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Door Mark C Hoogenboom Wijkwethouder Carine Bloemhoff opent het nieuwe buurthuis van het Oosterpark.                       Foto: Frans Geubel

Bij Van Houten ook bij jou in de buurt

Op zaterdag 11 september 
opent buurtwethouder Carine 
Bloemhoff het monumentale 
oude schoolgebouw Siebe 
Jan Bouma als buurthuis van 
de Oosterparkwijk. Het gaat 
nu ‘bij Van Houten’ heten, 
afgeleid van de historische 
naam “Van Houten school”, 
uit de tijd voor de fusies 
en naamswijzigingen die 
daaruit voort kwamen.

De twee zoons van de 
wethouder zijn mee en 
onderzoeken het gebouw: het 
beeld van het paard wordt 
beklommen en buiten zijn 
de jongens daarna druk in de 

weer met bellenblaas. Totdat 
hun moeder begint met haar 
toespraak: dan frunniken de 
jongens aan haar kleding en 
wordt er lichte strijd geleverd 
om de aandacht van moeder.

Het bestuur van bij Van 
Houten gaat druk aan de slag 
met wat er kan en wat men in 
de buurt wil met het gebouw. 
De programmering moet uit-
gezocht, de buitenruimten 
bekeken en benut. 

Het JOP, de SVO, Ons 
Belang en de BO gaan 
met z’n allen gezamenlijk 
ook het gebouw beheren 

en zitten in het bestuur van 
de vereniging bij Van Houten. 
Ze worden ondersteund in 
het vormgeven en uitvoeren 
van plannen door Jasper 
Klapwijk, expert in het 
begeleiden van bewoners-
initiatieven en dingen die 
onmogelijk lijken.

Dit nieuwe buurthuis is in elk 
geval niet onmogelijk, het is 
feitelijk al gestart. 

Historie
De Siebe Jan Boumaschool 
is na fusies uiteindelijk ver-
noemd naar de architect 
die het ontwierp. Die was 

overigens eerst timmerman, 
voordat hij begon te ont-
werpen. Geïnspireerd door 
Dudok uit Hilversum ont-
wierp hij deze school en nog 
veel meer gebouwen in de 
stad. De bouw is kubistisch en 
het steengebruik komt voort 
uit de Amsterdamse school: 
mooie reliëfs, wel kostbaar in 
steen en metselwerk.

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 

pagina 5.
Vanuit deze loge heeft de directeur 
volledig zicht op het plein én in de 
school.
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FILMSTER
Ze kijkt naar haar blote foto
en denkt aan de nieuwe auto

volgende maand kan ze hem halen
en ze hoeft er niets voor te betalen

dat ze die rol zou krijgen
in ‘Oosterpark achter de twijgen’
ze was er voor in de wieg gelegd

had de regisseur na de wip gezegd
maar waar blijft die regelaar nou

of is ie bij z’n derde vrouw!
er valt een brief op de mat
verdorie zeg wat een kat

‘Lieve Jil, ga maar weer op Engelse les
want de producent is op de fles’

E. FILIPPUS

Schilpad

Door Henk van Akkeren

STRIP

GEDICHT

TER HERINNERING AAN
Liesbeth Hovenkamp

Schilderclub Liesbeth 
Hovenkamp wordt voortgezet

Gelukkig wordt de schilderclub van Liesbeth Hovenkamp 
voortgezet. En wel door Ellen Rienks. Wil je meer weten?

Deelnemen? Neem dan contact op met Ellen: diolla@gmail.com
Tel: 0637619490

Door Jacqueline Pieters

OPROEP
Minibieb zoekt 

kookgekken en andere 
enthousiastelingen

Afgelopen jaar zijn er veel 
kookboeken naar de minibieb 
Oosterparkwijk gebracht. Die 
hebben we verzameld. Met 
alle boeken willen we graag 
een activiteit organiseren. 
Help je mee?

Lijkt het je leuk om mee te 
denken en/of doen? Heb jij 
een kooktalent of juist niet? 
Ben jij een liefhebber 
van eten? Of heb je iets 
anders te bieden? We zijn 
nieuwsgierig... alles staat nog 
open. 

Reacties ontvangen we graag 
uiterlijk 5 november per mail 
via minibieboosterparkwijk@
gmail.com

met vriendelijke groet van de 
minibiebbeheerders,
Nienke, Annemarie en 
Liesbeth

Meer informatie
Facebook: Facebook.com/
minibieboosterparkwijk
Instagram: 
@minibieboosterparkwijk

Ingezonden bericht

Vlak na het verschijnen van de vorige wijkkrant is Liesbeth 
Hovenkamp overleden. Ze was al een tijd lang ziek, maar vond 
dat een privékwestie. Zo wilde ze niet bekend staan. Niet als 
zieke. Dat tekent haar.

Ik ken Liesbeth al lang, zeker zolang als ik in de Oosterparkwijk 
woon, al bijna 25 jaar. Eerst als kleurrijke verschijning op de 
fiets. Later leerde ik haar beter kennen met name toen we samen 
streden voor het behoud van de Stadjerspas voor volwassenen.

Bekend is ze geworden door haar 
schilderclub voor de minima. 
Gelukkig wordt die, met behoud 
van haar naam voortgezet.

Liesbeth was een sterke, 
levenslustige vrouw met het 
hart op de tong.

Lieverd, ik ga je missen.

Jacqueline Pieters

(de laatste...)
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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

Sociaal plan: armoede in de 
Oosterpark

Het Winterfestival komt eraan: 10, 11 en 12 december!
Dag mede-Oosterparkers,

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de derde 
editie. Winterfestival Oosterparkwijk 2021 gaat plaats 
vinden op 10, 11 en 12 december. De locatie is net als 
voorgaande jaren het JOP-terrein aan de
Klaprooslaan.

Gezelligheid
Tijdens het Winterfestival is er ruimte voor theater, 
muziek en optredens, waarbij tussendoor wat warms 
gegeten en gedronken kan worden. Dit jaar zijn er ook 
warme zitplekken, zodat je droog van de sneeuwval kunt 
genieten. 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen uit de wijk is er overdag keuze te over. 
Of ze nu willen boogschieten, sjoelcurlen, ponyrijden of 
op de draaimolen willen. Dat, en meer, kan allemaal 
gratis gedaan worden. 
Dus neem de 
(klein)kinderen mee en 
kom naar het 
Winterfestival op 10, 11 
en 12 december!

Spectaculaire 
afsluiting
Om je bezoek aan het 
Winterfestival 2021 mooi 
af te ronden zal er dit jaar 
een grootse afsluiting 
zijn. Wat dit precies gaat 
worden blijft nog even 
een verrassing, maar 

zowel jong als oud zal ervan kunnen genieten.

Mocht je vragen hebben of iets willen bijdragen, we zijn 
bereikbaar via helpen@winterfestivaloosterparkwijk.nl, 
op 06-53335739 (Signal, Whatsapp en Telegram) of via 
een van onze andere kanalen:
 winterfestivaloosterparkwijk.nl
 wfopw
 winterfestivaloosterparkwijk
 winterfestivaloosterparkwijk

Tot 10, 11 en 12 december! De Winterfestival 
Oosterparkwijk organisatie,

Alie, Anna, Harm, Henk-Jan, Jaap, Marco, Rutger en 
Yvette

Wat speelt er in onze wijk en wat kunnen 
we doen?

Deze vraag was uitgangspunt in een 
brainstormsessie waarbij diverse 
organisaties uit de wijk aan tafel zaten.

Eén van de thema's die ter tafel kwam is 
armoede. Het is een thema wat leeft. Niet 
geheel onterecht, ook gezien de huidige 
financiële ontwikkelingen.

Wat kunnen we doen in onze wijk, 
vroegen we ons af. Bijvoorbeeld in De 
Hoogte is een project waarbij schulden 
van mensen worden overgenomen door 
de wijk, zodat deze mensen nog maar 
schulden hebben bij één partij en dat is 
de wijk. Zou zoiets ook hier werken en/
of te realiseren zijn?

Een andere invalshoek waar we zaten te 
denken is benaderen vanuit het positieve. 
Zoals sporten, fit worden en vanuit een 
fit lijf problemen aanpakken. In plaats 
van bij schulden beginnen.

Wijk-ruilhoeken zijn ook genoemd. Of 
bijvoorbeeld een kledingbank voor de 
wijk. En nog veel meer.

Wij kunnen het allemaal mooi bedenken. 
Maar een aantal van onze bewoners 
hebben er dagelijks mee te maken. Zij 
zijn Ervaringsdeskundige. We gaan met 
zoveel mogelijk mensen in gesprek over 
hun verhalen, ervaringen en ideeën, om 
die mee te nemen in ons werk. 

Winterfestival 2019. Foto: Frans Geubel
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De loge aan de voorkant 
was voor de directeur. Een 
van de senior bezoekers 
was leerling en herinnert 
zich directeur Duursma, die 
was streng. Daarnaast ook 
directeur Welles. Er zijn 
zeker vijf oud leerlingen – 
allemaal op senior leeftijd 
– die herinneringen komen 
ophalen aan hun schooltijd. 
Eentje oppert het idee om 
als ode aan de school een 
gedenkboek samen te stellen, 
met foto’s en verhalen van 
vroeger. Het idee wordt 
meteen op de Ideeënmuur 
geplakt waar we toevallig bij 
staan.

Rondleiding
Het mooiste punt om het 
gebouw te bekijken is net 
voor de poort en dan bij 
de vijver kijken naar de 

VERVOLG
‘Bij Van Houten ook 
bij jou in de buurt’

De mooiste plek om bij Van Houten te bekijken is net buiten de 
poort: dan zie je de kubistische vorm en de twee bogen.

Wie weet wat de betekenis is van dit beeld?

Zicht op de vijver en de aanlegplaats voor rondvaartbootjes 
(zelf roeien).

Knuffel halen bij Oma Bep. Kost niks en je mag zolang als je nodig 
hebt.                                                                   Foto: Frans Geubel

voorkant en zijkant van de 
school. Je ziet dan beide 
koepelingangen. 

De pergola aan de zijkant 
krijgt binnenkort druiven uit 
de tuin van onze rondleider 
Chris. Volgend jaar einde 
van de zomer moet dat al fors 
begroeid zijn.

In de gang staat een laag 
beeld onder de trap. Het is 
van een liggend paard maar 
het is onbekend wat het is, 
wie het maakte en waarom 
het een betekenis heeft voor 
de school.

OPROEP: weet je waar dit 
beeld over gaat, laat het de 
redactie weten.

Er zijn maar zeven lokalen 
in de hele school, voor elk 
klas eentje ongeveer. Het 
lokaal op de 1e verdieping, 
met het meeste licht, werd 
uiteindelijk het meester en 
juffen lokaal, om rustig te 
werken en in de pauzes koffie 
of thee te doen.

De bedoeling van de school 
was om een open-lucht-
school te worden, maar dat 

is er uiteindelijk niet van 
gekomen. Er is wel extreem 
veel frisse lucht omdat de 
ramen bovenin open kunnen, 
en ook de ramen onderin 
kunnen omhoog. Zonder dat 
er regen binnen kan, tocht 
het prima door.

De bijbouw is nieuwer 
en valt niet onder de 
monumentstatus van het 
hoofdgebouw. Er stonden 
daar vroeger drie iepen en 
om die te behouden is de 
bijbouw op palen gezet. 
Die bomen gaven na een 
paar jaar alsnog de geest, 
alleen een stronk is nog 
over gebleven. De bijbouw 
wordt een onderdeel van het 
buurthuis, vooral ook omdat 
het rolstoeltoegankelijk is. 
De gymzaal is goed in te 
zetten voor yoga en andere 

activiteiten. Plus, de ruimte 
boven is licht, open en heeft 
een kleine keuken. Die wordt 
daarom omgebouwd naar 
horeca, met mooi uitzicht 
over de vijver.

Verbouwen
Er moet nog wel wat 
aangepakt worden voordat 
het los kan in het buurthuis. 
Ook duurzaamheid en 
zonnepanelen hebben aan-
dacht. Het hek kan wellicht 
weg bij de vijver en dan 
kunnen er bootjes terug die 
daar ooit gelegen hebben. 
Voor een romantisch tripje 
door de Pioenvijver. Dat 
wordt nog wat.

Wat al wel klaar is, is een 
knuffel van Oma Bep. Die 
heeft daar een heel lokaal 
voor en kun je gratis halen.

Door Petra Beekhuizen Khan

Een kleine terugblik

Groentje

De herfst heeft opeens 
zijn intrede gedaan. Onze 
zomerkleren kunnen weer 
definitief de kast in voor een 
aantal maanden. Hier en daar 
kleurt de Oosterparkwijk al. 
Vooral de esdoorns beginnen 
reeds schitterend rood te laten 
zien. Die staan straks weer als 
vlammetjes in ons park.

Toen onlangs de zon nog lustig 
scheen, waren er nog volop 
activiteiten in de wijk. Op de 
OosterArtKunstmarkt was het 
gezellig druk. Van prachtige 
zelfgemaakte kleding tot 
boekjes van handgeschept 
papier en zeefdrukkunst. Niet 
te versmaden was het broodje 
Rendang dat werd verkocht 
door het HOP. Het was 
geheel vegetarisch, gemaakt 
van Jackfruit. Een tropische 
vrucht die een beetje de 
draderige structuur van vlees 
heeft. Vlak voordat het begon 

te regenen werd iedereen nog 
uitgenodigd mee te zingen met 
de Groningse ukelele club. Het 
was een feestje, dat weliswaar 
iets eerder eindigde door het 
gespetter, maar dat heeft de 
pret niet mogen drukken.

De zondag erna stroomde het 
vol in de Paradijsvogeltuin. 
Daar werd de tweede voedsel-
bank voor bijen geopend door 
de groene burgemeester. 
Wederom een bewoners-
initiatief. Oosterparkwijk, het 
paradijs voor de wilde bij! 
Daar gaan we voor.  De kast 
voor bijen kan daarvoor 
worden gebruikt. Heb je een 
plant of bloem over? Zet hem 
erin!

Het gaat eigenlijk over 
samenwerken, verbindingen 
leggen. Je kunt ook eens in de 
tuinen van je buurtgenoten 
kijken, wie weet staan daar 
bloemen of planten die je 
prachtig vindt. Leg contact 
en vraag bijvoorbeeld wat 
zaden. Of als er veel van een 

soort zijn kun je vragen of 
er een plantje uitgestoken 
mag worden. Zo kunnen we 
elkaar helpen zonder diep in 
onze portemonnee te hoeven 
graven en wordt onze wijk nog 
kleurrijker.

Een deel van de zaden 
die werden gebruikt om 
zaadbommen van te maken 
tijdens het Paradijsvogeltuin-
feestje kwamen uit de 
Goudenregentuin, die al zo 
vruchtbaar is dat er volop kan 
worden doorgegeven.

De muziek op het feest was 
wonderschoon. Ilse Oversier, 
singer-songwriter, een nieuw  
Gronings talent. Buiten op 
een klein podium, intiem. 
Klein en groots tegelijk. Heel 
dichtbij zichzelf blijvend. 
Kwetsbaar. Haar nummers 
steeds krachtiger neerzettend, 
met de natuur als grote 
inspiratiebron. Wat een genot 
om naar te luisteren. Ik denk 
dat ze vele harten zal gaan 
openen.
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Een nieuw boek over de bevrijding van Groningen
Zesenzeventig jaar na de 
bevrijding is de belangstelling 
voor de Tweede Wereldoorlog 
nog altijd onverminderd groot. 
Regelmatig verschijnen er 
nieuwe boeken, variërend van 
grote overzichtswerken door 
vooraanstaande geleerden tot 
specialistische deelstudies door 
enthousiaste amateurhistorici. 
Sipke de Wind behoort tot de 
laatste categorie. Hij heeft zich 
in zijn onderzoek gericht op de 
oorlogsjaren in het noorden 
van Nederland, met name in 
Groningen. Zijn belangstelling 
gaat daarbij vooral uit naar de 
positie van de Duitsers. 

“Er is inmiddels heel veel 
gepubliceerd over het verzet, 
over de Jodenvervolging en de 
bevrijding door de geallieerden, 
om maar een paar onderwerpen 
te noemen, maar het standpunt 
van de Duitsers is altijd wat 
onderbelicht gebleven. Ik wilde 
daar meer over weten. Wat 
was hun strategie? Hoe gingen 
ze te werk? Archiefonderzoek 
heeft veel nieuw feitenmateriaal 
opgeleverd. Je moet soms 
zoeken op niet voor de hand 
liggende plaatsen, zoals 
bedrijfsarchieven. Dat leidt een 

enkele keer tot interessante 
vondsten.”

Joyriden
Sipkes speurwerk heeft vorig 
jaar geresulteerd in de studie 
‘Groningen Duitse garnizoens-
stad 1940-1945’. En er staat 
alweer een volgend boek op 
stapel. Over enkele maanden 
verschijnt ‘Endkampf om 
Groningen’ dat handelt over de 
verdediging van de stad door de 
Duitsers, aan het eind van de 
bezetting. Ook hierin beschrijft 
Sipke een aantal gebeurtenissen 
die tot nu toe onbekend zijn 
gebleven. Veel wil hij er nog niet 
over kwijt, maar een enkel tipje 
van de sluiter licht hij toch op.

“Op maandag 16 april 1945 
was Groningen grotendeels 
bevrijd. De Duitsers vluchtten 
massaal de stad uit, richting 
Oosterhoogebrug. Maar bij de 
Oostersluis konden ze niet 
verder. De bruggen stonden 
omhoog. Ze hadden het geluk 
dat er nog een loopbrug intact 
was – die later is opgeblazen – 
waarover ze te voet de overkant 
bereikten. Daar voegden ze zich 
bij de andere Duitse troepen. 
Hun voertuigen hadden ze in 
de haast aan de stadskant van 
de sluis achtergelaten, vaak nog 
met het contactsleuteltje erin. 

Jongens uit de buurt zijn toen in 
die wagens gaan joyriden – met 
noodlottige gevolgen. Welke 
gevolgen dat waren – dat lees je 
in mijn boek.” 

Vraag
Sipke heeft nog een vraag.

“Ik schrijf in mijn nieuwe boek 
over de doden en gewonden 
die tijdens de bevrijding zijn 
gevallen, onder andere in de 
Oosterparkwijk. Een man die in 
die tijd aan de Oliemuldersweg 
woonde, vertelde me dat de 
Duitsers hun gewonden naar 
het stadion brachten, waar 
ze op de hoofdtribune en in 
de omkleedruimte werden 
verzorgd. Daarna werden ze 
op boerenwagens naar nood-
lazaretten en ziekenhuizen 
overgebracht. Kinderen gingen 
na afloop in het stadion kijken 
en troffen er op de tribune 
bloedsporen aan en met bloed 
doordrenkte lappen en verband. 
Dat verhaal was helemaal 
nieuw voor mij. Ik was het 
nooit ergens tegengekomen. 
Mijn vraag: hebben ook andere 
Oosterparkers dit gezien? Of 
hebben ze erover gehoord? 
Kunnen ze er wat meer over 
vertellen? Graag hoor ik hun 
reactie.” Wie informatie heeft voor Sipke de Wind kan hem bereiken via email 

sdew@ziggo.nl of tel.: 06- 23501067

Door Erik Weersing

Gebrand en Bakker feestelijk geopend

Op zaterdag 25 september 
opende Gebrand en Bakker 
feestelijk hun deur. Hier stellen 
zij zich voor.

Wij zijn Mark & Joep, woon-
achtig in de prachtige Gerbrand 
Bakkerstraat. Samen met onze 
partners Ivonne en Marloes 
en een aantal enthousiaste 
buurtgenoten, hebben we begin 

2021 het idee van een lokale 
koffiezaak uitgewerkt. In het 
concept komen twee gedeelde 
ambities samen. Enerzijds het 
verlangen om goede koffie te 
kunnen drinken in de buurt op 
een gezellige, laagdrempelige 
plek; anderzijds de wens om 
in de buurt vers bakkersbrood 
te kunnen krijgen. Gebrand en 
Bakker was geboren!

Lokaal, duurzaam en 
kwaliteit
Bij Gebrand en Bakker staan we 
voor goede, lekkere producten, 
met oog voor duurzaamheid. 
Lokaal en biologisch waar 
mogelijk. Zo minimaliseren 
we onze impact op de aarde 
en stimuleren we andere 
Groningse ondernemers. Ook 
het merendeel van onze 

inrichting is zelf gemaakt met 
materialen uit de buurt, of 
geniet van een tweede leven.

Die Groningse ondernemers 
zorgen voor een groot saam-
horigheidsgevoel. Zo werken we 
met veel plezier samen met Het 
Koffiestation uit de Oosterpark 
en laten we ons brood van 
Stadsbakker Meijer dagelijks 

per fietskoerier bezorgen. 
Taartjes en andere lekkernijen 
nemen we af van Saakje het 
Bakmeisje en Mmm lekkernijen 
uit de stad. We hebben 
limonade van het Groningse 
Moj en de thee wordt geleverd 
door Hot Soup uit Roodeschool. 
De granola bakken we zelf met 
haver en pitten van Mulder Pot 
uit Kropswolde en serveren dit 
met biologische zuivel uit de 
regio.

Verbinden
Gebrand en Bakker moet een 
fijne plek zijn voor iedereen in 
onze directe omgeving. Oud 
en jong. Stadjer en student. 
We stimuleren verbinding in 
de wijk door wijkgenoten de 
mogelijkheid te bieden samen 
iets te drinken dicht bij huis, 
of in de naastgelegen speeltuin. 
Met onze to-go producten 
kunnen vroege vogels en 
lunchwandelaars ook gerust 
op andere plekken tot elkaar 
komen. Of begin de dag met een 
snelle espresso en een praatje 
aan de bar zoals in Italië.

De breed gedeelde behoefte aan 
koffie en brood zorgt dagelijks 
voor het laagdrempelig ont-
staan van nieuwe contacten. 
Het concept is dan ook vóór en 
dóór de buurt*.

Mark & Joep

Adres:
Kooykerplein 5, 9713 GT
Tel. 06 431 616 88

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Vrijdag 8.30-16.30 uur. 
Zaterdag 9.00-16.30 uur.

*Pssst.. Dus zelf nog ideeën? 
Inspireer ons gerust. ☺

(V.l.n.r.) Joep, Ivonne, baby Mick, Marloes en Mark.                                             Foto: Frans GeubelIngezonden bericht
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De herinneringen van Leen Molijn 
aan cultuurcentrum De Oosterpoort
Zijn verzameling plakboeken 
heeft hij al klaargelegd. Bijna 
vijfendertig jaar heeft Leen 
Molijn als toneeltechnicus bij 
het cultuurcentrum De Ooster-
poort gewerkt. Van alle theater-
voorstellingen waarbij hij be-
trokken is geweest, heeft hij 
krantenartikelen uitgeknipt en 
ingeplakt – aankondigingen, 
recensies, commentaren, keurig 
op volgorde, met de precieze 
datum erbij. Ze vullen samen 
een kleine twintig plakboeken
en illustreren de verhalen die 
Leen te vertellen heeft. In ruim 
een kwart eeuw in De Ooster-
poort heeft hij heel wat 
meegemaakt. En veel artiesten 
persoonlijk leren kennen. Het 
levert een bonte stoet aan 
anekdotes op waar hij met 
smaak over vertelt.

“Halverwege de jaren zeventig 
las ik in de krant een advertentie 
waarin de stadsschouwburg 
vroeg om een medewerker aan 
de kassa. Het werk dat ik toen 
deed, bij een toeleveringsbedrijf 
in Hoogkerk, beviel me niet 
meer. Ik moest veel overwerken 
en die uren werden niet 
uitbetaald. Ik wilde iets anders. 
En kaartjes verkopen in de 
schouwburg – dat leek me wel 
wat. Ik heb dus  gesolliciteerd en 
kreeg na een tijdje een oproep 
om voor een commissie te 
verschijnen. Een van de leden, 
Lex van Calcer, ik weet zijn 
naam nog altijd, meende dat het 
werk als kassier helemaal niets 
voor mij was. ‘Waarom probeer 
je het niet bij De Oosterpoort? 
Daar hebben ze mensen als jij 
nodig. Volgens mij ben je daar 
veel meer op je plek.’ Ik heb zijn 
advies opgevolgd. En zo ben ik in 
De Oosterpoort toneeltechnicus 
geworden. Het was pionieren 
in de begintijd. In de grote 
zaal waren eerst helemaal geen 
stoelen. De bezoekers zaten 
tijdens het concert gewoon op 
de grond of bleven staan. We 
noemden het ‘betonconcerten’.”

Wat hield je werk precies in? 

“Dat was heel gevarieerd. Over-
dag met de hele ploeg vracht-
wagens uitladen en decors 
bouwen en ’s avonds, tijdens de 
voorstelling de gordijnen open 
en dicht doen, decorstukken 
laten zakken en het licht en 
geluid verzorgen. Het was echt 
buffelen. Na afloop moesten we 
de hele boel weer afbreken. Maar 
de volgende ochtend stonden 
we om tien uur alweer paraat 
om de volgende voorstelling 
voor te bereiden. Er was toen 
nog geen werktijdenwet. Daar 
stond tegenover dat we in de 
zomer een paar maanden vrij 
waren. Dan ging ik met de boot 
van de Zonnebloem mee of met 
een schip van het Rode Kruis. 
Mensen verzorgen – mooi om te 
doen.”

Je hebt veel artiesten 
meegemaakt.

“In de jaren zeventig en tachtig 
waren er in de Oosterpoort veel 
jazz en bluesconcerten. Buddy 
Guy, Muddy Waters, Lou Reed. 
Ook veel rock and roll. Later 
ook veel popmuziek. Debbie 
Harry, de zangeres van de groep 
Blondie heb ik meegemaakt. En 
Marianne Faithfull, een keurige, 
wat oudere dame, die tijdens 
de voorstelling aan een tafeltje 
zat te roken. Ze werd mooi 
belicht en zag er prachtig uit. 
Ik herinner me nog goed hoe 
indringend ze ‘Sister Morphine’ 
zong. In die tijd was ze overigens 
al afgekickt. Bob Geldof was 
weer een heel andere gast. Na 
zijn concert met the Boomtown 
Rats ging hij met het publiek in 
discussie over politiek. Het was 
mijn taak de artiesten van de 
kleedkamer naar het podium te 
begeleiden. Nina Simone – die 
ervaring zal ik nooit vergeten. 
Ze stond bekend als bijzonder 
lastig. Ze kwam van een ander 
concert en mij was gezegd om, 
als ze met de taxi arriveerde, 
direct de slagboom omhoog 
te doen zodat ze niet hoefde te 
wachten. En ik moest vooral 
niets verkeerds zeggen. Bij 
binnenkomst keek ze me niet 
aan en gaf ze me ook geen hand. 
Ze wilde alleen maar weten 
waar de ‘dressingroom’ was. 
We hadden haar kleedkamer 
prachtig ingericht met bossen 
rozen en lekker eten en drinken, 
maar deze was wel op de eerste 
verdieping. En ze weigerde de 
trap te nemen. ‘I don’t take the 
stairs’. Nu ben ik een vriendelijk 
iemand, maar ik knip en buig 
niet. Ik ben een jongen van de 
gestampte pot. En ik zei tegen 
haar ‘zullen we er eerst een 
kijkje gaan nemen? Wanneer de 
kleedkamer u niet bevalt, richt 
ik in no time beneden eentje 
voor u in.’ Ze stribbelde eerst 
tegen, maar ging uiteindelijk 
toch akkoord. En toen ze de 
kamer zag, sloeg ze helemaal 

om. ‘Thank you man!’ Ze wilde 
dat ik de hele avond bij haar 
bleef. Ik stond tijdens het 
concert in de coulissen en 
bood haar wat te drinken aan 
wanneer ze daar om vroeg. Ze 
was nu heel vriendelijk. Totaal 
geen kuren of kapsones. En het 
werd een prachtig optreden. 
Zonder orkest. Ze begeleidde 
zichzelf enkel op de piano.”

En Nederlandse artiesten?

“Heel veel – van Herman Brood 
tot Rob de Nijs, Edwin Rutten 
en Conny Vink. Met Herman 
van Veen heb ik veel gewerkt. 
Een aardige man en een groot 
artiest. Na afloop ging hij altijd 
douchen en kwam in badjas uit 
zijn kleedkamer. ‘Prima gedaan’, 
zei hij dan en kneep me daarbij 
eventjes vriendschappelijk in de 
kont. Een vast ritueel. Gert 
Timmerman kwam voor een 
optreden in zijn grote Ameri-
kaanse slee voorrijden. Zonder 
Hermien – die was ziek. Gert had
zijn eigen muziekapparatuur 
bij zich. De kofferruimte was 
er helemaal mee gevuld. Na 
het concert moest het allemaal 
weer ingeladen worden. En het 
paste niet. Je zou zeggen – wat 
eruit komt, moet er ook weer in 
kunnen – maar het paste niet. 
Met geen mogelijkheid kregen 
we alle apparatuur weer in 
die kofferruimte. Nu was Gert 
Timmerman in die jaren een 
gelovig man, het was midden 
in zijn EO-tijd, maar ik heb nog 
nooit iemand zo horen vloeken. 
De ene GVD na de andere.”

Ging er wel vaker iets mis? 

“Er was een keer in de kleine 
zaal een optreden door een 
klassiek pianist. Een paar uur 
voor het concert begon, werd 
de vleugel uitgeladen en op zijn 
plaats gezet. Ik hoefde niets te 
doen. ‘Nee, meneer, we redden 

ons wel’. De klep was tijdens 
het vervoer afgesloten om 
beschadiging te voorkomen. Ik 
kreeg de sleutel overhandigd. 
‘Veel succes vanavond’. Maar 
wat bleek? Toen ik de klep 
openmaakte, ontbrak het 
toetsenbord. Ik heb direct het 
bedrijf gebeld waar de piano 
vandaan kwam. De telefoniste 
die ik aan de lijn kreeg, wilde me 
eerst niet geloven. ’Meneer, het 
is geen 1 april!’ Toen ik aan-
drong, is ze toch maar een kijkje 
gaan nemen in de werkplaats. 
En daar lag het toetsenbord! 
Bij het schoonmaken was het 
uit de vleugel verwijderd – en 
niet teruggeplaatst. Paniek 
in de tent! De tijd begon te 
dringen. De pianist wilde voor 
het concert eerst nog repeteren. 
Het toetsenbord is toen per 

expresse bezorgd, we hebben 
een pianostemmer geregeld, die 
heeft de zaak in orde gebracht en 
het is allemaal goed gekomen.

Bij een toneelvoorstelling is er 
ook een keer iets mis gegaan 
met een piano. De actrice in het 
stuk ging in een bepaalde scène 
achter de piano zitten en begon 
te spelen. Ze speelde niet echt – 
het geluid kwam van de band. 
En die band moest ik starten. 
Ik drukte op de knop – maar 
er kwam niets. De techniek 
haperde. Toen de actrice dat 
doorhad, stond ze op en merkte 
op. ‘Ach, eigenlijk heb ik ook 
helemaal geen zin om te spelen.’ 
Zo zie je – soms moet je als 
artiest kunnen improviseren.”

Wanneer ben je met werken 
gestopt?

“Op mijn zestigste ben ik met 
pensioen gegaan. Ik ben in 1949 
geboren – ik kon nog net van 
een regeling gebruik maken. 
De techniek veranderde zo 
snel – het was voor mij op den 
duur niet meer te behappen. 
Op het laatst deed ik alleen 
nog het licht op het toneel aan 
en uit. Of ik zat aan de telefoon 
of achter de kassa kaartjes te 
verkopen. Lex van Calcer had 
gelijk. Dat werk was niets voor 
mij. Bovendien – ik heb altijd 
hard gewerkt, het was ook 
zwaar werk, dat begon nu zijn 
tol te eisen. Na vijfendertig jaar 
vond ik het welletjes. En ik heb 
afscheid genomen. Ik zit nu 
thuis. Maar ik verveel me niet. 
Ik ben altijd een verzamelaar 
geweest, ansichtkaarten, tele-
foonkaarten, muziek. Die laatste  
hobby heb ik weer opgepakt. 
Ik heb nu een mooie collecties 
singles en elpees uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig. Er 
staan twee pick-ups om ze op te 
draaien. Dan geniet ik. Muziek 
is nog altijd mijn lust en mijn 
leven.”   

Door Erik Weersing

Zaterdag 20 november gezellige bingoavond 
in Buurt- en Speeltuinvereniging F.E.O. aan de 

Gorechtkade 146/148.

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur

Vol is vol!

€15,00 per boekje

Superronde €2,50
(2x €25,00 en volle kaart €100,00)

Opgave verplicht op nummer: 
0648441757

Leen bladert door een plakboek. Herinneringen aan 35 jaar als toneeltechnicus in De Oosterpoort.
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Kunstmarkt groot succes!
De Kunstmarkt ‘Ooster Art’ op 
zaterdag 25 september was een 
groot succes!

Bezoekers vonden de 
aangeboden kunst over het 
algemeen van een verrassend 
hoog niveau, en roemden ook de 
diversiteit. De sfeer was prettig 
ontspannen zodat je meerdere 
malen langs de kraampjes ging 
slenteren. Je kon genieten van 
hapjes en drankjes van zowel De 

In een gezellige sfeer werd er gekeken en gekocht.

Interactie tussen kunstwerk en toeschouwer.

Trio Troyas: Sven Otte (contrabas), Mirjam Dirks (zang) en Henning Brand (drums) met liederen ‘Tussen 
Oriënt en Avondland’.

Vader en zoontje genieten van populaire covers van Groningen Ukulele 
Society G.U.S.

Ook in De Blauwe Boerderij was kunst te zien, hier ‘Meer dan licht …, 
panelen van Wim Braakman.

Plezier bij de kraam van Varkentje Rund.

Vision the Creator (Aisha Pinas) met ‘Spoken Word’.
Spreekstalmeesteres Jacqueline Pieters 
met haar belletje.

Blauwe Boerderij als van HOP 
(Het Oude Politiebureau) dat 
een mobiele unit had geplaatst.

Ook was het een dag om mensen 
te ontmoeten, bekenden en 
soms ook iemand die je in jaren 
niet had gezien. Er werd heel wat 
afgebabbeld. En ondertussen 
werden er goede zaken gedaan!

Spreekstalmeesteres Jacqueline 
Pieters leidde alles in goede 

banen met haar belletje, 
ten teken dat ze weer iets 
ging aankondigen, zoals een 
poëzie-voordracht en twee 
verschillende muziekensembles.  
De drupjes die later in de 
middag begonnen te vallen 
kregen nauwelijks vat op de 
goede sfeer.

Bijgaand een foto-impressie van 
de dag.

FOTOREPORTAGE

Tekst en foto’s: Frans Geubel
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Twee kunstprojecten op het 
IKC Borgman Oosterpark

Na een intensief voortraject 
vormen twee scholen De 
Borgman en de Siebe Jan 
Bouma samen met de SKSG 
het gloednieuwe IKC Borgman 
Oosterpark. IKC staat voor 
Integraal Kind Centrum. Zij 
zijn dit schooljaar gestart met 
een bijzonder kunstproject 
onder leiding van beeldend 
kunstenaar Sandra Vermanen. 
De eerste vier weken, de 
gouden weken genaamd, werkte 

iedereen van het IKC én de 
wijk aan een kunstwerk op het 
plein van de school. Zo heeft 
wijkagent Eva Dijkman en later 
ook haar collega meegewerkt, 
evenals verschillende ouders, 
wijkcultuurcoach Rozan Vergeer 
en alle kinderen, leerkrachten 
en medewerkers van het IKC. 

Door gekleurde draden divers 
te verbinden groeide elke dag 
het kunstwerk verder en werden 
er steeds sterkere verbindingen 
gemaakt. Het verbinden van 
de draden stond in het teken 

Kunstwerk op het plein van 
IKC Borgman Oosterpark

De kinderen van Integraal Kindcentrum Borgman Oosterpark zijn 
na ruim een maand helemaal gewend aan hun nieuwe onderkomen 
aan de Klaprooslaan. Ze vinden makkelijk hun weg in het ruime en 
lichte gebouw en met veel plezier werken ze op de open leerpleinen. 
Hoewel het buitenterrein nog niet helemaal klaar is, staat daar al wel 
een kunstwerk. Gemaakt door de kinderen van het IKC, samen met 
beeldend kunstenaar Sandra Vermanen. De gekleurde draden van 
het kunstwerk staan symbool voor de diversiteit van alle kinderen, 
verbinding en ontmoeten van elkaar en het sluiten van nieuwe 
vriendschappen. Het kunstwerk groeide elke dag, ook omdat ouders 
en buurtbewoners een draadje mochten aanknopen. (Zie het artikel 
hiernaast voor meer informatie over het kunstproject).

Verbinding met de wijk
IKC Borgman Oosterpark heeft een centrale plek in de wijk en we 
vinden het belangrijk om samen met de buurtbewoners te werken 
aan een mooie Oosterparkwijk. Ook vanuit de onderwijsvisie wordt 
de verbinding met de buurt en de bewoners gezocht. Dat kan zijn 
in de vorm van een project of een actie. Daarover houden we je 
natuurlijk op de hoogte. En wil je weten of het IKC iets voor jou en 
je kind is, dan ben je van harte welkom voor een kennismaking. Een 
afspraak maken kan via 050-3210412.

Voor meer informatie over de kinderopvang, peuterspeelzaal 
of buitenschoolse opvang dan kun je terecht bij SKSG 
Klantadvies: 050-3171390. Ook vind je veel informatie op  
ikcgroningen.nl/borgman-oosterpark en op borgmanschool.
openbaaronderwijsgroningen.nl. 

Ingezonden door IKC Borgman

van ontmoeten en het sluiten 
van nieuwe vriendschappen. 
Wegens groot succes werd de 
tijd dat het kunstwerk op het 
plein was verlengd. 

Ook maakte elk kind, leerkracht 
en medewerker van het IKC 
een eigen gevormde kraal 
van klei die uiteindelijk, met 
ook aangedragen ideeën van 
de kinderen, door Sandra 
Vermanen aan elkaar werden 
verbonden en op een per-
manente plek in het IKC werd 
geplaatst.

Hartegroet in Oosterparkwijk
Tijdens mijn bezoek aan 
de Kunstmarkt zaterdag 25 
september bij De Blauwe 
Boerderij belandde ik bij de 
kraam van Will Vos met haar 
fraaie sculpturen.

Daar lag ook een flyer 
van Hartegroet over een 
‘Kennismakingsworkshop voor 
hooggevoelige jongeren vanaf 16 
jaar’. Mijn interesse was gewekt 
en hier wilde ik meer van weten. 
Will’s man Jacques van der 
Noord was er ondertussen ook 
bij komen staan.

Wat is hooggevoeligheid?
Een hooggevoelig persoon 
ervaart omgevingsprikkels ster-
ker dan anderen en is daardoor 
eerder moe of emotioneel. Vaak 
hebben hooggevoelige mensen 
een groot invoelend vermogen 
en een sterk ontwikkeld recht-
vaardigheidsgevoel.

Wat gaat er gebeuren in de 
workshop?
We openen vaak met een gedicht 
of een verhaaltje om tot jezelf te 
komen. En we maken op een 
ontspannen manier even kennis 
met elkaar. 

Dan gaan we aan de slag met een 
creatieve opdracht. Aan de hand 

van het werkstuk dat gemaakt is 
gaan we door middel van open 
vragen het werkstuk bespreken. 
Dit levert vaak zeer verrassende 
inzichten op doordat mensen 
werken vanuit hun onbewuste. 
Overigens hoeft een werkstuk 
niet ‘mooi’ te zijn. Het is een 
middel om niet in het hoofd te 
zitten en het denken los te laten.
We sluiten altijd positief af.

Wat is jullie werkwijze?
We leveren maatwerk. We 
stemmen onze workshops af op 
de vragen en de behoeften van 
de deelnemers. 

De rode draad in onze 
workshops  is dat we deelnemers 
weer leren te vertrouwen op hun 
intuïtie. Dit bevordert groei in 
zelfbewustzijn en vertrouwen 

in eigenwaarde. Wij geloven 
dat iedereen zelf in staat is om 
zijn/haar eigen oplossingen te 
vinden.

Waarom richten jullie je op 
jongeren?
De afgelopen jaren zijn wij veel 
jongeren tegengekomen die 
zoekend zijn naar wie ze zijn 
en wat ze willen in hun studie, 
werk of leven. Na de lastige tijd 
door Corona is deze behoefte 
nog sterker geworden. Veel 
jongeren zijn op zoek naar 
verbinding met gelijkgestem-
den. Dit is de reden voor ons om 
deze workshops aan te bieden.

Blijft het bij deze ene workshop?
Nee, de bedoeling is om een 
serie workshops te geven, 
afgestemd op de behoeften.

En we zijn van plan om 
vergelijkbare workshops ook 
voor volwassenen aan te bieden.

Wat is jullie achtergrond?
Will is op vroege leeftijd 
begonnen met werken, van bank-
bediende tot kraamverzorgster 
en medisch secretaresse. Daar-
na kreeg ze de ziekte van 
Lyme en begon een zoektocht
naar genezing. Na herstel is 
ze de opleiding Kunstzinnig 
Dynamisch Coachen gaan doen 
en is een eigen coachpraktijk

begonnen voor kinderen en 
jongeren.

Jacques heeft jaren in de ICT 
gewerkt en is vastgelopen op het 
feit dat het in projecten steeds 
meer ging over geld besparen in 
plaats van over het verbeteren 
van werkomstandigheden en 
mensgericht werken. Om met 
de groeiende weerstand tegen 
projecten om te gaan heeft 
hij diverse coachopleidingen 
gevolgd. Hierdoor werd voor 
hem duidelijk dat hij op een 
andere manier wilde werken en 
is ongeveer 10 jaar geleden een 
eigen bedrijf begonnen. 

Hij heeft diverse opleidingen en 
cursussen gevolgd op het gebied 
van NLP (Neuro Linguïstisch 
Programmeren), Kunstzinnig 
Dynamisch Coachen en Kine-
siologie (methode om door het 
testen van spieren inzicht te 
krijgen in de achterliggende 
oorzaak van psychische en/of 
lichamelijke klachten). 

De workshop vindt plaats op 
vrijdag 5 november aanstaande 
van 15.00 tot 17.00 uur in De 
Blauwe Boerderij (Lindenhof 2, 
Oosterpark).

Meer informatie kun je vinden op 
de website: 
www.hartegroet.com/jongeren 

Voor vragen en aanmeldingen: 
contact@hartegroet.com

Sandra Vermanen aan het werk.

Door Frans Geubel

Door Frans Geubel
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De taalheldenprijs voor 
Rosbina en Ch’ing Sze

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die leuke dingen met onze 
bewoners willen doen; een wandelingetje door de wijk, een spelletje, 
een gezellige middag of gewoon helpen in het restaurant bij de koffie 
en de thee. Hebt u een paar uurtjes over 
en vindt u het leuk om wat gezelligheid te 
brengen voor onze bewoners dan komen 
we graag met u in contact. U kunt even 
bij ons aanwippen of bellen met 050-
7600098 en vragen naar Inge Tielemans.

Graag tot ziens!

Hebt u nog een paar uurtjes vrij? 
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Hebt u nog een paar uurtjes vrij?
OPROEP

Ingezonden bericht

Door Erik Weersing

Het is een jaarlijks terug-
kerend evenement. Tijdens 
‘de week van het lezen 
en schrijven’ wordt op 
verschillende plaatsen in 
Nederland aan verschil-
lende kandidaten de taal-
heldenprijs overhandigd. De 
uitverkorene is iedere keer 
iemand die zich heeft ingezet 
voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid onder de 
bevolking. Maar de huidige 
coronatijd heeft de hele 
gang van zaken op zijn 
kop gezet. Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar is 
alles afgelast: er zijn geen 
nominaties, geen winnaars, 
er vindt geen prijsuitreiking 
plaats. Saskia Nijburg (Wij-
team) en Adri Carmio 
(coördinator Taalhuis) von-
den dit jammer en kwamen 
in actie. Geen officiële 
taalheldenprijs? Dan maar 
een officieuze! Ze besloten 
er eentje op lokaal niveau uit 
te loven. En het was direct 
duidelijk wie hiervoor in 
aanmerking kwamen. Sinds 
een jaar of vijf begeleiden 
Rosbina Tarigan en Ch’ing 
Sze Liem, als vrijwilligers, 
een groepje anderstalige 
Oosterparkers bij het leren 
spreken van het Nederlands. 
Ze doen dit twee keer 
in de week met groot 
enthousiasme. Hoezeer deze 
inzet wordt gewaardeerd, 
blijkt uit de woorden waar-
mee Adri, tijdens de les 
op woensdagochtend, de 
winnaars toespreekt. “Jullie 
zetten je voor 100 procent 
in voor jullie leerlingen, 
corona of geen corona. Als 
de live lessen niet kunnen 
doorgaan, dan doen jullie 

het via de telefoon of laptop. 
Behalve het leren van de 
taal, en de kennismaking 
met Nederland, is het 
sociale aspect van jullie werk 
ook heel belangrijk. Jullie 
verdienen het in het zonnetje 
te worden gezet!” Waarna ze 
haar woorden onderstreept 
met het overhandigen van de 
prijs - een fraaie plant met 
tekstkaart. 

Jeugdjournaal
Terwijl Adri koffie en thee 
presenteert en taart uitdeelt, 
vertelt Rosbina dat zij en 
Ch’ing Sze iedere week 
tussen de tien en vijftien 
leerlingen hebben. “Op 
woensdagochtend oefenen
we in het spreken van 
het Nederlands. Dat is 
ons voornaamste doel - 
dat iemand zich in het 
dagelijks leven met de 
taal weet te redden. Maar 
op donderdagmiddag is 
er ruimte voor één op 
één contacten. Dan is de 
aandacht meer gericht op 
het lezen en schrijven van 
het Nederlands.” De lessen 
zijn niet vrijblijvend. De 
leerlingen krijgen iedere 
week huiswerk mee, zoals 
het kijken naar het jeugd-
journaal. “Het voordeel van 
het jeugdjournaal boven 
het journaal voor volwas-
senen is dat er een heel 
duidelijke samenhang is 
tussen beeld en geluid. Het 
is prima te volgen voor 
mensen die het Nederlands 
onvoldoende beheersen.”

De nationaliteiten
Het is een kleurrijk gezel-
schap dat iedere week in 
het leslokaal samenkomt. 
In de loop der jaren hebben 
zich deelnemers gemeld uit 

32 verschillende landen. 
Op het moment zijn er 
participanten uit Rusland, 
China, Noorwegen, Somalië, 
Nigeria, Ethiopië, Mongolië, 
Venezuela en de Filippijnen. 
Zelf is Rosbina uit Indonesië 
afkomstig. Voor haar is 
Nederlands ook de tweede 
taal. “En ik vind het nog altijd 
leuk om nieuwe woorden te 
leren.”

Ch’ing Sze is eveneens in 
Indonesië geboren, maar 
woont sinds 1965 in Neder-
land. “Na mijn pensionering 
wilde ik vrijwilligerswerk 
gaan doen. En dit kwam op 
mijn pad. Ik vind het heel erg 
leuk werk. Tijdens de lessen 
spreken we zoveel mogelijk 
Nederlands. Wanneer we er 
niet uitkomen, schakelen we 
over op het Engels. Of we 
maken gebruik van google 
translate – en dan maar 
hopen dat de vertaling klopt. 
Deelnemers die uit hetzelfde 

land afkomstig zijn, helpen 
elkaar. Zo zijn er nu twee 
leerlingen die Spaans als 
moedertaal hebben. Met ons 
allen komen we er wel uit.” 

Het Taalhuis
De lessen zijn opgezet vanuit 
het WIJ-team, in samen-
werking met het Alfa-college. 
Ook het Taalhuis is betrok-
ken. De laatste instantie is 
in het leven geroepen om 
laaggeletterdheid tegen te 
gaan, zo legt Adri na afloop 
van de prijsuitreiking uit. 
“Laaggeletterdheid is een 
groot probleem voor mensen. 
Ze kunnen brieven van 
de overheid niet lezen, ze 
kunnen hun kinderen en 
kleinkinderen niet voorlezen, 
Ze kunnen zelf geen fatsoen-
lijke brief schrijven. Ze 

maken onvoldoende gebruik 
van de mogelijkheden die 
de maatschappij hun biedt.” 
Ze benadrukt hoe belangrijk 
vrijwilligers als Rosbina en 
Ch’ing Sze voor het Taalhuis 
zijn. “Vrijwilligers vormen 
de muren van het Taalhuis. 
Zonder vrijwilligers stort het 
Taalhuis in elkaar!”

Iedere dinsdagochtend tussen 
09.00 en 12.00 uur houdt 
Adri Carmio spreekuur in ‘De 
Oude School’- het pand van 
het WIJ-team op de hoek van 
de Zaagmuldersweg en de 
Heesterpoort. 

Wie wil deelnemen aan de lessen 
spreekvaardigheid - of vragen 
heeft over laaggeletterdheid - kan 
bij haar terecht voor informatie.            

Rosbina Tarigan ontvangt de prijs uit handen van Adri Carmio.

Ch’ing Sze Liem ontvangt de prijs van ‘Taalheld 2021’.
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Carrièrekansen bij de kinderopvang

De kinderopvangbranche viert 
hoogtijdagen: niet eerder, 
in de afgelopen 10 jaar, is 
het aantal kinderen op de 
opvang zo gegroeid. Sinds 
we de zomervakantie hebben 
uitgezwaaid, loopt het storm 
bij kinderopvangorganisatie 
SKSG. En dat biedt kansen, 
voor wie wel eens een nieuwe 
carrièremove wil maken!

Werken in je eigen wijk
Nieuwe collega’s kunnen in 
vrijwel elke wijk aan de slag. 
Iedere wijk is anders en brengt 
zijn eigen kansen en uitdagingen 
mee. 

Kimberley de Koning is senior 
pedagogisch medewerker bij 
SKSG Bruintje Beer. De 
manier waarop kinderen elk 
op hun eigen manier zelf-
vertrouwen ontwikkelen, is haar 
motivatie om elke dag weer haar 
beste beentje voor te zetten. 
Kimberley: “Ik wil kinderen 
laten glunderen. Als je kinderen 
liefde, vertrouwen en veiligheid 
geeft, dan kan vrijwel alles. En 
het is fantastisch, dat je weet dat 

wanneer je zo intensief met een 
kind bezig bent geweest, dat een 
kind dan bijvoorbeeld goed mee 
kan komen op school.”

Waardevol werk
Het werk is waardevol voor 
Kimberley en haar bijna 1.000 
collega’s. “We geven kinderen 
zelfvertrouwen en leren de 
kinderen gaandeweg steeds 
meer om op eigen benen te staan. 
Elk kind verdient individuele 
aandacht. Dat is waar SKSG 
voor staat, en dat geldt ook voor 
collega’s. Er wordt naar me 

geluisterd en er wordt naar me 
gekeken als individu. Ik werk in 
een fijn team en krijg de kans 
om door te groeien en mezelf te 
blijven ontwikkelen.”

SKSG heeft een aantal interes-
sante vacatures open staan 
voor pedagogisch medewerkers 
op het KDV en de BSO in 
Groningen. Een overzicht staat 
op werkenbijsksg.nl. Wie eerst 
kennis wil komen maken met de 
organisatie, kan appen of bellen 
met Xandra Drost 06-25271414.

Dansen maakt vrolijk en houdt de mensen jong
‘Dansen is plezier voor twee’ 
is een aanstekelijk liedje dat 
vroeger regelmatig op de radio 
te horen was. Het is een van de 
succesnummers van zangeres 
Conny Vink. Dat dansen ook 
plezier voor een groep mensen 
kan betekenen, is iedere 
woensdagochtend te zien in 
het gebouw van ‘Ons Belang’ 
aan de Zaagmuldersweg. Dan 
komt een aantal enthousiaste 
amateurs bij elkaar om zich, 
onder leiding van Marijke 
Dijkshoorn, te bekwamen in 
het volksdansen. Marijke is 
een professional die al vanaf 
1967 les geeft, maar de 
ochtenden zijn heel ontspan-
nen. Het gaat niet in de eerste 
plaats om de prestatie, het 
gaat erom met elkaar plezier te 
hebben in dans en muziek. En 
dat plezier is bij het dansen 
duidelijk aan de groep af te zien.

Soepel
Terwijl de laatste deelnemers 
binnendruppelen, en hun jas 
ophangen, zet Marijke alvast de 
geluidsinstallatie klaar. En dan 
gaan ze van start. De groep stelt 
zich op in een rij en pakt elkaar 
bij de  hand vast. De ochtend 
begint met ‘Raca Plava’, een 
lied uit Kroatië, gevolgd door 
‘Shalom’, een Israëlisch nummer 
en ‘Milisse Mou’ een pittig, 
opzwepend liedje uit Grieken-
land dat bekend werd in de 
uitvoering van Nana Mouskouri. 
Marijke, aan het begin van de 
rij, geeft aanwijzingen. “Rechts - 
links - heen en weer - en terug. 
Lopen - lopen - lopen - en sta!” 
De deelnemers hebben eigenlijk 
geen aanwijzingen nodig. De 
danspassen zitten er goed in. Het 
is een groep van senioren, maar 
het valt op hoe soepel iedereen 
zich beweegt. Behalve dat het 
gewoon leuk is om te doen, is 
volksdansen ook een goede 
manier om in conditie te blijven, 

zo stel ik vast, wanneer ik naar 
de dansers kijk.

Pauze
Na drie kwartier is het tijd 
voor koffie. Er gaat een pak 
koekjes rond dat iemand heeft 
meegenomen. Tijdens de pauze 
is er alle gelegenheid om te 
praten over wat ieder bezig 
houdt. De betrokkenheid bij 
elkaar is groot. Een lid van de 
groep is al een tijdje door 
omstandigheden verhinderd de 
ochtenden bij te wonen. Een 
deelnemer biedt aan hem een 
keer te bellen. Een ander regelt 
een beterschapskaartje. “We 
moeten laten weten dat we aan 
hem denken.” 

Nieuwe leden
Na de pauze wordt er opnieuw 
gedanst op een liedje uit 
Kroatië, getiteld ‘Nemoj Kate’. 
“We hebben deze dans een 
tijd niet gedaan”, stelt Marijke 
vast. “laten we eerst zonder de 
muziek repeteren. We beginnen. 
En voor - en achter - en voor 
- en achter - en dan schuif je 
op.” De oefening gaat goed. 
“Het kon minder,” concludeert 
Marijke met enig Gronings 
understatement. Hierop volgen 
nog een klezmerliedje, joodse

muziek uit Oost-Europa, en 
een pianostuk uit de film 
‘Amélie’, waarop iemand een 
choreografie heeft gemaakt. En 

Door Erik Weersing

dan loopt het alweer tegen half 
twaalf. Tijd om te stoppen. 

Terwijl ze de muziekappara-
tuur loskoppelt, benadrukt 
Marijke dat nieuwe leden bij 
de dansgroep altijd welkom
 zijn. “Iedereen kan meedoen, 
ongeacht de leeftijd. En je 
hoeft geen partner mee te 
nemen - we dansen niet in 
tweetallen. Ook mensen die 
nog nooit hebben gedanst, 
kunnen zich bij ons aansluiten. 
Het is nooit te laat om ermee 
te beginnen. We oefenen heel 
relaxed. En ik leg alles uit. Geen 

Ingezonden door SKSG

Na drie kwartier is er tijd voor pauze met koffie en koek.

ZONNEBLOEMEN

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige nummer stuurde 
Marlies ter Beek de volgende foto in. Ook deze zonnebloemen zijn 
gegroeid uit de zaadjes van de kinderopvang. 

De zonnebloem is inmiddels ruim 2 meter hoog en er zitten zeker 
20 bloemen in. “Als ze uitgebloeid zijn, ga ik de zonnebloemzaadjes 
opkweken tot stekjes, die dan in het voorjaar bij een van de twee 
Voedselbanken voor Bijen (bij HOP en de Paradijsvogeltuin) gratis af 
te halen zijn.”, aldus Marlies. Weer een mooi initiatief!

probleem. En je hebt het gezien 
– dansen maakt de mensen 
vrolijk. En het houdt ze jong!”

De dansgroep oefent iedere woens-
dagochtend van 10.15 tot 11.30 in 
het gebouw van ‘Ons Belang’ aan de 
Zaagmuldersweg. Om 10.45 is er een 
pauze. 

Als het je leuk lijkt mee te doen, kun 
je contact opnemen met Marijke 
Dijkshoorn. Tel.: 050-3136039. Email: 
fam.dijkshoorn@home.nl 

Het is altijd mogelijk een keer vrijblijvend 
aan een les deel te nemen. 
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TIENERKAMP 
OOSTERPARKWIJK   
Het was alweer een aantal jaar 
geleden maar deze zomer was het 
weer zover: een tienerkamp vanuit de 
Oosterparkwijk. Een week lang 
gezelligheid, avontuur, spellen, sport 
en uitwaaien op Ameland. Het 
hoogtepunt was de fijne sfeer en de 
vriendschappen die zijn ontstaan en 
versterkt. Niet alleen tussen de tieners 
maar ook met de jongerenwerkers van 
Bslim, WIJ en Oosterlicht. 'Wanneer 
mogen we weer?' werd gevraagd op 
de terugreis. Wat ons betreft volgend 
jaar weer!   

Namens de organisatie, Allard 
Komdeur (Oosterlicht) 

 

AGENDA OOSTERPARKWIJK 
In de herfstvakantie verzorgt circus 
Santelli weer een circusdriedaagse: 
drie volle dagen circusles! We gaan 
ballopen, jongleren, koorddansen, in 
de trapeze en doeken, eenwieleren en 
nog veel meer! Voor kinderen vanaf 
groep 4, zowel beginners als 
gevorderden zijn welkom!  

Data: 18, 19 en 20 oktober (10-15u). 
Kosten: 70 euro.  

Oosterlicht organiseert gedurende de 
herfstvakantie (18 t/m 22 okt.) een 
grote sportweek met afsluitend een 
BBQ en zeskamp! Bij het Johan Cruijf 
Court wordt er gevoetbald en 
gevolleybald. Bij het JOP- veld is er op 
vrijdag de zeskamp met 
daaropvolgend een BBQ. 

Deze activiteiten worden 
georganiseerd door: WIJ 
Oosterparkwijk, B- Slim, 
Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, 
Werkpro en Oosterlicht. 

 

GELDWIJS GESTART   
GeldWIJs is weer van start gegaan 
per 4 oktober! Iedere maandag- en 
woensdagmiddag van 13.30 uur t/m 

16.30 uur kunt u aan de Heesterpoort 
terecht voor al uw financiële vragen.  

Bij GeldWIJs kunt u als inwoner van 
de Oosterparkwijk en Schilderswijk-
Centrum kosteloos terecht voor 
neutraal en onafhankelijk advies over 
al uw geldvragen. GeldWIJs wijst u de 
weg, geeft advies, denkt mee en zet 
samen met u alle zaken op een rij. U 
hoeft hiervoor geen afspraak te maken 
en kunt zo naar binnen lopen. Naast 
onze financiële experts zal er beide 
dagen ook iemand van de GKB 
aanwezig zijn. 

Alle vragen zijn welkom, van klein tot 
groot. Voor alle vormen van inkomen, 
belastingen en toeslagen, schulden, 
minima regelingen en fondsen, het 
voeren van financiële administratie en 
de ondersteuning daarbij, kunt u bij 
ons terecht. 

Neem zoveel mogelijk financiële 
informatie mee, uw legitimatiebewijs, 
DIGI-D, uw budgetplan en voor drie 
maand bankafschriften. Dan kunnen 
wij u het snelst op weg helpen. 

Tevens kunt u hier terecht voor een 
Voedselbankaanvraag of -verlenging. 
U mag hiervoor ook contact zoeken 
met Axel Kroeze: 06-55465638 / 
Axel.Kroeze@wij.groningen.nl 

SAMEN GEZOND EN 
BEWEGEN IN, VOOR EN 
DOOR DE 
OOSTERPARKWIJK 
In de maanden september en oktober 
zijn er in de Oosterparkwijk 
verschillende activiteiten geweest op 
gebied van zowel mentale als fysieke 
gezondheid. En daar gaan we 
uiteraard graag mee door! 

 

Een doorlopende activiteit is WIJ 
Bewegen Buiten. Hebt u hebt ons 
misschien wel eens voorbij zien 
komen in de Rozentuin, op het Cruijff 
court of bij het Beweegpark? We 
wandelen, joggen, doen kracht-, 
balans- en coördinatieoefeningen, 
spelvormen enzovoort. Elke 
deelnemer beweegt op zijn/haar eigen 
niveau. We verzamelen elke maandag 
en donderdag van 10.30 tot 11.30 op 
het plein van de Oude School, aan de 
achterkant van het gebouw van WIJ 
Groningen aan de Heesterpoort 1. Het 
is een gezellige warme groep waar 
ontmoeting een belangrijk onderdeel is 
van het samen bewegen. U bent van 

harte welkom om mee te doen of eens 
te kijken of dit bij u past. 

In het kader van de week van de 
Gezondheid, “Meer Gezonde Jaren” 
stond de bus van de HANNN (Healthy 
Aging Netwerk Noord Nederland) op 
11 en 12 oktober j.l. in de wijk. Alle 
bewoners konden daar een 
leefstijlcheck laten afnemen en kregen 
daarop adviezen. De bus stond bij IKC 
Borgman Oosterpark en bij de kerk op 
de hoek van de Merelstraat. We 
hebben in samenwerking met HANNN 
en Omarm Groningen een mooi 
programma aangeboden aan de 
bewoners van de Oosterparkwijk 
rondom de leefstijlcheck.  

In de Week van de Gezondheid waren 
er tal van activiteiten voor groot en 
klein! Mooi om de verbinding en 
samenwerking met zorg, sport en 
ketenpartners in onze wijk te zien en 
te ervaren. 

Een groot aantal van de activiteiten 
lopen de komende periode door. Zoals 
de Wandelkar van het Ouder & Kind 
Café, Proef het Seizoen, WIJ 
bewegen Buiten en de spelcontainer. 

Eind oktober start de Open GYM 
Groningen Oosterparkwijk, in 
navolging van Open Gym Beijum. 
Bewoners van de Oosterparkwijk 
kunnen 12 weken lang iedere dag 
gratis een sportles volgen van een 
sportaanbieder uit de wijk. Het is een 
mooi afwisselend aanbod geworden!  

Aanmelden en informatie kunt u 
vinden op de website 
www.opengymgroningen.nl 

Oosterpark in Beweging is de 
afgelopen jaren bezig geweest met de 
realisatie van vier wandelroutes in de 
wijk, de Kwiek-route en de 
beweegondergrond bij het Annie Tak 
Belevingsveld.  

Het ziet er prachtig uit en klaar voor 
gebruik! Voor de Kwiek-route is een 
informatiekaart gemaakt waarop de 
verschillende oefeningen worden 
uitgebeeld. De kaart kunt u onder 
andere bij het WIJ- team ophalen. 
Voor de wandelroutes en op het 
Beweegveld zijn voorbeelden voor 
uitvoering van oefeningen in 
ontwikkeling. We denken aan bordjes 
en/of QR codes.  

Wilt u meer informatie over 
bovenstaande activiteiten, neem dan 
contact op met Anneke Koops 06-
25634084, van WIJ Oosterparkwijk. 

INGELIJST ALLARD 
KOMDEUR

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk, 
waar houd je je mee bezig?  
Als buurt- en jeugdwerker ben ik 
namens de Oosterkerk actief in de 
Oosterparkwijk. Wij willen niet alleen 
maar een log kerkgebouw zijn maar 
ook een bijdrage leveren aan de wijk 
waar we gevestigd zijn. Tien jaar 
geleden begonnen we met wekelijks 
sporten met een aantal jongeren uit de 
kerk en op te trekken met jeugd uit de 
wijk. Inmiddels werk ik parttime voor de 
kerk en mag ik een schakel zijn tussen 
kerk en wijk. We werken veel samen 
met Bslim, WIJ Oosterparkwijk, Leger 
des Heils en de Bewonersorganisatie. 
Zo hadden we in de zomervakantie een 
jeugdkamp samen op Ameland. Elke 
zondagmiddag en vrijdagavond ben ik 
op het Cruijf Court te vinden en op 
dinsdag en donderdag tussen 12.00 - 
13.30 zijn de deuren van de kerk open 
om het gebouw van binnen te zien. 
 
Wat vind je het leukste aan je werk in 
de wijk? Dat ik echt het gevoel heb dat 
we positief ons steentje bijdragen aan 
de ontwikkeling van een aantal 
jongeren uit de wijk. Als ik zie hoe drie 
jongeren (rond 18 jaar) uit de wijk echt 
superveel verantwoordelijkheid namen 
als hulpleiders tijdens het kamp; daar 
geniet ik van! Helemaal als je na afloop 
positieve verhalen hoort dat de sfeer zo 
goed was! Daarnaast vind ik de 
samenwerking tussen veel organisaties 
in de wijk ook erg mooi. Niet in elke wijk 
is dat zo maar hier wel en dat heeft er 
denk ik mee te maken dat veel 
wijkwerkers én bewoners voor langere 
tijd in de wijk gevestigd zijn.  
 
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Het tienerkamp 
met de jeugd uit de wijk, de sportweken 
die ik jaarlijks mocht organiseren, de 
positieve verbazing wanneer iemand 
voor het eerst ons kerkgebouw in loopt, 
kerstpakketten uitdelen... Ik hou van de 
wijk en het werk dat ik mag doen voor 
wijk en kerk! 
 
Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Aan Femke Penninga.  
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      WANDELKAR  OOSTERPARKWIJK 
Spelen, bewegen, ontmoeten en ontdekken

Kom jij in beweging? Laat je verrassen en ontmoet andere ouders met jonge 
kinderen. 

Met de wandelkar gaan we elke maand door de 
wijk met ouders en jonge kinderen. Dit is een 
onderdeel van het Ouder & Kindcafé. Vanaf de 
locatie van WIJ Oosterparkwijk aan de 
Heesterpoort gaan we de wijk ontdekken met 
een verrassend parcours. De wandelkar is 
bijvoorbeeld gevuld met speelmaterialen, 
boeken, pionnen, paar klapstoeltjes, stoepkrijt, 
en ander soort spelmateriaal welke onderweg of 
op locatie gebruikt worden. Er kunnen zo’n twee 
tot drie kinderen mee in de wandelkar en deze 
is bedoeld voor ouders met kinderen tot 5 jaar. 
Er wordt gestart met koffie/thee drinken bij de Heersterpoort en daarna wordt 

maximaal een half uur gelopen naar een 
verrassingslocatie via een verrassingsroute. 
Met de wandelkar wordt bijvoorbeeld een 
deel van de ‘oranje schoentjes’ route gelopen 
en op zoek gegaan naar de kindjes 
(Playmobilpoppetjes) in de wijk. Tijdens de 
wandeling is een activiteit of op locatie. Bij 
speeltuin Kooykerplein is bijvoorbeeld een 
fruitpicknick en uiteindelijk komen we weer 
terug bij de Heesterpoort. Ouders kunnen 
meelopen met de kinderwagen, kind in de 
draagzak of op de step of aan de hand op de 
fiets op lopends.  

 

De wandeling kan een thema hebben en er is altijd ruimte voor ideeën van 
ouders/kinderen. Denk vooral met ons mee hoe we de wandelkar kunnen 
(in)vullen! 

De komende data waarop we met de wandelkar door de wijk gaan, zijn: 

- 3 november tussen 10.00-12.00 uur 
- 7 december tussen 10.00-12.00 uur 
- 11 januari tussen 10.00-12.00 uur 

Opgave is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Deelname is 
geheel vrijblijvend. 

We hopen u te zien, wandelt u met ons mee? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieve Oosterparker,  
 
Mag ik jullie even bedanken? Voor 
alle mooie ontmoetingen, de 
warmte, openheid en jullie 
eigenzinnigheid.   
De afgelopen vijf jaar heb ik me 
hier thuis gevoeld. Nu zeg ik gedag en tot een volgende keer. Voor mij begint 
een nieuw avontuur. Begin september ben ik gestart als docent bij NHL 
Stenden in Leeuwarden op de opleiding Social Work.  
Ik neem prachtige herinneringen met mij mee. De Oosterparkwijk heeft voor 
altijd een speciaal plekje in mijn hart!  

  
Nogmaals dank, het ga jullie goed!  

Lieve groet, 
Rianne de Vries 
Voormalig opbouwwerker WIJ 
Oosterparkwijk  
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