zijn voor 
bejaarden. Japan vergrijst 
in hoog tempo, waardoor 
gezocht wordt naar manieren 
om ouderen toch onderdeel 
van de maatschappij te laten 
uitmaken. Bij de wegstations 
werken ouderen vaak vrij-
willig mee in restaurants. 

Daarnaast biedt een michi 
no eki ook belangrijke 
kansen voor lokale boeren. 
Voorverpakte snacks worden 
er ook verkocht, maar in de 
gemiddelde michi no eki is 
daarnaast ook plek voor een 
boerenmarkt. Boeren kunnen 
daar hun groente, fruit, jam, 
sap en andere zelfgekweekte, 
gekookte of gebrouwen spe-
cialiteiten kwijt.

Sommige michi no eki 
beschikken over een museum, 
een bibliotheek, of tennis- en 
golfbanen. Er zijn er waar 
je zelfs kunt paardrijden. 
Daarmee zijn veel michi no 
eki voor steeds meer reizigers 
een bestemming op zich. 

De Nederlandse en Japanse logo’s van het fenomeen.
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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

De dossiers Oosterhamriktracé en het 
Certeterrein hielden het bestuur de 
afgelopen maanden weer druk bezig. 
Over het Oosterhamriktrace en wat wij 
daar samen met andere 
Bewonersorganisaties gedaan hebben 
kunnen jullie in de deze krant lezen in 
het interview met Hans ter Haar, 
voorzitter van het bewonerscomité 
Professorenbuurt-Oost.

We zijn ook druk met de bouwplannen 
voor het Certe-terrein. Omwonenden 
snappen echt wel dat in deze tijd van 
woningschaarste je niet overal 
eengezinswoningen kunt bouwen. Maar 
er is nog wel een verschil tussen een 
joekel van een torenflat en een gebouw 

wat ietsjes hoger is dan de rest van de 
gebouwen. De bewoners van de 
Damsterbuurt hebben zich verenigd en 
wij helpen hen in hun strijd met de 
gemeente. Zodat er een nieuw gebouw 
komt wat niet alleen fijn is voor de 
nieuwe bewoners maar ook voor de 
mensen die daar al jaren wonen.

Gelukkig voor ons melden steeds meer 
wijkbewoners zich aan om als lid van de 
Bewonersorganisatie Oosterpark iets 
voor hun wijk te betekenen. Of het nu 
om zoiets ingewikkelds als dit gaat of om 
het mee organiseren van het 
Winterfestival. Als je actief wilt worden 
in en voor je wijk ben je van harte 
welkom!

Oosterhamriktracé en ontwikkeling Certe-terrein

De bewonersorganisatie heeft recent een 
Victor Veilig gedoneerd aan de bewoners 
van de Hyacintstraat. Zij zijn erg blij met 
deze donatie. Wij gaan er vanuit dat 

Victor zijn werk goed doet en bezoekers 
bewust maakt dat veel kinderen hier 
graag veilig spelen en oversteken.

Victor Veilig voor de Hyacinthstraat

Doe mee, daar worden wij – maar ook 
jouw mede-wijkbewoners – erg blij 
van. :) We hebben al een aantal mensen 
mogen verwelkomen. Dat is geweldig! 
We kunnen daarnaast nog meer mensen 
gebruiken. 

De bewonersorganisatie bestaat uit 
bewoners die zich hard maken voor de 
wijk. Dat is soms stevig aan de bak zijn, 
maar je krijgt er ook veel voor terug. We 
zoeken naar mensen die bij willen 
dragen. 

Want hoe meer mensen zich in zetten, 
hoe meer de bewonersorganisatie kan 
betekenen voor de wijk!

Neem een kijkje op: 
oosterparkgroningen.nl/doemee 
en doe mee met de BO!

Kom langs bij de BO
Wat kun jij betekenen voor de wijk? 
Waar zou je je willen inzetten? We gaan 
hier graag met jou over in gesprek. We 
houden spreekuren op de volgende data: 
23 juni 19:30-21:00 uur bij Ons Belang
27 juni 14:30-16:30 uur bij JOP
3 juli 14:00-16:00 uur bij SVO

Kom langs voor een kop koffie of thee 
met de BO, aanmelden is niet nodig!

Doe mee met de BO!
De gemeente heeft in de week van 3 mei 
drempelplateaus aangelegd in de 
Florakade en de Pioenstraat om het 
verkeer af te remmen. Twee plateaus zijn 
geplaatst ter hoogte van de wadi's aan 
beide straten. De overige twee plateaus 

zijn geplaatst aan de kruising Florakade-
Asterstraat en aan de Florakade richting 
de sluizen. Mede door inzet van de 
bewoners en de BO zijn deze drempels er 
gekomen!

Drempels voor Florakade en Pioenstraat
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Kunst uit de wijk: 
te zien tijdens een wandeling door de wijk

Door Erik Weersing

Het is voor iedereen een moeilijk 
jaar geweest. De middenstand, 
de horeca, de luchtvaart en 
de reisbranche – ze hebben 
allemaal forse klappen gehad. 
De zorg raakte overbelast. Ook 
de cultuursector kreeg het zwaar 
te verduren. En kunstliefhebbers 
hebben noodgedwongen een 
tijdlang op een droogje gezeten. 
Een DVD opzetten – veel meer 
zat er niet in, volgens Hugo de 
Jonge. In de maand juli is er 
voor de Oosterparkers de kans 
de schade cultureel een 
beetje in te halen. Dan is er 
namelijk, verspreid over de 
wijk, een raamexpositie te zien. 
Kunstenaars stellen achter het 
venster van hun woning - of van 
het huis van anderen - eigen 
werk ten toon. Dat kunnen 
schilderijen, beeldhouwwerken, 
tekeningen, zeefdrukken, sie-
raden, weefkunst en voorwerpen 
van speksteen zijn, maar ook 
poëzie en fotografie. Het betreft 
zowel professionele kunstenaars 
als amateurs. Iedereen kan mee-
doen. Wijkbewoonster Mathilde 
Boersema zag begin dit jaar 
een vergelijkbaar project in de 
Korrewegwijk en De Hoogte 
en kwam op het idee hetzelfde 
voor het Oosterpark te 
organiseren. Ze benaderde 
Rianne de Vries (WIJ-team) 
en zocht daarna contact met 
Rozan Vergeer (onze nieuwe 
cultuurcoach). Beiden waren 
direct enthousiast. Jacqueline 
Pieters en Frans Geubel (van de 
werkgroep ONS) sloten zich bij 
hen aan en ook een kunstenaar, 
Fiana de Raaf, wilde graag 
meewerken. “En dan heb je een 
groepje.” Het zestal ging hard 

aan de slag en ziedaar – het 
concept begon al snel vaste vorm 
te krijgen. Kunstenaars zegden 
toe. Wijkbewoners deden mee. 
Instanties boden hun mede-
werking aan. Jacqueline stelde 
een begroting op en regelde 
de subsidie. “We hebben het 
nog altijd beredruk.” Op een 
dinsdagavond in het late 
voorjaar, wanneer de voor-
bereidingen nog in volle gang 
zijn, komt het team bijeen 
om tussentijds verslag aan de 
wijkkrant uit te brengen. Het 
is duidelijk dat iedereen plezier 
heeft in de plannen. De sfeer 
is ontspannen, er wordt veel 
gelachen.

Wandelkaart
“Sjoukje van Kuiken maakt een 
wandelkaart,” legt Frans uit. 
“Dat is een plattegrond van de 
wijk waarop ze met een stipje 
aangeeft waar een huis met een 
exposant te vinden is. Plus het 
bijbehorende nummer. Daarbij 
kan ze niet altijd even precies 
zijn. In de Begoniastraat doen 
zoveel kunstenaars mee dat al 
die stippen samen bijna één lijn 
vormen. Maar op de kaart staan 
ook de adressen aangegeven – 
het moet niet moeilijk zijn de 
huizen te vinden. Sjoukje heeft 
de plattegrond uit de wijkgids 
die uit 2010 dateert voor de 
gelegenheid helemaal up to date 
gemaakt. En ik lever de teksten 
aan die we van de deelnemers 
hebben ontvangen.”

“Die wandelkaart komt op 
strategische plekken te liggen”, 
vertelt Rozan. “Bij Jumbo, bij 
Bosshardt, in het gebouw van 
het WIJ-team, mogelijk ook nog 
bij andere instanties. Iedereen 

kan daar een kaart meenemen 
en de route lopen. ”

“Of een deel van de route,” vult 
Fiana aan. “Of iemand loopt de 
route in etappes, bijvoorbeeld 
als hij wat moeilijk ter been 
is. Iedere keer een stukje. De 
wandelkaart komt overigens ook 
digitaal beschikbaar. Wanneer 
corona het toelaat, willen we 
activiteiten op touw zetten voor 
bepaalde doelgroepen, zoals 
een kunstroute voor kinderen 
en eentje voor oudere Ooster-
parkers, onder begeleiding.”

Het project biedt tal van 
mogelijkheden. In juli sluit de 
Siebe Jan Boumaschool aan de 
Oliemuldersweg zijn deuren. 
Na de zomer gaan de leerlingen 
naar het nieuwe schoolgebouw 
op het terrein van het 
voormalige Treslinghuis. Om 
het afscheid van het oude pand 
te vergemakkelijken heeft Fiana 
aangeboden samen met de 
kinderen kunst te maken. Het is 
een voorbeeld van ‘community 
art’ – kunstenaars en bewoners 
in de wijk brengen gezamenlijk 
iets moois tot stand. Een 
ander voorbeeld: bewoners 
van het Oosterparkheem gaan 
tijdens hun dagbesteding voor 
de expositie aan de slag. Het 
resultaat komt voor de ramen 
te hangen. Participatie vanuit 
de buurt is een belangrijk aspect 
van het kunstproject. Het zorgt 
voor verbinding.

Posters 
Sjoukje van Kuiken heeft twee 
posters ontworpen, een al-
gemene die het project 
aankondigt, bedoeld als op-
warmertje, en een individuele, 

die informatie over de 
kunstenaar geeft en over het 
werk dat hij of zij maakt. Deze 
laatste poster ziet er dus iedere 
keer anders uit en komt bij het 
kunstwerk achter het raam te 
hangen. Omdat inmiddels meer 
dan veertig kunstenaars hebben 
toegezegd mee te doen is het 
nog een hele klus. Frans 
verzamelt ook hierbij de 

teksten en andere informatie 
die de kunstenaars aanleveren. 
Sjoukje laat daar vervolgens 
haar creatieve talent op los. 

Het team moet aan zaken denken 
waar je als buitenstaander niet 
direct op zou komen. Frans legt 
uit dat hij de buurtbewoners 
die zich als raamexposant 
hebben opgegeven vraagt de 
precieze afmetingen van hun 
ramen door te geven. Zo kan 
er een combinatie worden 
gemaakt met het werk van de 
kunstenaars. Het object moet 
passen bij het raam waarachter 
het wordt geëxposeerd. Het is 
letterlijk maatwerk.

Verzameling
Sinds ze thuis werkt, maakt 
Mathilde iedere dag een 
lunchwandeling. “Even het 
huis uit, even de frisse lucht 
in.” Daarbij ontpopte ze zich 
als een ware ambassadeur 
van het project. Ze raakte in 
gesprek met buurtbewoners 
die door haar enthousiasme 
werden aangestoken. Ze wilden 
hun raam wel ter beschikking 
stellen.

“Ook trof ik een buurtgenoot 
die een verzameling oude 
telefoonkaarten bleek te hebben, 
in totaal zo’n 1500 stuks. Al 
jaren wilde hij daar iets mee 
doen, maar hij wist niet wat. 
Nu hebben we een kunstenaar 
gevraagd er een kunstwerk 
van te maken en dit vervolgens 
voor het raam van de man te 
exposeren. Die verzameling 
krijgt hierdoor extra betekenis. 
En we brengen twee mensen 
met elkaar in contact. Dat is 
toch prachtig?” 

De digitale wandelkaart is onder 
andere te vinden via Facebook 
Raamexpositie Oosterpark. Hier 
is ook verdere informatie over 
het project te verkrijgen. De 
ontwikkelingen kunnen ook via 
Instagram gevolgd worden. 

De poster van de Raamexpositie. Ontwerp: Sjoukje van Kuiken.

Het Raamexpo-team (v.l.n.r.): Mathilde, Jacqueline, Rianne , Frans, Rozan, Fiana.
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Een voedselbank voor bijen onthuld bij het HOP
Door Erik Weersing

Zangeres, cabaretière en 
musicalster Conny Stuart zong 
in 1969 in de theatervoorstelling 
‘Met Man en Muis’ een lied 
over de moeizame relatie die 
ze had met bijen. De tekst 
van Annie Schmidt is hoogst 
vermakelijk, maar weinig 
vleiend voor de soort. In haar 
beleving steken deze insecten 
de mens voortdurend op zeer 
ongepaste momenten in allerlei 
lichaamsdelen. Ze toonde zich 
bepaald geen fan. Gelukkig zijn 
er vele anderen die bijen wél een 
warm hart toedragen. Dat bleek 
een paar weken geleden toen er 
bij stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau (HOP), op de 
hoek van de Zaagmuldersweg en 
Hortensialaan, een voedselbank 
voor bijen werd geopend, ook 
wel een bijbliotheek genoemd.

359 bijensoorten
Initiatiefnemer Sanne Massel-
man – voor de gelegenheid 
toepasselijk gehuld in een 
zwart-geel gestreept bijen-
kostuum -  legde uit dat de 
bijen in Nederland onder de 
armoedegrens leven. Hun 
voortbestaan staat voortdurend 
onder druk. Vandaar de 
voedselbank – een houten 
kast, waarin plantjes, stekjes 
en zakjes met zaadjes staan 
opgeslagen die buurtbewoners 
gratis mee kunnen nemen om 
in hun tuin te zetten. Omdat 
het gewassen zijn waar bijen het 
goed op doen, helpen de 
deelnemers hen aan een betere 
toekomst. Het is een kwestie 
van halen en brengen. Op uw 
beurt kunt u plantjes in de 
kast neerzetten die goed zijn 
voor de bijenpopulatie. Andere 
buurtbewoners kunnen hier 
dan weer hun voordeel mee 
doen. En dat is belangrijk, zo 
legde Ellen Beck van ‘Duurzaam 
Oosterpark’ me na afloop uit. 
Zonder insecten raakt het 
milieu uit evenwicht, wordt 
de voedselketen verstoord en 
raken ook andere dieren 
hun voedselbronnen kwijt. 
Bijen zorgen voor een grotere 
biodiversiteit.   

Peter Bootsma, de groene 
burgemeester van Groningen, 
die de opening verrichte door 
een doek over de kast weg 
te trekken, gaf een verdere 
toelichting. Er komen in 
Nederland 359 bijensoorten 
voor, waarvan de helft in 
zijn bestaan wordt bedreigd. 
Om hier een halt aan toe te 
roepen, zijn er sinds 2017 in 
ons land 1500 voedselbanken 
voor bijen geopend. Deze is de 
eerste in de Oosterparkwijk. 
Binnenkort volgt er aan de 
Paradijsvogelstraat een tweede.

De quiz
Tot besluit van de middag 
leidde bomendeskundige Adri 
Akkerman een speciale bijen-

quiz. Ellen Beck reikte alle 
aanwezigen een oude wijkkrant 
uit (waar deze al niet goed voor 
is) waarvan ze een papieren 
punthoed moesten vouwen. 
Adri stelde vervolgens een 
aantal vragen, waarop enkel 
met ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord 
kon worden. Door de hoed 
op te zetten, gaf je aan dat het 
antwoord ‘ja ‘ was. Door hem 
in je hand te houden gaf je te 
kennen dat het antwoord ‘nee’ 
moest zijn. Bij de eerste de 
beste vraag - “moet de honingbij 
gered worden?” -  viel meer de 
helft van de aanwezigen al af. 
Ze hadden de papieren hoed 
opgezet. Fout! “De honingbij 
hoeft niet gered te worden!”, 
hield Adri zijn publiek voor. 
“Dat doet de imker al!” Na 
de volgende vragen (“Zijn 
hommels bijen?’ Antwoord ja. 
“Kleine bijen zijn geen jonge 
bijen.” Klopt!) bleven er steeds 
minder deelnemers in de strijd, 
tot ten slotte Anneke Grijpstra, 
een inwoonster van Beijum, 
als winnaar overbleef. Ze was 
de enige die alle vragen goed 
had beantwoord. Sanne reikte 

haar de eerste prijs uit: een 
bloemenpers, handig bij het 
drogen van bloemen. 

En nu maar hopen dat veel 
wijkbewoners de weg naar 
de kast bij het HOP weten 
te vinden. Ook in onze wijk 
kunnen bijen wel een steuntje in 
de rug gebruiken!

Wie een voedselbank voor bijen wil 
starten, kan voor advies en overleg 
contact opnemen met Agnes Bakker. 
Tel.: 06-25325336, email: 
Agnesh.bakker@gmail.com. Zie ook: 
m.facebook.com/bijbliotheek. 

Als mensen het leuk vinden om zich 
te verbinden aan de Voedselbank 
voor Bijen in de Oosterparkwijk dan 
kunnen ze contact opnemen met 
Sanne Masselman via bijenbieb.
oosterpark@gmail.com of met Ellen 
Beck via www.duurzaamoosterpark.
nl. 

Op bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl 
is meer informatie te vinden over 
bijensoorten en de planten waar ze 
gek op zijn.  

Groene burgemeester Peter Bootsma onthult de kast.

Anneke uit Beijum krijgt de eerste prijs uitgereikt.

Adri Akkerman leidt de bijenquiz. Met links een mevrouw met een 
papieren hoed, gevouwen van een oude wijkkrant.

Elk kind een gelijke kans, 

geeft het leven 

de mooiste glans!

STEMMEN
 

Online stemmen van 18 juni t/m 2 juli via 
gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester
Op zaterdag 3 juli na 12.00 is de bekendmaking 
door Wethouder Jeugd, Isabelle Diks

Kinderburgemeester

A

VOOR KINDERBURGEMEESTER 
2021/2022

STEM OP

MISHA

OPROEPEN
Ingezonden

50 jaar FC Groningen
Voor het filmproject 50 jaar FC Groningen wil ik ook een verhaallijn 
wijden aan het het leven in de Oosterparkwijk. Ik zoek Oosterparkers 
die kunnen vertellen over hoe de wijk door de jaren heen in elkaar 
stak. Hoe gingen mensen met elkaar om, hoe hebben ze het wonen 
en leven in de wijk ervaren en daarbij: welke rol speelde FC 
Groningen en het Oosterparkstadion daarbij.

Vriendelijke groet van Meinoud Sportel. 
Contact: info@meinoudsportel.nl

Kinderburgemeester

Misha Magermans uit de Oosterparkwijk is 9 jaar en wil 
kinderburgemeester van Groningen worden. Kinderen uit 
groep 6 en 7 konden zich ter verkiezing stellen voor het 
kinderburgemeesterschap. Misha is een van de vijf kandidaten 
waar op gestemd kan worden.

Stemmen kan van 18 juni tot en met 2 juli via gemeente.groningen.
nl/kinderburgemeester. De bekendmaking is op zaterdag 3 juli.

“Bent u ooit wel eens gestoken door 
een bij?
 In het bos of in de wei of op de hei
 Was dat ook ontzettend pijnlijk?
 Nou, dan was het hoogstwaarschijnlijk
 Net zo’n akelige bij als die bij mij”
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Bloemen bloeien waar ze ruimte 
krijgen, mensen ook 

– Phil Bosmans

We spreken met Ellie Jelsema, 
een professional organizer die 
helpt met opruimen. Zodat je 
dat daarna zelf kunt gaan doen. 
Ze is als ondernemer daar in 
december 2020 mee begonnen 
en combineert het met een 
baan als secretaresse bij de 
universiteit.

Heb jij zelf een opgeruimd 
huis en opgeruimde stem-
ming?
Jazeker en dat kost me geen 
moeite! Rommel laten liggen 
en slingeren geeft bij mij 
alleen maar onrust en daar 
mee omgaan, dat kost moeite. 
Vroeger deed ik eerst alles 
opruimen en dan daarna pas 
iets leuks doen, als een soort 
beloning. Dat is niet meer. Ik 
ruim nu altijd wat op en dan kun 
je ook altijd wel op pad. Er blijft 
dan nog wel wat liggen voor als 
je terug komt, maar een bende 
wordt het nooit.

Het zit wel in de genen, hoor. Ik 
zie alles. En dan kan ik het niet 
laten liggen. Het liefst ben ik 
bezig met logisch inrichten van 
alles: dat spullen ergens horen. 
Dan sla je drie vliegen in één 
klap: het is opgeruimd, het is 
netjes en dit alles mét structuur.

Waarom maken mensen 
graag rommel plus genieten 
ze van opgeruimd, maar 
niet van het opruimen?
Prioriteit ervoor hebben en 
tijd ervoor maken is essentieel, 
maar dat lukt niet zomaar en 
maakt de drempel om op te 
ruimen ook hoog. Zeker als je 
de rommel de rommel laat, weet 
je al dat je na een tijdje er lang 
mee bezig bent voordat het weer 
op orde is. Maar goed, dat is dan 
ook geen goede aanpak. 

Elke dag een kwartier opruimen 
is mooi. Ook al is dat nog niet 
genoeg, als je daarmee start 
wordt de rommel steeds wat 
minder in plaats van steeds wat 
meer. En structuur aanbrengen 
voor de dingen in het huis werkt 
goed. Dat spullen ergens horen. 
Als je een schaar pakt leg ik ‘m 
na gebruik weer terug. Dan is ie 
opgeruimd. En ook nooit kwijt, 
een extra voordeel. 

We hebben het even over 
waarom het opruimen zo zwaar 
valt bij sommige mensen. Het 
kan komen vanwege het feit 
dat rommel maken en rommel 
opruimen twee aparte werkjes 
zijn. Werkjes van een andere 
aard ook. De rommel-maak-

Prik…
’t Was mei en de zon

scheen door mijn ramen.

Wellicht, dat daardoor

de lentekriebels kwamen!

Ik dacht aan vogels,

van die hele jonge.

En ook aan knoppen,

die weer opensprongen.

Ik zag mijzelf al lekker zitten

op ’t terras.

Terwijl ik in de zon

mijn ochtendkrantje las.

Geen mist of buien

die je soms zo plagen.

Nee, enkel maar:

Zonovergoten dagen!

 

Maar … een gemene prik

van die kleine mug,

bracht mij al snel

weer op aarde terug!

Maria Riksten-Brouwer

GEDICHT

Ellie Jelsema 
ruimt graag 
professioneel  op
Door Mark C Hoogenboom persoon doet wel het eerste 

werkje waar rommel door 
ontstaat: thee zetten of een 
broodje smeren. Maar start 
daarna niet het tweede werkje: 
opruimen van alles voordat je 
gaat genieten van de thee of het 
broodje.

Heb je met meer mensen in 
huis meer rommel?
Nou, dat lijkt er wel op. Drie 
mensen in één huis kunnen 
makkelijk voor vier rommel 
maken. En er ruimt er dan ook 
nogal eens maar eentje op. Die is 
dan de pineut. Want de meeste 
mensen stellen het opruimen 
uit. Totdat het te erg wordt. 
Voor de huisgenoot waarbij dat 
gevoel het eerste ontstaat is dat 
wel structureel pech: die ruimt 
het meeste op.

Je kunt een afspraak maken 
als je de eigenaar van het huis 
bent of de volwassene: je mag 
rommel maken maar het moet 
opgeruimd zijn als ik terug kom. 
Dat werkt soms.

Samen opruimen werkt beter, 
want dat is leuker om te 
doen dan alleen. Met samen 
opruimen kun je het ook de 
kinderen leren, want die vinden 
alleen opruimen maar moeilijk. 
Niet leuk in ieder geval. Gemeen 
soms.

Je kunt het je kinderen mee-
geven opgeruimd in het leven 
te staan. Je kunt het ze niet 
opleggen. Als je dat probeert 
wordt het alsmaar herrie, plus 
gaan ze vroeg het huis uit.

Is weggooien ook oprui-
men?
Zeker! Wat stuk is mag weg. 
Wat overbodig is mag naar 
de kringloop. Van alles een 
of misschien twee, dat is 
genoeg. De rest wegdoen. Of 
een cadeautje van maken en er 
iemand blij mee maken.

Wat ook belangrijk is, is de 
ruimte in jouw huis. Als die (te) 
groot is, dan verzamel je vanzelf 
makkelijk meer. Zelf zou Ellie 
graag in een tiny house wonen: 
van allerlei spullen dan minder, 
alles gestructureerd opgeborgen 
en het huisje altijd opgeruimd. 
Niet een kaal huis maar een 
gezellig en opgeruimd huis.

Als de kinderen nog in huis 
zijn, ben je dan kansloos?
Ellie heeft zelf een zoon en 
dochter, nog net niet pubers. Je 
bent dan niet kansloos maar het 
houdt je wel bezig. Kinderen zijn 
ervan om dingen te laten liggen. 
Maar ja, ze zou ze wel missen 
als ze ooit (of juist snel) uit huis 

gaan. Dus niet streng en niet 
opleggen, maar wel kordaat. 

Als ze drie of vier zijn kun 
je ze het al leren. Niet al het 
speelgoed in één bak flikkeren, 
maar sorteren zodat je er later 
weer goed mee kunt spelen. 
Samen doen, dat wel. Anders 
start het niet. Of wordt het 
een soort spelen-en-dan-straf 
gevoel. In ieder geval: niet alles 
voor ze opruimen! Dít moet je 
dan wel kunnen: soms gewoon 
laten staan.

Hoe ga je te werk?
Eerst een telefoontje om te 
horen wat de situatie is en 
of de rommel tijdelijk is of 
juist structureel. Dan een 
vrijblijvende kennismaking en 
de woning bezoeken, kijken 
waar de pijnpunten zitten en 
vragen wat de ideale situatie 
is die de betrokkene graag wil 
bereiken. Daar horen twee 
dingen bij: de oorzaak vinden 
en een goede oplossing vinden 
die bij de klant past. Het is altijd 
maatwerk en voor iedere klant is 
de oplossing wat anders. Soms is 
het planken aan de muur, zodat 
het opgeruimd kán worden.

Het gaat daarbij niet om Ellies 
mening en voorkeur, maar juist 
om wat de persoon zélf wil. 
Waarbij je dan geen bergen gaat 
verzetten, maar heuveltjes gaat 
nemen. Meer Oostenrijk dan 
Zwitserland, als beeld daarbij.

Dan kun je aan de slag (samen) 
en met de handen bezig. Daar 
wordt het hoofd ook rustig van.

Ellie neemt na een tijdje 
contact op om te horen hoe het 
opgeruimd blijven gaat. Want 
daar gaat het eigenlijk om: 
voortaan opgeruimd blijven. 
Het lukt niet altijd om het vol 
te houden, vaak is er dan nog 
wat anders aan de hand. Dat 
uitvinden betekent dat de klant 
daar wat aan kan doen.

Ellie geeft daarnaast graag tips 
op haar website, bijvoorbeeld: 
11 tips voor een goede (thuis)
werkplek. 

Wat is jouw ideale klant?
De ideale klant is een stel, beiden 
aan het werk. Daardoor goed 
druk en dan ook nog kinderen 
erbij. Want daar is veel bij te 
dragen met mijn aanpak en dan 
wordt het hele huis er blij van.

Met een belangrijke leidraad: 
maak het niet te groot, maak 

het klein. Doe eerst dat ene 
kastje. Of de kledingkast in de 
slaapkamer. Vandaaruit verder 
werken met opruimen. Want 
als je ervoor zorgt dat alles een 
plekje heeft, dan stroomt je huis 
ook niet vol.

Ellie Jelsema is te bereiken via 
www.elliessolutions.nl, 
mail@elliessolutions.nl of 
06-25501676.

Rommel is een wachtend besluit. 
Het is een stapeltje angst voor 

toekomstig gemis. 
– Conny Darwinkel

Ik heb opgeruimd, alleen heeft mijn 
kledingkast heel hard geniest

Het belangrijkste bij opruimen is niet 
het besluiten wat je weg wilt gooien, 

maar besluiten wat je wilt houden

Heb ik eindelijk mijn kamer 
opgeruimd, is mijn leven een 

puinhoop. 
– Loesje

Opruimen gaat nooit over je spullen. 
Opruimen gaat altijd over jou. 
–  Conny Darwinkel
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Plannen rond het Oosterhamriktracé in een beslissende fase?
Door Erik Weersing

In 2018 kwam de gemeente met 
een verkeersplan dat, als het 
werd uitgevoerd, ingrijpende 
gevolgen zou hebben voor de 
Oosterparkwijk. In dit voorstel 
werd de busbaan langs de 
Oosterhamrikkade omgevormd 
tot een weg voor auto’s. En 
de bussen van het centrum 
richting Kardinge en vice versa 
zouden in het vervolg via de 
Thomassen à Thuessinkstraat, 
het Wielewaalplein en de 
Vinkenstraat rijden. In het 
ontwerp was in het verlengde 
van de Vinkenstraat een 
nieuwe brug over het Van 
Starkenborghkanaal gepland.  

De plannen hebben destijds 
heel wat commotie veroorzaakt, 
zo hevig dat ze voorlopig wer-
den opgeschort. De gemeente 
besloot dat er eerst een 
mobiliteitsplan voor de gehele 
stad moest komen, waarvan het 
Oosterhamriktracé mogelijk 
onderdeel zou uitmaken. 
Ondertussen zijn we een paar 
jaar verder. En de ont-
wikkelingen hebben niet stil 
gestaan. Zo hebben leden van 
bewonersorganisaties van de 
Oosterparkwijk, de Professoren-
buurt en van de woonschepen 
in het Oosterhamrikkanaal de 
koppen bij elkaar gestoken. 
Samen met andere bewoners 
hebben ze een alternatief plan 
opgesteld, kort samengevat als 
‘De groene Oosterhamrikzone’. 
Een paar dagen nadat de groep 
zijn visie aan de gemeenteraad 
heeft gepresenteerd, spreek ik 

een van de initiatiefnemers, 
Hans ter Haar, lid van het 
Buurtoverleg Professorenbuurt-
oost.

“De gemeenteraad ging in 2018 
niet zonder meer akkoord met 
de plannen van de gemeente. 
De raad stelde als voorwaarde 
dat er eerst naar alternatieven 
gekeken zou worden voor het 
tot een besluit kwam. Toen 
volgden in hetzelfde jaar 

de gemeenteraadsverkiezingen,
met als resultaat een nieuw 
college en een nieuw college-
akkoord. De inhoud daarvan 
zag er in eerste instantie veel-
belovend uit. De ontsluitings-
route waar wij zo op tegen 
waren, zou er alleen komen 
wanneer alternatieven niet 
voldeden. Dat was een duidelijk 
standpunt. Onze teleurstelling 
was dan ook groot toen de 
recent gepresenteerde plannen 

nauwelijks verschilden van 
de oude. De busbaan zou nog 
steeds een weg voor auto’s 
worden en de bussen van en 
naar de stad zouden nog altijd 
door de Vinkenstraat rijden. 
Het enige nieuwe aan het 
voorstel was dat auto’s op de 
autoroute niet harder dan 30 
kilometer mochten rijden. Dit 
moest tot minder autoverkeer 
leiden. Maar ook elders in de 
stad zijn er 30-kilometer zones, 
dus dat maakt niet veel verschil. 
De gemeente gooit het nu wel 
over een andere boeg. Het 
nieuwe plan is, zo zegt men, in 
het belang van de omringende 
wijken en niet langer gericht op 
het UMCG en de stad. Er wordt 
momenteel veel gebouwd, met 
name in de Oosterparkwijk. 
Volgens de gemeente komen 
er 2000 nieuwe woningen 
bij. Dit zou leiden tot 6000 
extra autobewegingen per 
dag. Daarom zou een nieuwe 
autoroute noodzakelijk zijn. 
Wij vinden dat koffiedikkijkerij. 
Komen er werkelijk 2000 
woningen bij? Op welke 
momenten rijden die auto’s? 
In de spits? Buiten de 
spits? Bovendien: het tracé 
loopt helemaal tot aan de 
Kapteynlaan. Het is dus niet 
meer en niet minder dan een 
ontsluitingsroute voor de stad 
en het UMCG. Wij zijn er niet 
van overtuigd dat de autoroute 
nodig is en menen dat het 
anders kan. Daarom hebben we 
een alternatief plan bedacht. 
Dit plan is met steun van de 
gemeente uitgewerkt door de 
Student Advies Commissie 
(SAC), een organisatie van 
studenten op het gebied van 
ruimtelijke ordening van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Deze commissie wordt door 
docenten geadviseerd.” 

Hoe ziet jullie alternatief 
eruit? 
“Wij hebben voor een groene 
oplossing gekozen. De busbaan 
blijft busbaan. Langs de busbaan 
komt een fietsroute die loopt 
tussen de stad en Kardinge. 
Langs de Oosterhamrikkade 

krijgt hij de vorm van een 
fietsstraat. Parallel aan het 
water hebben we een zwevend
looppad gedacht. Verder komt 
er, ergens halverwege Zaag-
muldersweg en Oliemulders-
weg, een bruggetje over het 
Oosterhamrikkanaal, bedoeld 
voor fietsers en voetgangers. Er 
is in ons ontwerp veel ruimte 
voor groen. Aan beide kanten 
van het water komen bomen. 
De vergroening past prima bij 
de huidige woonomgeving. 
In het plan van de gemeente 
worden de Oosterparkwijk en 
de Professorenbuurt van elkaar 
gescheiden. In ons plan worden 
ze met elkaar verbonden.” 

En de Vinkenstraat? 
“De Vinkenstraat blijft zoals 
die nu is. De gemeente wil vijf 
toegangsroutes van de ringweg 
naar de stad. Vijf wijkinstekers, 
zoals ze dat noemen. Wij vinden 
de vier die er nu al zijn – de 
Europaweg, het Damsterdiep, 
de Bedumerweg en de Sint 
Petersburgweg – meer dan 
voldoende. De vijfde via de 
Vinkenstraat is helemaal  niet 
nodig. Automobilisten die de 
stad in willen, kunnen hun 
auto parkeren bij Kardinge en 
per fiets of met de bus verder 
gaan. Je moet geen wegen 
aanleggen wanneer dat niet 
nodig is. Los het op met de 
bestaande wegen! Bedenk wel: 
bij het plan van de gemeente 
gaat de Vinkenstraat behoorlijk 
op de schop. Verschillende 
voortuintjes worden opgeofferd. 
Er is nauwelijks nog ruimte voor 
groen. Ook de consequenties 
voor het Wielewaalplein zijn 
groot. Alle parkeerplekken 
verdwijnen. Dat zal Lidl niet 
leuk vinden. Het Japanse 
koffiehuisje dat binnenkort 
op het plein moet verrijzen, 
kun je dan ook wel vergeten. 
Ons plan is veel goedkoper, 
groener en minder ingrijpend 
voor de omgeving dan dat van 
de gemeente. En het is ook een 
stuk veiliger.” 

Waarom wordt jullie plan 
dan niet door de gemeente 
omarmd?
“Dat vragen wij ons ook 
af. Ambtenaren van ROEZ 
hebben lang aan hun voorstel 
gewerkt. Dat willen ze, denk 
ik, niet zomaar opgeven. Maar, 
inderdaad, we hadden verwacht 
dat het nieuwe, groene college 
het anders zou aanpakken dan 
het oude. Philip Broeksma, 
de wethouder van verkeer en 
vervoer, zou blij met ons moeten 
zijn. Op 12 mei hebben we ons 
ontwerp in de gemeenteraad 
kunnen toelichten. Er was 
gelukkig volop interesse. De 
discussie loopt tot begin juni. 
En in het najaar neemt de raad 
een besluit. We vinden het 
erg spannend, maar hebben 
alle vertrouwen in een goede 
afloop.”

Meer informatie over de alter-
natieve plannen – met een kort 
filmpje  - is te vinden op www.
groeneoosterhamrikzone.nl.
Wie tegen de collegeplannen is en 
voor de Groene Oosterhamrikzone, 
kan dit kenbaar maken met een 
groen/rode poster voor het raam. 
Deze is te verkrijgen door een 
email te sturen naar info@
professorenbuurtoost.nl.

Hans ter Haar, lid van Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost,  voor de Oliemuldersbrug.

Door Petra Beekhuizen Khan

Lente in de Oosterparkwijk

Groentje

Wat hebben we dit jaar lang op de 
lente moeten wachten. Het bleef 
maar koud en het bleef maar 
regenen. Het was echt nodig, het 
grondwaterpeil moest worden 
aangevuld. Moeder natuur had 
even niets te maken met ons 
mensen die zo verlangden naar 
wat zonneschijn. Toen het water 
weer op peil was, was hij daar, 
de zon. Eindelijk.

Omdat het zo lang te koud was 
voor de tijd van het jaar, liet 
het groen ook op zich wachten. 
Maar door de vele regenbuien 
en daarna de komst van de zon, 
explodeerde alles. Mensen met 
tuinen hadden hun handen vol 
aan het onkruid dat welig tierde. 
De gemeentebosjes stonden 
vol kleefkruid. Leuk voor de 
kinderen, want dat blijft zo 
lekker overal aan plakken als je 
ermee gooit.

Je schijnt het ook te kunnen eten, 
maar ik moet zeggen dat ik dat 
zelf nog nooit heb geprobeerd. 
Zo zijn brandnetels, zevenblad 

en jonge paardebloembladeren 
ook eetbaar. Planten die 
veelal als vervelend worden 
ervaren, maar eigenlijk rijke 
voedselbronnen zijn.

Overal in het park werden weer 
nestjes gemaakt door onze 
gevederde vrienden. Vooral voor 
de eendjes en de meerkoeten 
begon het jaarlijks gevecht. Het 
gevecht om hun kroost in leven 
te houden. Reigers, aalscholvers 
en andere rovers waren allemaal 
aan het azen op die schattige 
donzen beestjes. Ik geloof niet 
dat heel veel kuikens het hebben 
overleefd dit jaar.

Onlangs is er bij het Oude 
Politiebureau een feestelijke 
opening geweest van de 
Voedselbank voor Bijen. Een 
kastje met glazen deurtjes waar 
je stekjes, plantjes, bloemetjes of 
zaden in achter kan laten. Alles 
waar een bij blij van wordt. Wat 
in het kastje staat of ligt mag 
worden meegenomen. Een heel 
mooi bewonersinitiatief. Net 
als sommige mensen leven vele 
bijen ook onder het minimum.
Dus mensen plant bijvriende-

lijke bloemen in je tuin, een 
lust voor het oog en je draagt 
je steentje bij aan een mooiere, 
gezondere wereld.

Heb je een kleine tuin met alleen 
maar stenen? Verzamel vijf 
buren bij elkaar en wip allemaal 
een tegel uit de tuin. Voor elke 
tegel een tegoedbon van vijf 
euro via de actie ‘ Tegelwippen’. 
Te besteden bij TuinindeStad.

Groningen wipt tegen Leeu-
warden en Groningen loopt fors 
achter, dus hup Oosterparkers 
denk groen! We laten ons toch 
niet op de kop zitten door een 
stelletje Friezen!?

Het bootje ‘de Gorecht’ is 
opgeknapt en glijdt weer 
fier over het water aan de 
Gorechtkade. Rustig varend, af 
en toe stilliggend langs de kant 
wachtend op een zuchtje wind 
of een gewillige hand die hem 
een duwtje geeft.

Overal groepjes mensen in 
het park. Zittend, liggend, 
wandelend, genietend... Het 
leven is mooi als de zon schijnt.
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Oosterhamrikzone 
volgens de gemeente
Door Mark C Hoogenboom

Soms moet er van alles anders. 
Omdat verder gaan zoals het 
is niet goed mogelijk is. Kan 
komen doordat voorzieningen 
als wegen, bruggen of wat ook 
maar verouderen. Maar het kan 
ook komen omdat er op termijn 
meer mensen gebruik van gaan 
maken en het drukker wordt 
dan wenselijk is.

De gemeente heeft als taak 
dat dan allemaal op te lossen, 
natuurlijk met daarbij het 
betrekken van bewoners 
die geraakt worden door de 
veranderingen. Nu zal de 
eerste de beste keer dat er een 
commissie bezig is geweest met 
het Oosterhamriktracé vast nog 
gewerkt hebben aan het idee 
om voor iedereen alles beter te 
maken. Maar een vergadering 
later moet al duidelijk geweest 
zijn dat dit niet gaat lukken: voor 
velen ontstaan er voordelen en 
voor vele anderen ontstaan er 
nadelen. 

Dat is een beetje de aard van 
veranderen: de voor- en nadelen 
verplaatsen zich van de ene 
groep naar een andere groep.

Nadelen brengen
Het brengen van nadelen aan 
de betrokken bewoners gaat 
eigenlijk nooit goed, maakt 
niet uit hoe de gemeente de 
inspraak en het betrekken van 
betrokkenen regelt. Het zijn de 
zure appel en de bittere pil die 
begrijpelijk (veel) weerstand 
opwekken. Vandaar dat de 
gemeente de verplichting heeft 
om inspraak goed te organi-
seren, maar de vrijheid heeft 

te besluiten wat ze daarvan 
gebruikt en wat ze terzijde legt.
Voor het Oosterhamriktracé ligt 
daarom voor de gemeente al vast 
dat bussen, auto’s en fietsers 
deels over de Oosterhamrikkade 
Noordzijde en deels door de E. 
Thomassen à Thuessinklaan, 
over het Wielewaalplein en 
door de Vinkenstraat zullen 
gaan rijden. De verdeling 
van waar welk verkeer langs 
zal gaan is nog in onderzoek. 
En waar de brug over het 
Van Starkenborghkanaal pre-
cies moet komen is nog wat 
puzzelen.

Voordelen
De Korreweg wordt een soort 
rustoord, waarbij je bijna 
op straat kunt knikkeren. 
Ook bij de nieuwbouw op de 
Oosterhamrikkade Noordzijde 
komt het er mooi uit te zien: de 
bus gaat daar verdwijnen. Daar-
naast krijgt de Oosterparkwijk 
een tweede uitvalsweg naar 
de ringweg: niet alleen het 
Damsterdiep helpt je de stad 
uit, er kan een tweede keuze 
gemaakt worden waarbij dan
zonder volle Petrus Camper-
singel de stad uitrijden 
mogelijk wordt: over de nieuwe 
brug in het verlengde van de 
Vinkenstraat. Niet misselijk,
twee uitvalswegen voor één wijk. 
Wel handig als je ziet hoeveel 
erbij gebouwd wordt in de wijk: 
zowel aan de noordkant (al 
lang bezig) als aan de zuidkant 
(moet nog beginnen) komen er 
allemaal nieuwe wijkbewoners 
bij. Van 11.000 ongeveer 
worden het waarschijnlijk meer 
dan 15.000 bewoners.  Met ook 
hun auto’s en fietsen die overal 
heen willen en langs moeten.

Is het nodig?
Ja, zegt de gemeente. Vanwege 
een hele bubs redenen is een 
extra uitvalsweg nodig. Beetje 
voor het UMCG (daar is het 
allemaal wel mee begonnen), 
maar vooral voor de groei in het 
verkeer door de Korrewegwijk 
en Oosterparkwijk. 

Daar komt bij dat de huidige 
soortement uitvalsweg die de 
Korreweg is, niet voldoet en 
niet kan gaan voldoen. Niet 
breed genoeg, de brug is een 
probleem, een nieuwe brug daar 
is een probleem want die moet 
fors omhoog en dat kan daar 
niet goed. Plus, je komt aan de 
andere kant uit op een fietspad 
in plaats van op een weg die 
naar de ringweg leidt.

Kijk maar eens rond op http://
aanpakoosterhamrikzone.nl en 
je wordt uitgebreid voorgelicht 
over waarom het allemaal nodig 
en wenselijk is.

Gaat het door?
Er is forse weerstand tegen 
het Oosterhamriktracé en 
er zijn allerlei alternatieven 
aangedragen. De meningen 
verschillen vooral over of 
het wel nodig is en als het 
dan toch nodig zou zijn, of 
de voorkeursvariant door de 
Vinkenstraat wel acceptabel is.

Hier zie je de aard van de 
gemeentelijke molens, die ver 
vooruit proberen te kijken en 
langzaam malen: de gemeente 
meent dat het nodig is en meent 
dat de Vinkenstraat de mooiste 
oplossing is als er gekozen moet 
worden tussen alle varianten die 
elk hun eigen nadelen hebben. 
Inspraak en participatie ten 

Het eerste tracé, totdat er een nieuwe brug is.

spijt, uiteindelijk kiest de 
gemeente.

Misschien is het dan geen mooie 
optie, maar slechts de mooiste.

 

Tracé met nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat

Nieuwe woontoren voor bijna 300 
studenten aan de Vrydemalaan

Nijestee bouwt een nieuwe 
woontoren in Groningen 
met daarin plek voor 270 
studentenwoningen. De SSH 
verhuurt na oplevering de 
woonruimten aan studenten 
van de Rijksuniversiteit. In 
juni 2021 starten we met de 
bouwwerkzaamheden. De 
eerste studenten krijgen naar 
verwachting in september 2023 
de sleutel van hun nieuwe stek.

Nieuwe bewoners
De nieuwe woontoren komt 
aan de Vrydemalaan, vlakbij 
het Stadsstrand. De SSH werkt 
voor dit project samen met de 
RUG. De woonruimte komt 
beschikbaar voor studenten 
van het University College 
Groningen (RUG) die het 
Liberal Arts and Sciences-
programma volgen op de 
Healthy Ageing Campus. De 
eerstejaars studenten vormen 
samen een internationale 
community, die gericht is op 
persoonlijke groei, inclusie en 

respect voor anderen. “In ons 
interdisciplinaire programma 
waar studenten leren om over 
de grenzen van disciplines heen 
te kijken, werken studenten 
veel samen in projecten”, vertelt 
Hanny Elzinga, dean van het 
University College Groningen. 
“Het ontwerp van de toren 
biedt alle mogelijkheden om 
samen te leren, samen te 
werken en samen te leven. 
Want leren gebeurt niet alleen 
in het leslokaal.”

Samen wonen
KENK-architecten ontwierp de 
woontoren, die is opgedeeld 
in clusters met elk een 
gemeenschappelijke keuken. 
Er komen daarnaast veel 
gezamenlijke voorzieningen, 
zoals een fietsenstalling, 
wasserette, studieruimten, een 
dakterras en een horeca-
gelegenheid. Op die manier 
kunnen de bewoners op 
verschillende manieren samen-
komen. Directeur-bestuurder 

Rob Donninger van de SSH: 
‘’Met deze woontoren gaan wij 
samen met Nijestee bijdragen 
aan passende en betaalbare 
huisvesting van alle studenten 
in Groningen. Dit soort 
aanbod past uitstekend bij de 
ontwikkelingen in het hoger 
onderwijs, dit is goed voor de 
stad.’’

Onderdeel van een bredere 
ontwikkeling
Projectontwikkelaar Koop-
mans bouwt de woontoren met 
19 verdiepingen voor Nijestee, 
deze wordt aangesloten op 
WarmteStad. De toren is 

één van de eerste zichtbare 
ontwikkelingen van de 
Healthy Ageing Campus, 
in samenwerking met de 
Gemeente Groningen. 
Algemeen directeur/bestuur-
der van Nijestee, Pieter 
Bregman, is blij met de 
samenwerking: “Met de komst 
van deze toren dragen we 
bij aan een gemengde wijk 
die bestaat uit een mix van 
sociale huur-, vrije sector- en 
koopwoningen. We bouwen de 
woontoren op een prachtige 
plek in de stad, we hopen dat 
de nieuwe bewoners hier met 
plezier mogen wonen.”

Ingezonden door Nijestee
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Nog even en dan is het 
zover…
Opruimen, dozen inpakken, 
afscheid nemen van het 
oude schoolgebouw; rond de 
zomervakantie verhuizen de 
kinderen van kinderopvang 
SKSG Pierewiet, de Siebe 
Jan Boumaschool en de 
Borgman Vinkenstraat naar 
hun nieuwe onderkomen 
aan de Klaprooslaan. Daar 
opent Integraal Kindcentrum 
Borgman Oosterpark na de 
zomervakantie haar deuren.

Wat is er allemaal te doen? 
Het IKC wordt de leukste plek 
voor kinderen van 0-12 jaar en 
is elke werkdag open van 07.00 
tot 18.30 uur. Aan de ene kant 
van het gebouw vind je een 
gezellige kinderopvang voor 
de allerkleinsten, en vanaf 2 
jaar kan je kleintje hier naar de 
peuterspeelzaal. Er is een veilige 
tuin, speciaal aangelegd voor 
baby’s en peuters. Is je kind 4 
geworden, dan maakt hij soepel 
de stap naar school, grenzend 
aan de kinderopvang op de 
begane grond. Na schooltijd 
worden er allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd op de 
buitenschoolse opvang. 

Leren doe je binnen en 
buiten!
In IKC Borgman Oosterpark 
vind je straks lichte leerpleinen 
en ateliers. Zo komen er een 
taalatelier, een rekenatelier en 
een atelier voor beeldende kunst 
en theater. In de mediatheek 
en stilteateliers kun je leren, 
lezen, filosoferen en mediteren. 
De mooie plek in het groene 
Oosterpark geeft ons de kans 
om volop buitenlessen te geven, 
want leren en spelen kun je 
overal! Buiten leren is goed 
voor de concentratie en helpt 
kinderen de aandacht erbij te 
houden. Frisse lucht opsnuiven 
en bewegen is niet alleen 
gezond; kinderen leren hierdoor 
echt beter. 

Eén team, één visie
Vertrouwen is voor op IKC 
Borgman Oosterpark de basis 
voor alles. Door onderling 
vertrouwen en respect, krijgt 
elk kind de vrijheid om zijn 
beste ik te worden. In het IKC 
werken de medewerkers van 
SKSG en Openbaar Onderwijs 
samen vanuit één kijk op de 
ontwikkeling van het kind. 
Kinderen krijgen een lesaanbod 
dat aansluit bij hun persoonlijke 
ontwikkeling. Er zijn geen vaste 
lokalen met klassen maar units: 
0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 

9-13 jaar. Kinderen beginnen de 
dag in hun stamgroep met hun 
eigen mentor, waarna ze samen 
of zelfstandig in een unit aan de 
slag gaan.  

Ruimte voor iedereen
Alle kinderen worden gezien 
en krijgen in hun prachtige 
nieuwe onderkomen letterlijk 
en figuurlijk de ruimte! De 
kinderen bepalen samen met 
hun leerkracht hoe ze leren, 
zich ontwikkelen en hun doelen 

willen bereiken. Zo leren ze 
experimenteren, fouten maken, 
reflecteren, organiseren en 
samenwerken. Kinderen leren 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor zichzelf, de ander en de 
wereld om hen heen. We leren 
ze het leven te leven! 

Meer weten?
Als je vragen hebt over de 
kinderopvang, peuterspeelzaal of 
buitenschoolse opvang dan kun 

je terecht bij SKSG Klantadvies: 
050-3171390. Meer weten over 
het onderwijs op IKC Borgman 
Oosterpark? Neem gerust contact 
op met locatieleider Laura Schaap, 
050-3210412 of mail naar 
l.schaap@o2g2.nl. 

Op ikcgroningen.nl/borgman-
oosterpark en op borgmanschool.
openbaaronderwijsgroningen.nl 
vind je ook een schat aan informatie.

Nieuws van het IKC Borgman Oosterpark

Oranjefeest in de 
Oosterparkwijk

FOTOREPORTAGE

Ingezonden door 
IKC Borgman Oosterpark

Na jaren van afwezigheid schittert het Nederlands voetbalelftal dit 
jaar weer op een groot toernooi. We hebben een extra jaar moeten 
wachten, maar het Europees Kampioenschap voetbal 2020 (in 
2021) is momenteel in volle gang.

De oranjekoorts is ook in de wijk gestegen en het is niet te missen 
dat de wijkbewoners achter ‘ons’ Oranje staan. Hier een impressie 
van een deel van de vele oranjeversieringen in de wijk. 

Foto’s: Richard Brouwer
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Bloemlegging bij 
oude Oostersluis
Op 16 april heeft de werkgroep ONS,
middels een bloemlegging bij het 
monument Twee Bruggen bij de oude 
Oostersluis, aandacht besteed aan de 76ste 
Bevrijdingsdag. Daarbij zijn wederom de 
daden van Pop, Jakob-Jan en Jan Dijkema 
en de dood van Roy Coffin herdacht.

In verband met de Covid-19 pandemie 
hebben Menno van der Wis en Sjoukje 
van Kuiken opnieuw op sobere wijze, 
bloemen gelegd en o.a. het gedicht Twee 
minuten (Wendeline Braaksma, 2007) 
voorgedragen. Fotograaf Frans Geubel was 
er weer bij om dit vast te leggen.

Ook dit jaar helaas zonder de belangrijke 
inbreng van de kinderen van de OBS 
Oosterhoogebrug en het bestuur van Het 
Bevrijdingsbos en anderen.

Wij hopen dat in 2022 alle herdenkingen 
weer met genodigden en andere 
belangstellenden bijgewoond kunnen 
worden.

Twee minuten
Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen

Twee minuten terug denken
bedenken
Hoe het voor hen was

Twee minuten stilte 
om te laten zien
wat het voor ons betekent
dat wij
vrijheid kennen

Twee minuten stilte
op een plek
waar
vrijheid is.

Bloemlegging bij het monument de Twee Bruggen bij de oude Oostersluis door: Menno van 
der Wis en Sjoukje van Kuiken, leden van de werkgroep ONS.               Foto: Frans Geubel

Verzetstrijder Johannes 
Swint (1895-1944)
Oorspronkelijk stond dit monument 
- een door beeldhouwer Willem 
Valk vervaardigde plaquette op 
een sokkel - op het terrein van de 
toenmalige Speeltuinvereniging 
Oosterpark aan de Oliemuldersweg. 
Een passende plek, want Johannes 
Swint was tien jaar voorzitter 
van de speeltuinvereniging. De 
onthulling vond plaats in 1945 
door burgemeester Cort van der 
Linden. Later werd het monument 
afgebroken, de speeltuin verhuisde 
en de plaquette kreeg een plekje 
aan de muur in het halletje van 
het huidige speeltuingebouw 
aan de Resedastraat. De speel-
tuinvereniging eerde hun over-
leden voorzitter in het bevrijdings-
nummer van hun krantje. Een 
bijzonder herdenkingslied is hierin 
opgenomen, waarvan het eerste 
en laatste couplet als volgt luiden:
“Goddank, de beulen zijn verdreven. 
We slaken saam een diepe zucht 
Nu komt er weer wat vrijer leven 
In onze longen weer wat lucht De 
boze Demon is gevallen Er waait 
al weer een frisser wind Helaas... 
we missen met z’n allen Johannes 
Swint”

Sinds een aantal jaren maakte de 
herdenking bij de plaquette ook deel 
uit van het officiële programma van 
Stichting 4 Mei Herdenking. Om 
de plaquette weer een openbare en 
zichtbare plek te geven keerde het 
vorig jaar terug naar de plek waar 
Johannes Swint vermoord werd: 
het Linnaeusplein.

‘De oudejaarsnacht van 1943 
staat als met bloed aangetekend 
in de geschiedenis van de stad 
Groningen’, zo valt te lezen in ‘Hoe 
Groningen streed: provinciaal 

gedenkboek van het verzet 1940-
1945.’  

Naar aanleiding van de aanslag 
door het verzet op een fanatieke 
NSB’er arresteerde de Duitse 
bezetter als represaille tientallen 
Groningers. Zes mensen vonden in 
de oudejaarsnacht van 1943 op 1944 
de dood. Johannes Swint was een 
van deze mannen. 

Swint werd met drie kogels 
doodgeschoten op het Linnaeus-
plein en stierf ter plekke. Zijn 
lichaam werd in het geheim naar 
crematorium Westerveld gebracht, 
waar op 6 januari 1944 de crematie-
plechtigheid plaatsvond.

Swint was werkzaam als ver-
zekeringsagent. Als een van de 
CPN-leiders was hij in Groningen 
actief in het communistisch verzet. 
In februari 1941 was hij betrokken 
bij een oproep tot staking - de 
Februaristaking - in verband met de 
anti-Joodse maatregelen. 

Swint verstrekte geld en levens-
middelen aan onderduikers. Hij 
was tussenpersoon bij het verstrek-
ken van valse persoonsbewijzen 
en verspreidde het illegale blad 
Verzet, dat in 1943 na de April-Mei-
stakingen tweewekelijks uitkwam. 

Swint en zijn gezin woonden in 
de Oosterparkwijk aan de Klap-
rooslaan 51b. Als voorzitter van de 
Speeltuinvereniging Oosterpark 
genoot hij bekendheid in de wijk. 
“Hij was zeer gezien”, verklaarde 
zijn collega-verzetsman Arie Emens 
in 1949.

“Ieder die een beroep op hem deed 
of in moeilijkheden zat, kon op zijn 
hulp rekenen.”

Bloemlegging op 4 mei aan het Linneausplein bij het monument van Johannes Swint.
Foto: Frans Geubel

Ingezonden door Werkgroep ONS

Ingezonden door Werkgroep ONS

Foto: Frans Geubel
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ZOMERACTIVITEITEN JEUGD   
Heb je deze zomer al plannen? Of 
zoek je nog een grandioze manier om 
de tijd door te komen?  

Houd dan onze Facebookpagina in de 
gaten, want er wordt weer van alles 
georganiseerd voor kinderen t/m 18 
jaar oud in en buiten de 
Oosterparkwijk. Hierbij alvast een 
voorproefje. 

De locatie waar vanuit alles wordt 
georganiseerd en begint is 
Speeltuinvereniging Oosterparkwijk 
(SVO) Resedastraat 2a.  

Het thema dit jaar is: Terug naar de 
camping. 

 

We starten met een openingsfeest 
voor de jeugd en jongeren op dinsdag 
13 juli van 12 - 14.30 uur. 

Voor kinderen tot vier jaar en hun 
ouders is er elke woensdagochtend 
(uitgezonderd wanneer er een 
uitstapje is) een samenkomst 
genaamd Tied veur Lutje. 

Gedurende de zomer zijn er voor de 
jeugd van 4 t/m 12 jaar veel 
activiteiten waaronder een circus, 
waterspelletjes, spelen in en met de 
natuur en knutselactiviteiten. We gaan 
zelfs nog een dagje naar een pretpark!  

In de laatste week sluiten we af met 
keihard timmeren in het Timmerdorp. 

Voor de jeugdigen ouder dan 12 zijn 
er ook uitdagende activiteiten, zoals 
een uitje naar Jump XL, Klimpark 
Grolloo, Karten en nog veel meer. 

Voor een actueel overzicht van onze 
activiteiten, blijf je ons volgen op onze 
social media! 

Uiteraard vinden deze leuke 
activiteiten niet plaats zonder harde 
inzet van de ‘grote mensen’. Wil je als 
ouder mee helpen met één van de 
activiteiten? Neem dan contact met 
ons op via 0628139406 (Rafaël) en 
0655465632 (Yvonne Mulders). 

ONDERGRONDSE 
CONTAINERS   
Er zitten weer prachtig nieuwe posters 
in de kliksystemen op de containers! 
Wist je dat alle afbeeldingen zijn 
gemaakt door bewoners uit de wijk? 
En dat één van de doelen van dit 

project is om de wijk nog meer kleur te 
geven? De afgelopen periode is er 
aardig wat werk verzamelend zodat 
we wat vaker kunnen wisselen. Je 
vindt ze op de Zaagmuldersweg, 
Irislaan, Gorechtkade, Damsterdiep en 
op de hoek van de Crocusstraat. 

Nog een keer meedoen of voor de 
eerste keer? Of tips voor een 
container waar je ook wel zo’n 
kliksysteem ziet zitten? Stuur je 
afbeelding van minimaal 1 MB 
(staande foto) of tip naar: 
rianne.de.vries@wij.groningen.nl of 
upload deze via 
https://oosterparkgroningen.nl/samen-
kleuren-we-de-wijk/  

Groetjes van de Bewonersorganisatie 
Oosterpark & Rianne de Vries, 
opbouwwerker WIJ Oosterpark 

 

FINANCIËLE TIPS   
Kruip je graag met een dekentje op de 
bank voor een avondje (of dagje) 
Netflix, Disney+ of Amazon Prime 
Video? En heb je een abonnement op 
al deze streamingdiensten? Dan krijg 
je van ons een tip: abonneer je iedere 
zoveel tijd op een andere dienst. 
Bijvoorbeeld Netflix in juni, Disney + in 
juli en Amazon Prime Video in 
augustus. Zo bespaar je rustig €15 per 
maand en heb je ook nog een beetje 
afwisseling in het serie- en 
filmaanbod. Als je met meerdere 

mensen in één huis woont en allemaal 
een ander abonnement hebt, dan 
loont delen natuurlijk. De 
streamingdiensten komen je daarin 
ook tegemoet. Zo kun je een Netflix 
Premium-abonnement nemen met 
maximaal drie huisgenoten en de 
kosten delen. Dat scheelt je al gauw 
€54 per jaar. En ben je in de zomer 
ook zo graag buiten? Wie weet kan je 
jouw abonnement dan een aantal 
maanden stilleggen, dat scheelt ook al 
gauw een tientje per maand. 

 

En dan nog een tip. Want gemakzucht 
is niet per se goed voor je 
portemonnee. Dat geldt niet alleen 
voor kleine uitgaven, ook voor grote. 
Daarom nog een financiële tip: blijf 
vernieuwen. Of het nu gaat om je huis 
verduurzamen en zo je maandelijkse 
lasten naar beneden schroeven of om 
blijven groeien in je carrière en zo ook 
je salaris laten groeien. Vernieuwen 
kan je geld opleveren. 

NATUUR IN DE WIJK 

Heeft u de ‘nieuwste’ natuur in onze 
wijk al gespot? Aan een veel betreden 
route liggen deze prachtige 
boomtuintjes! Ga op zoek en geniet, 
de natuur is dichterbij dan je soms 
denkt! 

 

 

INGELIJST LIESBETH 
HOVENKAMP

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk, 
waar houd je je mee bezig?  
Sinds tien jaar verzorg ik tussen 
september en juli de schilderclub, voor 
mensen met een creatieve geest maar 
met een krap budget. Hierbij geldt vrije 
instroom; dat betekent dat iedereen die 
mee wil doen, kan meedoen. Ongeacht 
je niveau. Ik ben hiermee begonnen 
omdat ik het jammer vond dat 
schilderen niet toegankelijk was voor 
mensen die minder financiële middelen 
hebben. Daarnaast is het een ultieme 
manier om mensen in de wijk te leren 
kennen en om de geest te voeden. Ik 
heb een aantal jaren geleden ook 
meegedaan aan een theatervoorstelling 
in de wijk. Dat was een heel mooie 
ervaring, om samen met je buren iets 
moois op te zetten! Zoals je al ziet, heb 
ik een creatieve geest en vaar ik mee 
op wat het leven me geeft. Momenteel 
heb ik nog plek bij de schilderclub, dus 
wie enthousiast is geworden mag zich 
nog aanmelden! 
 
Wat vind je het leukste aan je werk in de 
wijk? Binnen de schilderclub mag iedereen 
zichzelf zijn, want alleen dan kunnen ze 
zich het beste ontplooien. En doordat de 
schilderclub voor iedereen beschikbaar is, 
zijn er veel verschillende mensen. Doordat 
mensen zich op hun gemak voelen, 
ontstaan er interessante verbindingen en ik 
vind het mooi om te zien dat mensen 
elkaar dan ineens op een heel andere 
manier ontmoeten.  
 
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Wat ik leuk vind, 
en dat zie ik wel vaker gebeuren, is dat 
mensen helemaal zichzelf kunnen zijn 
binnen de schilderclub. Ze voelen zich 
veilig, voelen zich welkom. Ik vind 
persoonlijke aandacht ook belangrijk, 
het is echt méér dan schilderen. 
Daarom ga ik elk jaar vanwege het 
jubileum van de schilderclub met mijn 
deelnemers wat leuks doen, zoals naar 
het museum of uit eten gaan. Vorig 
jaar mocht ik mijn tienjarig jubileum 
vieren, maar helaas konden we dat 
door de coronamaatregelen niet 
uitbundig vieren. Toch is het voor mij 
bijzonder dat ik al zo lang de 
schilderclub mag leiden. 

Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Aan Allard Komdeur. 
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      GEEF JE NU OP VOOR EXPEDITIE OOSTERPARK!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOMERKAMP 12 T/M 16 JAAR 
Bslim, WIJ en Oosterlicht organiseren samen een geweldige week voor de 
jeugd! Op maandag 12 juli begint het kamp en op vrijdag 16 juli komen we 
weer terug. Er gaan minimaal vijf jeugdleiders mee en er is plek voor 25 
tieners. Geef je snel op! Dankzij verschillende partijen kunnen we de kosten 
zo laag mogelijk houden (€ 30,- per 
tiener). 

Meer informatie of aanmelden? Stuur een 
mailtje naar: 

kampoosterparkwijk@gmail.com  

We hopen dat jij er bij bent!  
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GGD Groningen lanceert nieuwe 
website voor gezonde leefstijl

Hoe blijf je gezond en fit? En 
hoe zorg je goed voor jezelf, 
juist nu in deze bijzondere tijd? 
Op de nieuwe website Gezond 
Leven in Groningen vind je het 
antwoord. 

De website www.
gezondleveningroningen.nl is 
in het leven geroepen omdat 
medewerkers van GGD Gro-
ningen merkten dat er 
momenteel veel zorgen zijn 
onder de Groningers; bij kin-
deren, jongeren, volwassenen 
maar ook bij ouderen. Speciaal 
voor alle inwoners van de 
provincie Groningen verzamelt 
GGD Groningen nu tips, 
activiteiten en informatie over 
een gezonde leefstijl. 

Dynamische website
Marieke Wijninga, die bij de 
GGD deze website heeft opgezet, 
zegt daarover het volgende:  
“We hopen met ‘Gezond leven 
in Groningen’ antwoord te 
geven op vragen die er spelen. 
Wat kan je doen om gezond te 
blijven? Welke partijen hebben 
welk aanbod voor je als inwoner 
van de provincie Groningen? 
De website wordt de komende 
maanden steeds aangevuld met 
waardevolle informatie. Het is 
een dynamisch aanbod, dus blijf 
de site in de gaten houden!”

Gezond eten, bewegen en 
ontspannen
Door gezond te eten en 
regelmatig te bewegen en ont-
spannen, versterk je je weer-
stand. En een goede weerstand 
zorgt er voor dat je minder snel 
ziek wordt. Gezondheid gaat 
ook over contact hebben met 
mensen en kunnen genieten van 
je leven. Maar ook mee kunnen 
doen, praten over je gevoelens, 
goed voor jezelf zorgen en 
kunnen ontspannen. 

Positieve gezondheid
De inhoud van de website is 
vanuit een positieve insteek 
geschreven. Evelien Kalisvaart, 
gezondheidsbevorderaar bij de 
GGD, legt uit: ‘’Het accent ligt 
niet op ziekte. Maar op mensen 
zelf, op hun veerkracht en op wat 
hun leven betekenisvol maakt. 
De tips zijn geen moeten, maar 
meer gericht op wat kan.’’

Het afgelopen jaar lag bij de 
GGD de nadruk veel op de 
activiteiten met betrekking 
tot corona, zoals testen en 
vaccineren. GGD Groningen 
doet daarnaast heel veel andere 
dingen. Via deze nieuwe website 
worden deze activiteiten 
verzameld, goed in beeld 
gebracht en wordt een gezonde 
levensstijl gepromoot. Er is 
ruimte voor initiatieven van 
andere partijen uit de provincie; 

er gebeurt al heel veel en door 
de informatie te bundelen 
hoopt GGD Groningen dat de 
initiatieven goed vindbaar zijn.

Kijk voor alle informatie op 
www.gezondleveningroningen.nl

Ingezonden door GGD Groningen

Figuurtoren genomineerd 
voor de Kunst op Straatprijs

De Figuurtoren van kunstenaar Elisabet Stienstra aan de 
Piet Fransenlaan maakt kans op de Kunst op Straatprijs. De 
prijs wordt georganiseerd door Kunstpunt Groningen en 
staat dit jaar in het teken van ‘ontmoeting.’ Het kunstwerk 
is een van de 10 genomineerden. Tot en met 11 juni kon er 
worden gestemd via kunstopstraatprijs.nl

Ingezonden door Kunstpunt Groningen

Figuurtoren
Op de plek waar vroeger het FC 
Groningen stadion stond, staat 
nu een acht meter hoog beeld 
van graniet. Kunstenaar Elisabet 
Stienstra heeft er het magische 
voetbalgetal 11 in verwerkt. Je 
ziet 11 opgestapelde mensfiguren. 
En het getal verwijst ook naar de 
stedenbouwkundige geschiedenis 
van de Oosterparkwijk, architect 
J.P. Berlage ging vaak uit van 
een maateenheid van 11 cm.  
Figuurtoren is het jongste 
genomineerde beeld, in 2019 werd 
het onthuld.

Foto: Dettie Veltman

Benieuwd of de Figuurtoren heeft 
gewonnen? Houd kunstopstraatprijs.
nl dan in de gaten!
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