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Door Frans Geubel Knollema op de toekomstige locatie: vader Gerrit, zoon Jan en moeder Alie; zoon Peter was verhinderd.

Knollema staat te popelen om weer van start te gaan!

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 

pagina 3.

In de Wijkkrant van juni 
schreef ik over de te bou-
wen Michi-Noeki tegenover 
de Franciscuskerk. Daarin 
meldde ik dat de oplevering 
in de zomer zou plaats-
vinden.

Er zijn een tijdje werkzaam-
heden geweest; hekken 
rondom waren geplaatst, tot 
er ineens helemaal niets meer 
gebeurde. In de Nieuwsbrief 
Oude Wijken had ik iets 
gelezen over vertraging, maar 
uiteindelijk verdwenen de 
hekken en werd het weer een 

parkeerplaats. Ik was niet de 
enige die begon te denken 
dat van uitstel afstel was 
gekomen. En hoe zou het dan 
verder gaan met Knollema?

Tijd om eens contact op te 
nemen met projectleider 
Jasper Klapwijk, die werkt 
in opdracht van de gemeente 
Groningen, om te horen wat 
er aan de hand is.

Het blijkt dat er bij het 
ontwerp op die plek serieuze 
problemen aan het licht 
kwamen, waardoor de bij de 

Gemeente ingediende Omge-
vingsvergunning werd af-
gekeurd. De combinatie 
Michi-Noeki samen met 
kiosk Knollema bleek 
gepland boven een water-
leiding, en twee meter aan 
weerszijden van zo’n leiding 
mag geen bouwsel komen. 
Toen men alles begon op 
te schuiven, zou het boven 
een elektriciteitskabel van 
Enexis komen te staan. 
Deze kabel wordt nu door 
Enexis omgelegd. De kiosken 
komen nu wat dichter bij de 
Zaagmuldersweg te staan. 

De geplande boompjes zullen 
dan teveel ruimte innemen, 
en worden vervangen door 
lage paaltjes.

‘Deze complicaties hadden 
we niet voorzien; we zijn dus 
wat te optimistisch geweest. 
Het proces is een beetje 
knullig verlopen,’ vertelt 
Jasper.

Er is nu half november
een nieuwe Omgevings-
vergunning naar de Gemeen-
te gegaan, waarover de 
Gemeente eerst een besluit 

neemt. Daarna hebben om-
wonenden zes weken de tijd 
om bezwaren in te dienen.

De hedendaagse schaarste 
aan bouwbedrijven met 
ruimte in hun orderpakket 
speelde hiernaast ook nog 
een rol, maar ondertussen 
is het hout al besteld en gaat 
Jasper ervan uit dat de bouw 
in januari van start kan gaan.
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WINTERFAIR
‘Nee maar Marie Claire

jij hier op de Winterfair!

je zat toch in Hongarije

met je nieuwe vrijer

o, je bent hier

voor Wakker Dier

en je gaat ook nog demonstreren in Grou!

wat vet van jou

je bent twee druppels Claudia de Breij

en hoe staat het met de filmerij?

wat zeg je me daar

bloot in een film over de tsaar

met Jan de Hond!

o kind, had ik maar zo’n kont’

E. FILIPPUS

GEDICHTVERVOLG
‘Knollema staat te popelen om weer van start te gaan!’

Knollema
Ondertussen wordt het 
familiebedrijf van Knol-
lema in de wijk gemist. De 
Oosterparkers waren zeer 
verknocht aan de winkel 
en dat bleek toen de Lidl 
ging uitbreiden en de 
Knollema’s weg moesten. 
Er werd door de trouwe 
klantenkring een petitie 
voor behoud van de winkel 
gestart, die in ‘no time’ 

door ruim 4000 mensen 
werd ondertekend. Naast 
de verkoop van tabak, 
de krant, tijdschriften, 
snoep, wenskaarten of iets 
anders, heeft Knollema een 
belangrijke sociale functie.

Vooral voor ouderen die 
een tikje eenzaam zijn, 
zijn de mensen achter de 
toonbank een luisterend 
oor, of ze ontmoeten er een 

bekende voor een praatje.
Peter Knollema: ‘Het is 
fantastisch om te horen 
dat mensen ons missen. 
Dat geeft steun en energie. 
Maar ondertussen duurt 
het maar en duurt het 
maar. Wij missen van 
onze kant de klanten en de 
bedrijvigheid. We staan te 
popelen om weer van start 
te gaan!’

Wijkcentrum krijgt Leeskamer
Jilles van den Doel heeft het 
initiatief genomen om een 
leeskamer in Bij van Houten 
te beginnen.

De leeskamer komt op de 
plek van de oude kinder-
bibibliotheek van de Siebe 
Jan Bouma School. Het is de 
bedoeling dat het een rustige 
plek wordt waar je een boek 
of het dagblad kunt lezen, 
een boek kunt ruilen en waar 
je misschien op termijn een 
boek kunt lenen. 

De leeskamer is nog niet 
klaar, we hopen eind van 
de winter, begin van het 
voorjaar open te kunnen.

Tijdens de gesprekken met 
buurtbewoners in de zomer 
en rondleidingen door het 
toekomstige buurtcentrum 

heeft Miranda Dontje ge-
merkt dat hier een grote 
behoefte aan een leeskamer 
is.

Fijn dat er nu daadwerkelijk 
een leeskamer gaat komen. 

De Leeskamer in wording

Door Petra Beekhuizen Khan

Ode aan de anders wonenden

Groentje

Zondag 28 november, een 
regenachtige dag. Met mijn 
zoon en een vriendje zijn we 
naar de Ossenmarkt getogen.

Daar aangekomen verzame-
len er zich langzaam maar 
zeker steeds meer kleurrijke 
mensen. Niet alleen de men-
sen, maar ook de voertuigen 
zijn uitzonderlijk... Een grote 
woonwagen getrokken door 
een tractor, een oude, 
bijzondere ambulance, bak-
brommers met tenten erop 
en een grote bus met een 
balkonnetje met gedroogde 
planten en bloemen. Die 
laatste is van een vriendin 
die me heeft uitgenodigd. 

Vandaag is het de beurt aan 
Groningen om te laten weten 
dat er een aantal groepen zijn
die het niet eens zijn met het 
huidige woonbeleid.

Mijn zoon en vriendje mogen 
meerijden in de bus met 
balkonnetje en ik loop er snel 
achteraan met plu.

Na een bakbrommer met 
pech aangeduwd te hebben 
bereik ik rond een uur of 
twee de Vismarkt waar een 
handjevol mensen staat.

Het weer werkt niet echt 
mee, maar toch komen 
er steeds meer mensen. 
Studenten, anti-kapitalisten,
mensen met aardbevings-
schade, Partij voor de Dieren 
en...

Wat heeft dit nou eigenlijk 
met de Oosterparkwijk te 
maken vraag je je misschien 
af? Nou, dat zit zo, die 
kleurrijke groep mensen 
waarmee ik meeliep zijn de 
Betonbossers.

Het Betonbos ligt aan de 
rand van de Oosterparkwijk. 

Over het Damsterdiep, langs 
het kanaal. Het is een soort 
vrijstaatje, een deel van onze 
wijk dat misschien niet heel 
veel mensen kennen. Het 
is er echter al een jaar of 
veertien. 

Een stukje groen met een 
twintigtal mensen die op 
eigen wijze een leven heb-
ben opgebouwd. Eenvoudig, 
creatief en dichtbij de natuur. 
Levend in woonwagens, bus-
sen, tenten en creatieve 
bouwsels.

Het zit er al een tijdje aan te 
komen dat ze er weg moeten. 
De onderhandelingen zijn 
al lange tijd bezig. Komt 
er weer een nieuwe plek 
voor ze? En is dat een plek 
waar zij zich prettig en vrij 
kunnen voelen? Wordt er 
rekening gehouden met hun 
wensen of worden ze ergens 
weggemoffeld?

Vandaag laten ze hun stem 
horen. Laten ze horen wie 
ze zijn en wat zij een samen-
leving te bieden hebben.

Plekken als het Betonbos 
bruisen van het leven en 
zijn inspirerend. Het zijn 
creatieve broedplaatsen.

Voor mij zijn plekken als 
deze nodig, zeker in een stad. 
Ze waarborgen groen, zorgen 
voor levendigheid en laten 
simpelweg zien hoe je ook 
op een andere manier samen 
kan leven.

Plekken als deze zijn als 
longen, je kunt er vrij 
ademen, experimenteren, 
andere kanten van jezelf 
ontdekken, zonder veroor-
deeld te worden.

Nieuwsgierig geworden? Ga 
eens een kijkje nemen en laat 
je inspireren! 

De buren er omheen hebben 
de waarde van het bos gezien, 
dat is in ieder geval wat is 
bereikt.  De mensen zullen 
er binnen afzienbare tijd weg 
moeten zijn, maar voor het 
bos wordt nog gestreden. Ik 
hoop dat dat in ieder geval 
mag blijven bestaan!

En als je mee wilt helpen het 
te organiseren, behoefte hebt 
aan meer informatie? Er is 
een steungroep waar je deel 
van uit kunt maken. Mail 
naar info@omtog.nl.

Door Jacqueline Pieters



Pagina 4 | December 2021 Wijkkrant Oosterpark

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

Armoede in de wijk

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een goede start van 2022!

Bewonersorganisatie Oosterpark
Marijke, Jaap, Yvette, Marco, 
Spoozhmay, Heidi en Nina

Bewoners buiten spel in dwaze plannen voor de 
Oosterhamrikzone

Vrijdag 12 november heeft wethouder 
Broeksma de plannen van het College 
voor het verkeerscirculatieplan 
gepresenteerd in de hoop dat de Raad het 
plan op woensdag 22 december zal 
goedkeuren. Ondanks de 
verkiezingsbelofte van een aantal 
partijen en de wensen van de bewoners is 
het Oosterhamriktracé in de plannen 
doorgedrukt. In de gemeente Groningen 
wordt niet geluisterd naar burgers. De 
bewoners hebben een alternatief plan 
gemaakt: de Groene Oosterhamrikzone, 
maar de gemeenteraad gaat nu stemmen 
over de aanleg van het 
Oosterhamriktracé van maar liefst 100 
miljoen euro.

Bewoners niets gevraagd
Het doel van het OHT was volgens de 
Gemeente eerst dat het UMCG beter 
bereikbaar moest worden, een paar jaar 
later was het belangrijkste argument dat 
de Petrus Camperssingel ontlast moest 
worden, en nu is het verhaal dat de weg 
er voornamelijk voor ons Oosterparkers 
zelf ligt. Alleen is de Oosterparkers 
helemaal niets gevraagd. Wij geloven 
niet dat de bewoners van de 

Oliemuldersweg of Zaagmuldersweg 
blij gaan worden van al de extra auto’s 
door hun straat. Laat staan van de files 
die in de spits gegarandeerd voor 
zullen gaan komen. Fijn zo’n ronkende 
auto voor je deur. Sommigen zullen 
misschien beweren dat “vooruitgang” 
niet is tegen te houden maar deze 
vooruitgang leidt alleen tot 
achteruitgang van het karakter en de 
leefbaarheid van onze mooie wijk. 
Nog erger wordt het als men zich na 
het lezen van de toelichting op de 
mobiliteitsvisie realiseert dat het 
helemaal niet om onze wijk of onze 
mobiliteit gaat. 

Het College wil graag dat de 
Diepenring autoluw gemaakt gaat 

worden en dat lukt alleen als al dat 
verkeer over de J. C. Kapteynlaan en de 
Petrus Campersingel gestuurd kan 
worden. En dat is alleen maar mogelijk 
als deze druk gebruikte wegen een extra 
auto-ontsluiting naar de ring door de 
Oosterhamrikzone gaat krijgen. Daarmee 
is deze ontsluitingsweg dus helemaal niet 
bedoeld voor de omliggende wijken. 

Hoe moeilijk is het om dit gewoon 
eerlijk uit te dragen? Waarom verdraait 
het stadsbestuur steeds de beeldvorming? 
Uiteindelijk gaan de plannen die zeven 
jaar geleden gemaakt zijn ondanks alle 
inspraakprocedures gewoon door. Dat dit 
ingaat tegen de verkiezingsbeloftes van 
2017, haaks staat op de groene ambities 
van dit College en enorme consequenties 
heeft voor de bewoners lapt de gemeente 
aan zijn laars. Oh ja, dat dit grapje meer 
dan 100 miljoen gaat kosten kom je 
alleen te weten als je alle papieren heel 
goed doorleest. Volgens ons zijn er wel 
betere doelen voor dat geld te vinden.

Tekst gaat rechtsboven verder.

Wat kunnen Oosterparkers doen?

De raad gaat op 22 december een besluit 
nemen over het Oosterhamriktracé. Als 
je wilt dat de gemeenteraad ‘nee tegen 
het Tracé’ zegt, laat dan van je horen. 

Wij gaan protestacties organiseren. Maar 
je kunt zelf ook wat doen. Mail de 
Gemeente, stuur brieven, maak ze 
duidelijk dat je het niet pikt. Alleen met 
massale steun van jullie kunnen we nog 
wat bereiken.

Drie oud-leden van de Coöperatieve 
Wijkraad zijn samen met de 
Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het 
WIJ-team, en het gebiedsteam van de 
Gemeente Groningen, in gesprek. We 
zouden graag de armoede-problematiek 
in de Oosterparkwijk willen aanpakken. 

We zijn nu aan het bedenken hoe dat het 
beste samen met bewoners kunnen doen. 
Misschien wel met een soort wijkpanel. 
Wil je hiervan op de hoogte gehouden 
worden? Meedenken? Meld je aan voor 
de nieuwsbrief via mijnoosterparkwijk.nl

Zoals jullie weten is het Winterfestival 
afgelast. Met zo veel mensen die door 
corona geraakt worden en met de nieuwe 
maatregelen was het niet langer 
verantwoord mogelijk. We vinden dat erg 

jammer en waren bezig voor jullie een 
fantastisch festival neer te zetten. We 
blijven niet stilzitten! We kijken naar 
opties in voorjaar 2022, daarover later 
meer. Stay tuned!

Foto: Pixabay Jernej Furman
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Wie was Jan Hissink Jansen (of Janssen)?
Het zal niet vaak iemand zijn 
opgevallen, maar de bordjes 
aan het einde en het begin van 
de Jan Hissink Janssenstraat en 
die in het midden staan, geven 
een verschillende naam aan. 
Nou ja, laat ik het anders zeggen 
– de naam wordt verschillend 
gespeld. Het is maar een detail, 
het verschil van één letter, maar 
toch opmerkelijk voor wie het 
ziet. Het gaat om maar liefst vijf 
naambordjes. Twee keer wordt 
de naam met één s geschreven 
(Jansen), twee keer met dubbel 
s (Janssen). Wat is de juiste 
spelling? Het antwoord vond ik 
in het boek ‘Historie in de buurt. 
Van Academisch Ziekenhuis 
en Medische Faculteit te 
Groningen. Professoren’, van 
de hand van Gerard Terwisscha 
van Scheltinga. In dit boek 
portretteert de auteur zeventien 
hoogleraren uit het vroeger 
eeuwen die ieder op hun eigen 
wijze hun stempel hebben 
gedrukt op de ontwikkeling 
van de geneeskunde en het 
medische onderwijs in Gro-
ningen. Niet veel mensen weten
nog wie deze heren zijn, maar 
toch zijn hun namen nog 
steeds algemeen bekend. Ze 
leven voort in straatnamen in 
de Oosterparkwijk en in de 
omliggende buurten: van de 
zeventiende-eeuwer allround 
geleerde Antonius Deusing tot 
de psychiater Enno Dirk 
Wiersma (die leefde van 1858 
tot 1940).

Neurasthenie
Jan Hissink Jansen werd op 
23 januari 1816 geboren in 
het Betuwse dorpje Ingen, 
als zoon van een arts. Na 
een studie geneeskunde in 
Utrecht en farmacie in Delft, 
en na een functie bij de militair 
geneeskunde school in Utrecht, 
werd hij in 1836 benoemd tot 
lector in de anatomie in de 
Domstad.  In 1850 volgde zijn 
aanstelling tot hoogleraar in 
Groningen. Opmerkelijk was 
dat hij zijn inaugurele rede – de 
rede die hoogleraren uitspreken 
bij de aanvaarding van hun 
ambt – in het Nederlands 
hield. Tot dan toe was het 
gebruikelijk dat dit in het Latijn 
gebeurde. Het takenpakket dat 
Jan Hissink Jansen toebedeeld 
kreeg, was heel ruim. Behalve in 
de chirurgie en in de histologie, 
gaf hij onderwijs in de algemene 
fysiologie, anatomie en patho-
logische anatomie. Hoewel 
een dergelijke veelomvattende 
opdracht niet ongewoon was 
in die tijd, is de werkdruk hem 
mogelijk toch opgebroken. 
Jan Hissink Jansen raakte 
oververmoeid, gaf op den duur 
nauwelijks nog college, en stelde 
operaties uit. De gynaecoloog 
G.C. Nijhoff constateerde in 
1914 in een studie over 
Groningse hoogleraren dat het 
hem dikwijls aan moed ontbrak 
om operatief in te grijpen “waar 
chirurgisch handelen gewenst 
of noodzakelijk was.” Collega-
artsen stelden vast dat hij 
leed aan ‘neurasthenie’: een 
aandoening die gekenmerkt 
wordt door - onder meer - gebrek 
aan energie, concentratie-
stoornissen, inefficiënt denken, 

angst- en slaapstoornissen en 
problemen met het verrichten 
van de dagelijkse activiteiten. 
Anno 2021 zou men zeggen: 
Hissink Jansen had een burn-
out. Hij leverde geleidelijk 
steeds meer van zijn taken in, 
maar dit hielp hem niet. Hij 
hield zijn klachten. Op zijn 
verzoek kreeg hij in 1878 eervol 
ontslag. Zeven jaar heeft hij 
nog van zijn pensioen kunnen 

genieten. Toen is hij overleden - 
Op 2 augustus 1885 in zijn huis 
aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 
nr. 3.

De juiste naam
De universiteit had bij zijn 
aantreden grote verwachtingen 
van Jan Hissink Jansen, wat 
men duidelijk maakte door hem 
een eredoctoraat in de chirurgie 
aan te bieden. Hij heeft al deze 

verwachtingen niet kunnen 
waarmaken. De neurasthenie 
heeft zijn carrière gebroken. 
Ongetwijfeld is de ziekte ook 
van invloed geweest op zijn 
persoonlijke leven. Bij tijden 
moet hij zich doodongelukkig 
hebben gevoeld. Desondanks 
is hij als arts en hoogleraar 
belangrijk genoeg geweest om 
een straat naar hem te noemen. 
De Jan Hissink Jansenstraat. 

OPROEP
Hebt u nog een paar 

uurtjes vrij?

Dan zijn we op zoek naar u! Onze bewoners willen graag zingen met 
elkaar, een middagje sjoelen, een paar keer per jaar bloemschikken 
(kerststukje maken) en er zijn een paar bewoners die willen 
schilderen of knutselen met hout. 

Hebt u een paar uurtjes over en vindt u 
het leuk om uw eigen talent te delen met 
onze bewoners dan komen we graag met u 
in contact. U kunt even bij ons aanwippen 
of bellen met 06-40518458 en vragen 
naar Sjoukje de Haan. Graag tot ziens!

Door Erik Weersing

Inderdaad – Jansen met één 
s. Dat is de juiste spelling, 
volgens Gerard Terwisscha van 
Scheltinga.

De informatie in deze bijdrage over en 
het portret van Jan Hissink Jansen 
zijn ontleend aan: G. Terwisscha van 
Scheltinga, ‘Historie in de buurt. Van 
Academisch Ziekenhuis en Medische 
Faculteit te Groningen. Professoren’, 
Groningen 2004, pag. 103-107. 

Portret van Jan Hissink Jansen.

Door inconsistentie is de Jan Hissink Jansenstraat tegelijk ook de Jan Hissink Janssenstraat.

Ingezonden bericht
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Letselschadeherstel 
door Krista Smit
We wandelen door de 
Oosterparkwijk, Krista Smit
en ik. Zij is letselschade-
specialist en ik redacteur van 
de wijkkrant. Ik wil graag 
weten wat haar werk is en wat 
het een letselschadeslachtoffer 
oplevert.

Krista is een nuchtere Gro-
ningse en haar bedrijf Smit 
Juridisch Advies loopt lekker. 
Die nuchterheid past goed 
bij de nuchtere Groningers 
die haar klanten zijn. Die 
denken meestal dat ze het zelf 
goed kunnen regelen of ze 
vertrouwen op de verzekeraar 
die hun schade moet ver-
goeden. Ze willen er vooral 
ook niet iets groot van maken, 
dat slachtofferschap. Dat doet 
Krista ook niet, in minder 
dan 5% van de gevallen komt 
het voor de rechter. In 95% 
van de gevallen onderhandelt 
ze de schade naar een goede 
regeling.

Wandeling
We lopen langs de noordoost 
kant van de wijk, waar het 
Oosterhamrikkanaal en het 
Van Starkenborghkanaal el-
kaar tegenkomen. Dat is nu 
leeg en tijdelijk in gebruik, 
maar daar gaat gebouwd 
worden en mogelijk komt 
daar een extra brug. De 
huidige brug, waar de bus over 
rijdt, is namelijk niet breed 
genoeg voor al het verkeer. 
We bespreken uitgebreid de 
brugproblemen: ze moet ver-
hoogd worden zodat de 
boten minder vaak hoeven 
te wachten op het draaien van 
de brug. Ook is dan meteen 
de kans kleiner dat een boot 
tegen de brug aanvaart. 

We bespreken daarnaast de 
vijvers in het Pioenpark, de 
niet ontplofte munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog die ze 
daar een tijdje terug zochten 
met een detectiekarretje 
op het ijs, het verhaal van 
Pop Dijkema en zijn broer 
die de Oostersluisbrug aan 
het eind van de oorlog met 
de handbediening omlaag 
lieten. En natuurlijk corona, 
vaccinatie en de eigen er-
varingen erbij.

NIVRE Register-Expert
Krista verleent rechtsbijstand 
aan particulieren die een 
ongeluk hebben gehad. Het 
gaat dan om verkeersongeval-
len, bedrijfsongevallen of 
ongevallen met dieren. Ook 
verleent Krista rechtsbijstand 
bij medische fouten. Zodra 
er een derde aansprakelijk is 
voor het letsel, dan kan Krista 
helpen.

Krista Smit is sinds kort 
NIVRE Register-Expert. 

Register-Expert word je niet 
zomaar. Je moet over vol-
doende ervaring beschikken 
en een tiental opleidingen 
hebben gevolgd. Na drie jaar 
studeren heeft Krista het 
opleidingstraject afgerond en 
mag ze de titel gebruiken. 
Best bijzonder, want in de 
stad Groningen is Krista de 
enige NIVRE Register-Expert 
met een eigen kantoor. Ook 
beschikt haar kantoor over het 
Nationaal Keurmerk Letsel-
schade. Om dit keurmerk te 
mogen voeren moet Krista 
zich aan bepaalde kwaliteits- 
en gedragsregels houden. Dit is 
belangrijk, want letselschade-
specialist is geen beschermd 
beroep, zoals advocaat dat 
wel is. Helaas zijn er dan 
ook malafide kantoren die 
niet altijd het belang van het 
slachtoffer voorop stellen. 
Omdat het kantoor van 
Krista over het keurmerk 
beschikt, hoeven de cliënten 
over de kwaliteit zich geen 
zorgen te maken. Die wordt 
periodiek beoordeeld door 
middel van een audit door een 
onafhankelijk bureau. 

Belangenbehartiging
Krista behartigt de belangen 
van haar cliënten van A 
tot Z. Dit begint met een 
eerste inventarisatie. Als een 
cliënt contact opneemt, dan 
beoordeelt ze de zaak en kijkt 
ze of er mogelijkheden zijn om 
de geleden schade te verhalen 
op een aansprakelijke partij. 
Zijn deze mogelijkheden er, 
dan vindt er altijd een kennis-
makingsgesprek plaats. Het 
liefst bij de cliënt thuis, want 
dan kan Krista de thuissituatie 
goed inschatten en beoordelen 
of er hulp nodig is. 

Tijdens het kennismakings-
gesprek stelt Krista veel 
vragen, over de toedracht het 
letsel en de schade. Als na 
afloop van dit gesprek blijkt 
dat er verhaalsmogelijkheden 
zijn, dan wordt er een eerste 
brief gestuurd naar de 
wederpartij. Meestal is dit een 
aansprakelijkstelling, maar het 
kan ook gaan om het in-
dienen van een verzoek bij 
het Schadefonds Gewelds-
misdrijven.  

Wordt aansprakelijkheid er-
kend? Dan begint de zaak 
pas echt. Dan gaat Krista met 
de cliënt bespreken wat de 
schade precies is. Dat lijkt 
simpel, maar dat is het niet. 
Soms is de cliënt nog aan het 
herstellen en kan nog niet 
vastgesteld worden hoeveel 
blijvende schade er zal zijn. 
Dan gaat Krista ondersteunen, 
met een medisch adviseur 
bijvoorbeeld, die adviezen kan 
geven over therapie. Of als 
iemand de baan kwijtgeraakt 
is door het ongeluk, dan helpt 

Krista met het inschakelen van 
een arbeidsdeskundige die kan 
helpen met het re-integreren 
naar werk.

Krista is de spin in het web om 
het hele traject te begeleiden, 
waarbij ze probeert iemand 
zoveel mogelijk terug te 
brengen naar de situatie 
van voor het ongeluk. Het 
is daarmee herstelgerichte 
dienstverlening. En dan wil je 
alle kosten, ook die van deze 
begeleiding door Krista en 
haar experts, verhalen op de 
aansprakelijke partij. Dat kan 
best wat tijd nemen. 

Afwikkelen met zicht op 
de toekomst
Hoe een zaak wordt af-
gewikkeld is van tevoren niet 
goed te zeggen. Dit hangt van 
veel verschillende factoren af, 
maar vooral de mate waarin 
er herstel optreedt. En ook 
al is er sprake van volledig 
herstel, dan kunnen er risico’s 
zijn, waar bij de afwikkeling 
rekening mee gehouden 
moeten worden. Denk aan een 
hersenkneuzing, dat is erger 
dan een hersenschudding. Van 
zo’n kneuzing wordt de kans 
op epilepsie groter. Als je dat 
niet weet, en bijna niemand 
die een ongeluk heeft gehad 
heeft daar weet van, dan is het 
accepteren van een aanbod 
niet een goed idee. Want met 
het tekenen van dat aanbod, 
sluit je definitief de zaak af. 
Als er later een aandoening 
optreedt, zoals epilepsie, kan 
de zaak niet heropend worden. 
De schade die je dan lijdt, is 
voor eigen rekening. Dat soort 
dingen weet Krista en ze regelt 
dan een voorbehoud in de 
afwikkeling. Zodat als epilepsie 
optreedt in de toekomst, dat 
dan de schadezaak kan worden 
heropend.

Ook bij botbreuken speelt dat, 
want bij bepaalde botbreuken 
is er een verhoogde kans op 
latere artrose. Dat is omdat 
je gewrichten sneller kunnen 
slijten na een breuk. Dan komt 
er – als Krista begeleidt – 
een medisch adviseur bij die 
de kans inschat dat dit in de 
toekomst optreedt. Vervolgens 
houdt Krista daar rekening 
mee en zorgt ze voor een 
voorbehoud in de afwikkeling. 
Al met al vat Krista samen: 
“Ik bied mijn cliënten een 
stuk zekerheid en rust, zodat 
ze zich helemaal kunnen 
richten op hun herstel. Ik bied 
perspectief op een toekomst na 
een ongeval”. Dat klinkt mooi, 
dan neemt Krista een grote 
last over van het slachtoffer.

Krista Smit is te vinden op
https://smitjuridischadvies.nl 
en te bereiken op 0641334427.

GEDICHT

Onbetaalbaar!
De Dierenbescherming, die kent toch iedereen.

Het is al een begrip, je kunt er niet om heen.
Zij vragen onze aandacht, timmeren aan de weg.
Want wat je vast ook weet, dat is hard nodig, zeg!

Zij zetten zich steeds weer vrijwillig in voor dieren.
Konijnen, vossen, egels,  koeien of stieren.

Ook varkens, kippen, vogels, dit alles klinkt al veel,
maar ik verzeker je, het is nog maar een deel!

Voor talloos velen, verwond, gedumpt, verdwaald,
wordt met liefde alles uit de kast gehaald.

Ook voor dieren in ’t asiel, de katten en de honden,
wordt door hen nog vaak een fijne plek gevonden.
En dan de ambulances, echt, je kunt wel stellen,

’t aantal geredde dieren is niet meer te tellen!
Denk aan de plezierjacht, helaas nog toegestaan.
Daar komt wat hen betreft, snel een einde aan!

Het Beter Leven Keurmerk, is door hen bedacht.
Dat, zoals we weten, veel dierenleed verzacht.

Met supermarkten gaan zij de confrontatie aan,
als er aan dierenwelzijn  te weinig wordt gedaan.                                     
En duurzaamheid, dat is ook één van die zaken

waar zij zich steeds weer sterk voor maken.        
Ja, als je dit zo leest, het is een lange rij.

Maar … vrijwilligers dragen ook hun steentje bij!
En, eens wat extra aandacht, daarmee is niets mis.

Omdat hun inzet voor het dier ónbetaalbaar is!

Maria Riksten-Brouwer

Door Mark C Hoogenboom
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Swingin’ 
IKC Borgman 
Oosterpark
Als Oosterparker kun je het 
bijna niet gemist hebben: 
het mooie nieuwe Integraal 
Kindcentrum (IKC) Borgman 
Oosterpark aan de rand van 
het gelijknamige park. Onze 
droom is om een levendig 
centrum te zijn, in verbinding 
met de wijk.

Gezocht: Vroege vogel / 
Pianist
De bruine piano verklapt het al 
direct bij de entree: dit is een 
muzikaal kindcentrum! Kunst 
en cultuur speelt een grote rol 
in ons programma. We zouden 
het dan ook fantastisch vinden, 

Film Kunstmarkt OosterArt

De Kunstmarkt OosterArt in 
de Oosterparkwijk op zaterdag 
25 september was een groot 
succes. 

De bezoekers konden langs een 
16-tal kramen vol met diverse 
kunstvormen genieten van een 
verrassend hoog niveau. 

In het midden van het 
Lindenhof speelden meerdere 
muziekensembles; daarnaast 
was er gelegenheid voor het 
genieten op het terras met 
heerlijke drankjes en hapjes 
van de Blauwe Boerderij en 
de geplaatste mobiele unit van 

Kunstenaar Fiana de Raaf - Artfiana.nl. 

De Wijk De Wereld komt 
naar de Oosterparkwijk!

Na eerdere succesvolle edities 
in Selwerd/Paddepoel, de Kor-
rewegwijk/de Hoogte, Beijum 
en Vinkhuizen komen we nu 
naar de Oosterparkwijk! Het 
komende half jaar nemen we 
onze intrek in de wijk. We 
willen jullie, bewoners van 
de Oosterparkwijk, graag 
ontmoeten en vertellen over 
onze plannen. En we horen 
natuurlijk graag alles over de 
wijk!

Kom je langs?
Woensdag 19 januari 2022 

organiseren we daarom een 
eerste bijeenkomst, om 19.30 
uur bij ‘bij Van Houten’ 
(Oliemuldersweg 47). In ver-
band met de maatregelen 
rondom corona horen we 
graag of je komt, aanmelden 
kan via info@dewijkdewereld.
nl. Je hebt een QR-code nodig 
om bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn.

De Wijk De Wereld: 
de Stadsschouwburg het 
buurthuis van de wijk! 
De Wijk De Wereld duikt ieder 
jaar samen met een club van 
professionele theatermakers 

een wijk in van Groningen. 
We staan aandachtig stil bij 
wat en wie er leeft in de wijk, 
brengen de buurt bij elkaar 
en laten vervolgens samen 
met de wijk van ons horen 
in de Stadsschouwburg. Alle 
ervaringen en persoonlijke 
verhalen worden door wijk-
bewoners met de rest van de 
stad gedeeld in een voorstelling 
bomvol theater, muziek, dans 
en alles daar tussen in. Het 
theater een week lang het 
buurthuis van de wijk!

Meer info:
dewijkdewereld.nl

als er wijkbewoners zijn die 
minimaal één dag in de week 
muziek willen spelen wanneer 
de kinderen ’s ochtends tussen 
8.15 - 8.30 binnen druppelen. 
Een mooie manier, om je liefde 
voor muziek op een jongere 
generatie over te brengen. Dat 
kan op de vers gestemde piano, 
maar mag natuurlijk ook op 
een eigen instrument! Vind je 
dit leuk om te doen, neem dan 
contact op met Laura Schaap 
via 050-3210412 of l.schaap@
o2g2.nl.

Melodieuze 
peuterspeelzaal
Voor peuters is zelf muziek 
maken misschien nog wat 
te hoog gegrepen. Maar met 
dansen ben je nooit te vroeg! 

Ingezonden bericht

Door Sjoukje van Kuiken het stadsrestaurant Het Oude 
Politiebureau (HOP).

De sfeer op het Lindenhof 
was heel ontspannen; de 
kunstenaars deden goede 
zaken. Al met al een heel 
geslaagde en vrolijke hap-
pening.

De film en foto`s zijn gemaakt 
door Sjoukje van Kuiken 
(werkgroep ONS – Vlaiger 
Senioren Magazine).

De film is te zien op de website 
van Vlaiger.nl ‘Film Kunstmarkt 
OosterArt in de Oosterpark’ en 
op facebook: Vlaiger Senioren 
Magazine.

De peuters op het IKC lopen 
als een beer, zwaaien met 
hun takken in de wind en 
staan stil als een boom… ze 
gieren het uit van plezier 
en dat brengt kinderen én 
leidsters bij elkaar. Door 
liedjes te ondersteunen met 
bewegingen, leren de peuters 
sneller nieuwe woorden. 
Dansen op Nederlandse liedjes 

FILM

als die van Dirk Scheele helpt 
enorm bij de taalontwikkeling 
en de motoriek. Dus; kan je 
peuter niet zo goed praten? Ga 
maar samen dansen!

Kom kennismaken!
Wil je een kijkje komen nemen 
met je kind om te zien of het 
IKC iets voor jullie is, dan ben 
je van harte welkom voor een 

kennismaking! Een afspraak 
maken kan telefonisch op 
050-3210412.

Voor meer informatie over de kinder-
opvang, peuterspeelzaal of BSO dan 
kun je terecht bij SKSG Klantadvies: 
050-3171390. Een schat aan 
informatie vind je ook op  ikcborgman.
nl/oosterpark en borgmanschool.
openbaaronderwijsgroningen.nl.

Ingezonden door IKC 
Borgman Oosterpark
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Open Gym Oosterpark: 
Sportlessen voor de beginnende
sporter. Jong én oud.
Maak gratis en vrijblijvend kennis met sporten en bewegen

Gratis sporten met Open 
Gym Oosterpark
Tot half februari 2022 
zijn er de hele week door 
sportactiviteiten bij de be-
weegplekken in de Oosterpark. 
Zo kun je op een leuke en 
veilige manier sporten. Mee-
doen is gratis. Je zit nergens 
aan vast. Of je nu jong of oud 
bent: er is voor iedereen wat 
wils. Kies bijvoorbeeld uit 
hardlopen, power walking, 
bootcamp, kickboksen, Japans 
zwaardvechten of Tai Chi. De 
lessen vinden tot half februari 
volgend jaar meerdere keren 
per week buiten plaats. 
(Met uitzondering van week 
51 en 52). Uiteraard onder 
begeleiding van professionele 
trainers. De lessen worden 
buiten gegeven, en starten bij 
het Annie Tak belevingsveld in 
de Oosterpark.

Gratis en vrijblijvend
Je kunt gratis aan de lessen 
meedoen. Je zit nergens aan 
vast. Ga voor het rooster 
en aanmelden naar: www.
opengymgroningen.nl.

Vragen en 
meer informatie
Wil je nog meer weten? 
Bijvoorbeeld over wie er mee 
doen, de trainers of hoe een les 
eruitziet? Neem dan contact 
op met Anneke Koops-Kruijer 
(WIJ Oosterpark).

Bel: 06 256 340 84 of mail 
naar: anneke.koops-kruijer@
wij.groningen.nl.

Open Gym Groningen wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door: Gemeente Groningen, 
Sport050, WIJ Oosterpark en 
Humankind. 

Nick Beukema geeft ieder 
maandag lessen power 
walking voor Open Gym 
Oosterpark. Dit is een 
training waarbij je loopt 
in een stevig tempo. De 
spierversterkende oefenin-
gen die je tussendoor doet 
zorgen ervoor dat je meer 
verbrandt en dus bijdraagt 
aan een fit lichaam. Zo werk 
je aan je gezondheid en heb 
je plezier tijdens het lopen. 

‘Tijdens de les wandelen we een uur lang op een snel tempo door 
de wijk. Tussendoor doen we spierversterkende oefeningen. Zoals 
lunges, squats, en push-ups. Dat klinkt heel heftig, maar iedereen 
kan gewoon meedoen op zijn eigen niveau. Wil het niet, dan 
passen we de oefening aan of slaan we die over.’

‘Een van mijn deelneemsters had 
de eerste keer zwaar gevonden. 
Daarom heb ik de les de tweede 
keer iets voor haar aangepast. Toen 
ging het al makkelijker. Ze is heel 
enthousiast, heeft al gezegd dat 
ze volgende week weer komt. Dan 
neemt ze ook iemand anders mee 
om te laten zien hoe leuk het is.’

‘Ik vind het leuk om met mensen 
te werken, om ze te helpen bij 
bewegen en actief zijn. Dat Open 
Gym gratis is, en daardoor voor 
iedereen toegankelijk, maakt het 
voor mij extra stimulerend om 
hieraan mee te doen.’

Meedoen aan de power walking-
les van Nick? De start is iedere 
maandag om 14.00 uur bij 
het Annie Tak belevingsveld. 
Meld je snel aan: www.
opengymgroningen.nl

Karin van der Meer is 
mental coach en geeft bij 
Open Gym Oosterpark op 
dinsdag de les ‘Fitness en 
Mindset’. Tijdens haar 
training ga je aan de slag 
met fitness-oefeningen en 
werk je aan je mindset.

‘Ik vind het heerlijk om 
buiten les te geven. Je hebt 
geen muren om je heen, bent 
letterlijk ‘out of the box’. In 
mijn trainingen gaat het dan 
ook niet alleen om bezig zijn 
met je lijf. Het gaat ook om 
bezig zijn met je hoofd. Die 
twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens de les 
probeer ik mijn deelnemers daar bewust van te maken. Ook 
vraag ik wat hun reden is om mee te doen en wat ze willen 
bereiken. Daar werken we vervolgens samen naar toe.’ 

‘Als uitgangspunt voor mijn lessen gebruik ik de beweegroutes 
door de wijk, zoals de Kwiek-beweegroute en de Oranje-route. 
Ik laat de deelnemers zien welke oefeningen daarbij horen en 
vertel ze dat ze de routes later ook zonder mij nog eens kunnen 
lopen.’

‘Iedereen die wil, kan met mijn lessen meedoen. Of je nu jong 
bent of oud, getraind of ongetraind. Ik heb dan ook allerlei 
soorten mensen die aan mijn lessen deelnemen. Bijvoorbeeld 
een vrouw die meer kracht in haar bovenlijf wil. En iemand die 
haar thuiswerkdag gebruikt om tussendoor te komen sporten’

‘Bij iedere oefening die ik laat zien, zeg ik: ‘Zo doe je het. Wil 
je fanatieker? Wil je fanatieker? Dan kun je hem ook zo of zo 
doen, maar luister wel goed naar je lichaam.’ De training is 
onder professionele begeleiding, je hoeft dus niet bang te zijn 
voor blessures.’

Meedoen aan de Fitness en Mindset-les van Karin? De start is 
iedere dinsdag om 10.00 uur bij het Annie Tak-belevingsveld. 
Meld je snel aan: www.opengymgroningen.nl

Ingezonden bericht
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Verknocht aan het Oosterpark: 
‘Als ik hier wegga, is dat tussen zes plankjes’

Als er één wijk in Groningen is 
die tot de verbeelding spreekt, 
is het wel de Oosterparkwijk. 
De 87-jarige Teun Dussel 
woont er praktisch zijn hele 
leven al. En er ontgaat hem 
niets.

Het is een rustige woensdag-
ochtend in Stad, als een 
waterig zonnetje enkele 
grauwe wolken opzij duwt. 
Een vrouw die met een 
kinderwagen over de stoep 
van de Merelstraat loopt, groet 
twee jongens die druk bezig 
zijn om te verhuizen.

Eén van de twee struikelt 
ietwat onhandig over een 
stoeprand als hij een stoel in 
een aanhanger probeert te 
tillen. Hij kijkt vluchtig om 
zich heen. ‘Dit heeft gelukkig 
niemand gezien’, zie je hem 
denken. Maar hij heeft buiten 
Teun gerekend. Die ziet het 
tafereel grinnikend aan vanuit 
zijn woonkamer. 

Meubilair
Teun kan gerust worden 
gerekend tot het meubilair van 
het Oosterpark. De 87-jarige 
Stadjer groeide op in de 
Zonnebloemstraat en woont 
inmiddels in de Nachtegaal-
straat, waar-ie geniet van zijn 
oude dag.

‘Dit is maar een klein huisje, 
maar ik kom uit een gezin met 
zeven kinderen. We woonden 
destijds in precies zo’n huisje. 
Ook als iemand verkering 
kreeg, kon iedereen bij ons 
thuis terecht. Dan pakten we 
twee stoelen en legden we 
er een plank overheen. Kon 
iedereen zitten.’

Dat het Oosterpark door 
de jaren heen is veranderd, 
noemt Teun een feit. Hij wijst 
naar een glimmende Audi, 
iets verderop in de straat. ‘Het 
gaat sommige buurtbewoners 
nu flink voor de wind; dat was 
vroeger wel anders. Poeh, het 
was hier toen bittere armoede. 
En ook toen was ik een trotse 
Oosterparker, dat mag je 
gerust weten.’

Vermagerd
Slechts twee jaar moest de 
Stadjer het dagelijkse wel 
en wee in het Oosterpark 
aan zich voorbij laten gaan. 
Maar daar had hij een goede 
reden voor. ‘Na de Tweede 
Wereldoorlog heb ik twee jaar 
in Denemarken gewoond. Ik 
was daar om aan te sterken, 
omdat ik na de oorlog flink 

vermagerd was’, klinkt het 
bijna verontschuldigend. ‘Maar 
daarbuiten heb ik altijd in deze 
wijk gewoond!’, voegt hij daar 
snel aan toe.

Ontspannen zit Teun op de 
bank in zijn woonkamer zijn 
verhaal te doen, terwijl zijn 
dochter Korrie koffie zet in 
de keuken. Af en toe tuurt hij 
naar buiten. ‘Weet je wat hier 
zo mooi is?’, vraagt Teun. ‘In 
een deel van de straat heb je 
de sociale controle nog.’

‘Hier verderop woont een man 
die altijd langsloopt en naar 
binnen gluurt. Als ik m’n hand 
omhoog steek, weet-ie dat het 
goed is en loopt hij verder. 
Datzelfde doe ik ook bij m’n 
oude buurvrouw hiernaast. 
Alhoewel oud; ze is net als ik 
87. Maar ik voel mezelf geen 
oude kerel hoor’, zegt Teun 
grijnzend.

Dat laatste kan Korrie beamen. 
‘Teun is nog jong van geest. Zo 
heeft-ie de televisie altijd op 
Xite staan; hij vindt hiphop-
muziek geweldig’, vertelt ze, 
terwijl het koffiezetapparaat 
pruttelt.

‘Een echte’
Korrie woont zelf in Munten-
dam. ‘Het is dat de liefde mij 
daar drie jaar geleden naartoe 
heeft gedreven, anders was 
ik nooit uit het Oosterpark 
weggegaan.’ Door haar vertrek 
had de wijk weer een authen-
tieke Oosterparker minder. 
Ook Mieke, de inmiddels over-
leden vrouw van Teun, was 
‘een echte’ volgens Korrie. 
‘Mieke is in deze straat geboren 
en overleden. Ze kwam voor 
iedereen in de wijk op.’

De jaren beginnen voor Teun 
dan wel te tellen, maar hij 

geniet nog met gemak van 
alledaagse dingen, zoals de 
bedrijvigheid in de straat 
of koffiedrinken in het 
buurtcentrum. Toch baalt hij 
stiekem dat de kneuterigheid 
in de wijk is verdwenen. ‘Het 
huidige Oosterpark is een 
hemelsbreed verschil met 
vroeger’, vindt de Stadjer. Hij 
buigt zich langzaam voorover, 
en zet z’n ellebogen op zijn 
knieën.

‘Weet je?’, zegt hij, ‘in de 
jaren veertig en vijftig kwam 
de melkboer hier ‘s ochtends 
al vroeg langs, als iedereen 
nog sliep. Mijn moeder zette 
de avond ervoor al een pan 
buiten, met geld erin voor 
de melkboer. Die pan werd 
gevuld met melk. Dat moet je 
nu eens doen. Dan is het geld 
zo weg.’

Korrie hoort het lachend 
aan vanuit de keuken. ‘En 
de pan ook!’, roept ze. Teun: 
‘Toen had je nog touwtjes in 
brievenbussen en liep je zo bij 
de buren naar binnen. De wijk 
is nu nog steeds wel sociaal, 
maar niet meer zoals vroeger.’

Oosterparkrellen
Teun maakte alle spraak-
makende gebeurtenissen in de 
wijk praktisch in zijn achter-
tuin mee. ‘Neem de Ooster-
parkrellen, eind jaren negen-
tig. Dat werd in mijn ogen 
behoorlijk overtrokken. Tijdens 
oud en nieuw gebeurde toen 
overal wel wat, ook op het 
platteland.’

‘En dan heb ik het nog niet 
eens gehad over de serie 
‘Probleemwijken’ van SBS6. 
Die programmamakers ston-
den de boel in de Kamper-
foeliestraat toen op te hitsen. 
In die jaren leek het wel een 

sport om de Oosterparkwijk in 
een negatief daglicht te zetten.’

In die jaren stond ook het 
Oosterparkstadion nog fier 
overeind in de wijk. En dat 
weet Teun zich maar al te goed 
te herinneren. ‘Ik had vroeger 
ook een seizoenkaart van FC 
Groningen, nu niet meer. In 
de Euroborg ben ik - op één 
wedstrijd na - nooit geweest. 
Of de wijk is veranderd, 
nadat de FC hier niet meer 
voetbalde? Dat niet, maar het 
is wel veel rustiger geworden’, 
legt hij uit.

Cowboys op 
voetbalzondagen
‘Na de winter van 2006 was 
hier op zondagen ineens niks 
meer te beleven. Daarvoor heb 
ik in de wijk zondagmiddagen 
meegemaakt joh, je wilt niet 
weten’, zegt hij lachend.

Met wilde armgebaren pro-
beert hij de hectiek uit 
te beelden. ‘Die politie te 
paard, het waren net een stel 
cowboys. De ME-busjes vlogen 
door het park. Sommige 
raddraaiers stormden meteen 
op die agenten af, dat waren 
geen voetbalfans. Die gasten 
stonden al klaar toen de 
wedstrijd nog bezig was. 
Dat was niet de mooiste 
Oosterpark-periode.’

Opgefrist
Inmiddels is het Oosterpark 
weer opgeleefd in de ogen van 
Teun. ‘Het is hier weer mooi’, 
zegt hij tevreden, wederom 
naar buiten wijzend. ‘Er staan 
daar allemaal rhododendrons 
rondom het park, net als 
vroeger. Het is weer helemaal 
opgefrist.’

De Oosterparker geniet van 
de levendigheid die jonge 

De redactie van de wijkkrant werd gewezen op het volgende mooie interview over de Oosterparkwijk met een kleurrijke wijkbewoner. Eerder dit jaar is deze wijkbewoner, Teun Dussel, overleden. 
Wij publiceren dit interview over een leven in de Oosterparkwijk ter nagedachtenis aan hem. Het volgende artikel werd in februari 2019 gepubliceerd op de website van RTV Noord en wordt met 
toestemming overgenomen. 

Door Merijn Slagter 
(RTV Noord)

gezinnen in de wijk brengen. 
‘Soms kloppen kinderen hier 
op het raam, dan geef ik ze 
een Marsje.’ De schaal met 
chocoladerepen naast hem 
verraadt dat er inderdaad 
nogal eens op het raam wordt 
geklopt.

‘Ze moeten niet elk uur 
langskomen, het moet natuur-
lijk wel leuk blijven. Maar dat 
hebben ze goed in de smiezen, 
hoor. Ze kiezen de momenten 
goed uit. En ik vind dat mooi. 
Door die kinderen wordt de 
wijk gezellig.’

Een heel verschil met tien á 
twintig jaar geleden, toen de 
Oosterparkwijk volgens Teun 
een stuk minder kinderen 
telde. ‘Zeker in de zomer 
is het nu heel aangenaam 
buiten. Het is ook leuk dat veel 
Oosterparkers van vroeger 
terugkeren in de wijk. Ik zie 
steeds vaker oude bekenden’, 
klinkt het opgetogen.

Sterven in het harnas
Ondanks zijn leeftijd is Teun 
naar eigen zeggen nog zo fit als 
een hoentje. Brengt de lucht 
van de door hem gekoesterde 
Oosterparkwijk extra energie? 
‘Hij overleeft iedereen zo’n 
beetje’, zegt Korrie, die een 
familiefoto in de woonkamer 
aanwijst. ‘Zie je deze foto? Van 
iedereen die er op staat, leeft 
alleen Teun nog. De rest is er 
niet meer.’

En als het aan Teun ligt, sterft 
hij op een dag in het harnas: 
in ‘zijn’ Oosterparkwijk. ‘Ik 
wil hier nooit meer weg, 
niks ervan’, zegt hij. ‘Als ik 
hier wegga, is dat tussen zes 
plankjes.’ Een korte stilte 
volgt, maar die onderbreekt 
hij zelf op ruwe wijze als er 
een bekende voor het raam 
langsloopt en er weer een 
hand omhoog gaat: ‘A, moi!’, 
schalt het luidkeels door de 
woonkamer.

Iemand die ook altijd even 
interactie zoekt, is de Syrische 
buurman van Teun, die 
samen-woont met zijn twee 
zoons. ‘Als hij mij ziet, maakt-
ie voor het raam een halve 
buiging en wijst dan naar z’n 
hart: daar zit ik. Hij groet me 
áltijd.’

Een mooi gebaar, want zoiets 
hoeft niet, vindt Teun. Maar 
hij koestert het. Bovendien 
heeft de 87-jarige op korte 
termijn nog een speciale 
missie. ‘Ik zou weleens willen 
weten wat die man eigenlijk 
allemaal tegen me zegt. Want 
we verstaan elkaar voor geen 
meter.’

Teun Dussel en zijn dochter Korrie, bij Teuns woning aan de Nachtegaalstraat in de Oosterparkwijk.
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De WelMobiel rolt zich uit
Stichting WelMobiel zorgt 
voor vervoer binnen de wijk 
en rijdt tegenwoordig ook 
al buiten de wijk. Daar waar 
de bussen tegenwoordig niet 
meer de wijk inrijden haalt 
WelMobiel minder goed ter 
been zijnde mensen van huis 
om ze naar bijvoorbeeld de 
huisarts, het ziekenhuis, het 
winkelcentrum, dagbesteding 
of een vriend, vriendin te 
brengen. 

Hiermee zorgen ze dat onder 
andere ouderen of minder 
mobiele inwoners toch de 
deur uitkomen en onder de 
mensen zijn. ‘De ervaringen 
en successen die we hier al 
mee behaald hebben zijn 
hartverwarmend en zeer 
motiverend om ons project 
steeds verder uit te rollen over 
meer wijken in Groningen’, 
aldus Frits Roelfsema die 
onder meer de belangen van
de WelMobiel behartigt. Wijk-
bewoners kunnen bellen en 
een rit reserveren of opstappen 
bij de vaste standplaats in een 
wijk. ‘Wij brengen ze dan tegen 
een kleine vergoeding naar de 
gewenste bestemming. Als het 
een erg kort bezoek is wachten 
we even tot men klaar is. Gaat 
het langer duren, kunnen we 
later terugkomen om iemand 
weer terug te brengen.’

Nieuwe wijken
Vanaf medio november is 
er gestart in twee nieuwe 
wijken, de Oosterparkwijk en 
Hoogkerk. Op deze manier 
breidt WelMobiel zich verder 
uit in de stad Groningen. In 
de Oosterparkwijk wordt 
er gereden onder de naam 
FloraMobiel, in Hoogkerk 
als HoogkerkMobiel. Sinds 
2018 wordt er gereden in 
Vinkhuizen als VinkMobiel en 

sinds 2020 is de LoodsMobiel 
actief in Lewenborg en de 
HeerdMobiel in Beijum.

Van golfkar tot volwaar-
dige auto
Nu hebt u vast al wel gezien dat 
het in het begin aangeschafte 
golfkarretje is vervangen door 
een volwaardige elektrische 
auto met plek voor de vrijwillig 
rijdende chauffeur en drie 
medereizigers. De golfkar had 
niet erg veel actieradius en 
kon alleen binnen de wijk 
functioneren. De volwaardige 
elektrische auto kan een 
veel groter gebied bestrijken 
en daardoor kunnen de 
deelnemers aan zo’n rit 
verder dan twee kilometer 
van hun huis vervoerd 
worden. ‘En het is een luxe 
auto waarmee je onder 
alle weersomstandigheden 
vervoerd kunt worden en 
je wereldje daardoor niet 
beperkt blijft. Tevens waren 
de golfkarretjes niet veilig 
genoeg naar onze mening voor 

gebruik op de openbare weg’, 
aldus een enthousiaste Frits.

Milieuproof
Frits: ‘In deze coronaperiode 
is er het een en ander 
veranderd aan de milieueisen. 
Het gebruik van de WelMobiel 
zal daar op aangepast moeten 
worden als we willen meeliften 
op de eventuele subsidies die 
voor dit soort vervoer worden 
verstrekt. Daar springt de 
totale organisatie van Wel-
Mobiel op in.’

Sinds 6 september 2021 
rijden de auto’s van Wel-
Mobiel volledig elektrisch. Als 
voorloopauto is tijdelijk eerst 
de Nissan Leaf toegevoegd 
aan het wagenpark omdat de 
Kia’s e-Soul naar verwachting 
pas in januari/februari 2022 
geleverd kunnen worden. 
‘Deze vertraging heeft te 
maken met de wereldwijde 
vraag naar computerchips 
waardoor er niet voldoende 
aanbod is’, aldus Frits.

Vervoerkaart
De klanten van WelMobiel 
kunnen een gratis vervoer-
kaart aanschaffen. Daarmee 
spaart de deelnemer voor
gratis ritten. Voor elke euro 
die aan de WelMobiel besteed 
wordt, spaart de te vervoeren 
persoon tien procent ritten-
tegoed. De kaarten worden 
persoonlijk aan u thuis 
overhandigd en mochten de 
deelnemers hulp nodig hebben 
bij het activeren ervan is er 
altijd een medewerker van 
WelMobiel die kan helpen. 
Ook krijgt men een leuke 
attentie als welkomstgeschenk. 
Het aanvragen van de kaart 
kan via de website of u levert 
een aanvraagformulier in bij de 
chauffeur of u stuurt het via de 
post naar stichting WelMobiel. 
Even bellen T: 085-7920377 
en dan wordt de te vervoeren 
persoon opgehaald. Daarmee 
is de koek van WelMobiel 
echter nog niet op!

Deelmobiliteit
Voor alle bewoners van de 
wijken waar WelMobiel 

actief is, is sinds september 
deelmobiliteit mogelijk. U 
kent dat vast wel van al die 
scooters die overal in de stad 
en daarbuiten op de stoep 
staan. De voertuigen van 
WelMobiel kunnen eenvoudig 
gebruikt worden als de 
organisatie er zelf op dat 
moment niet mee hoeft te 
rijden. Je kunt voor het 
gebruik een account aan-
maken via de website van 
WelMobiel onder ‘Deelauto’ 
of eenvoudig via uw mobiele 
telefoon (via de app JustGo). 
Er wordt samengewerkt met 
JustGo. Voor de gebruikers 
uit de wijken heeft WelMobiel 
een gebruikersgroep, zodat zij 
tegen een gereduceerd tarief 
gebruik kunnen maken van 
de deelauto’s van WelMobiel. 
Je kunt dan voor twee euro 
per uur en vijfentwintig cent 
energieverbruik van maandag 
tot en met vrijdag van deze 
optie gebruik maken. Voor het 
weekend geldt er een ander 
tarief. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de website 
www.welmobiel.nl/deelauto.

Collega’s
‘Stichting WelMobiel is 
een snelgroeiende sociale 
onderneming. Dan komt al 
gauw de vraag om de hoek 
hoe we aan de vraag van de 
te vervoeren wijkbewoners 

kunnen voldoen met genoeg 
auto’s maar nu nog te 
weinig chauffeurs en back-
officemedewerkers. We vragen 
onder andere via deze weg 
naar reguliere vrijwilligers, 
chauffeurs en medewerkers. 
Het kan ook goed zijn voor 
mensen met een participatie- 
en/of een WIA-uitkering. 
We gaan gezamenlijk werken 
aan een nieuwe toekomst 
door het inzetten van 
participatiebanen en we willen 
dan dat deze vrijwilligers 
weer gaan deelnemen aan 
de maatschappij. U bent 
dan een onderdeel van een 
gezellige gemotiveerde groep 
medewerkers die voor elkaar 
klaar staan. Maar vooral staat 
u klaar om ouderen en minder 
goed ter been zijnde mensen 
een bredere blik op de wijken, 
de wereld te gunnen door het 
vervoer van die passagiers 
naar andere plekken in de 
wijk, de stad en ommelanden. 
Kijk voor de vacatures op de 
website: www.welmobiel.nl/
collega-worden.’

Gebruiker WelMobiel
De heer Scholten is een 
trouwe klant vanaf het eerste 
uur dat de LoodsMobiel in 
de wijk Lewenborg actief 
is. De heer Scholten is erg 
blij met de komst van het 
fijnmazig wijkvervoer. Hij 
heeft tot op hoge leeftijd 
altijd zelf autogereden, maar 
door het verlies van zijn 
gezichtsvermogen mocht hij 
geen auto meer rijden. Dat 
was voor hem een groot 
probleem, want hoe komt hij 
aan zijn boodschappen, bij 
de huisarts, de kapper en bij 
zijn vrienden in de wijk? Door 
de komst van de WelMobiel, 
kan hij zelfstandig blijven 
wonen op een respectabele 
leeftijd van 90 jaar. Hij is erg 
blij met de vervoersdienst en 
raad het iedereen aan om er 
veel gebruik van te maken. 
Het is eenvoudig, niet duur 
en snel. De heer Scholten doet 
altijd boodschappen in het 
winkelcentrum en als hij de 
boodschappen in de tassen 
heeft gedaan, brengen de 
chauffeurs de boodschappen 
tot aan de voordeur van zijn 
huis. Top!!

Meer informatie of reserveren? 
Kijk op http://welmobiel.nl of 
bel 085 79 20 377.

Ingezonden bericht
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ZOEKPLAATJES
Herken jij waar deze foto’s gemaakt zijn?
De winter staat weer voor de deur en daarmee ook de (lange) kerstvakantie. Heb je niks te doen en zin om lekker in de frisse lucht door de wijk te speuren, 
dan heeft de wijkkrant een leuke speurtocht voor je. De volgende vijf foto’s rondom het thema graffiti zijn door Frans Geubel gemaakt in de wijk. Volgens Frans 
zijn ze ‘niet al te moeilijk’, maar weet jij alle vijf locaties te vinden? We wensen je veel succes!

Foto’s: Frans Geubel

1.

4.                                                                                    5.

3.

2.

Antwoorden controleren of kom je er niet uit? De oplossingen staan onderaan de volgende pagina!
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Grootste kerstactie van Nederland maakt Groningse solidariteit los

Kerst 050 gunt minima-
gezinnen een fijne kerst
Kerst 050 is een kerstactie voor minima in de gemeente 
Groningen. Voor een fijne kerst krijgen gezinnen die in armoede 
leven, vluchtelingen en thuis- en daklozen allemaal een 
kerstpakket. Dit gebeurt in alle wijken, dorpen en buurten van 
de gemeente. Tientallen Groningse organisaties en particulieren 
verbinden zich van harte aan Kerst 050. Kerken, bedrijven, 
studentenverenigingen, ondernemers, organisaties, de gemeente 
en particulieren, ze doen allemaal mee. Zo wil Kerst 050 kleur 
en betekenis geven aan solidair en sociaal Groningen.

De kerstactie regelt 10.000 kerstpakketten, 1.000 kerstcadeautjes 
voor kinderen en 100 kerstdiners voor thuis- en daklozen. 
Dit gebeurt vanuit 10 locaties, met op beide kerstdagen 1 
kerstuitzending op OOG TV.

Iedereen is welkom om mee te doen. Bijdragen kan in de vorm van tijd, diensten (inpakken, 
rondbrengen), en/of geld, alles draagt bij. Een donatie van € 25 is goed voor een kerstpakket voor 
een gezin. Kerst 050 de grootste kerstactie van Nederland. Alle betrokkenen willen met deze actie 
laten zien het belangrijk te vinden om solidair te zijn met mensen die het minder goed hebben.

De initiatiefnemer en coördinator van Kerst 050 is Kwartiermakers, een stichting die 
burgerinitiatieven met maatschappelijke impact faciliteert. Kerst 050 is onderdeel van Missie 050.

Ingezonden bericht

In de vorige wijkkrant stond een artikel over de volksdansgroep 
van Marijke Dijkshoorn. Iedere woensdagochtend oefenen de 
dames in ‘Ons Belang’. Na de levering van een stapel wijkkranten 
werd er tijdens de koffiepauze aandachtig gelezen over de eigen 
groep.

De groep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft 
contact opnemen met Marijke Dijkshoorn: tel.: 050-3136039.
E-mail: fam.dijkshoorn@home.nl.

LEESPAUZE

Amateurhistoricus Sipke de Wind houdt zich al een aantal jaren 
bezig met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, waarbij 
hij zich met name richt op de oorlogsjaren in Groningen. Zijn 
onderzoek heeft onlangs geresulteerd in het boek ‘Endkampf 
om Groningen’, dat handelt over de bevrijding van de stad in 
april 1945. Daarin vertelt hij ook over de oorlogshandelingen in 
de Oosterparkwijk. Ondertussen gaat zijn onderzoek verder. En 
daarbij heeft een vraag. Bij zijn naspeuringen is hij de namen 
van twee Oosterparkers tegengekomen die in het verzet zaten. 
Het betreft Lien Ludemann en Jaap Rijzinga. Ze maakten deel 
uit van de groep De Groot (de verzetsgroep die onder leiding 
stond van Gerrit Boekhoven). Jaap woonde aan de Gerbrand 
Bakkerstraat 4 A. Na hun huwelijk betrokken de twee een woning 
aan de Vinkenstaat 29 B. Beiden waren lid van de Arbeiders 
Jeugd Centrale – de AJC. Heeft iemand informatie over Lien en 
Jaap?  

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met Sipke de Wind 
via email: sdew@ziggo.nl of tel.: 06-23501067.  

Wie kent Lien en Jaap?
OPROEP

Door Erik Weersing

Amateurhistoricus Sipke de Wind.

GEDICHT

Oosterpark
Er is iets waar ik altijd graag naar omkijk,

en dat is mijn geliefde Oosterparkwijk.
Ik woon er, wandel en babbel en ik ontmoet,
het is hier heel gewoon dat iedereen groet.
Er zijn erg veel vijvers, opgeteld wel zeven,

vrolijk snateren de vele eenden die hier leven.
Een ganzenkolonie huist bij het Wielewaalplein,

sommige automobilisten vinden het niet fijn,
om te stoppen voor deze vogels op een rij,

maar het maakt de kinderen dan juist erg blij.
Het lijkt wel een dorp vind ik oprecht,
en door allen wordt dat hier gezegd!

Frans Geubel

Oplossing zoekplaatjes: 1. Achter Basisschool De Kleine Wereld, S.S. Rosensteinlaan | 2. Op schoolplein voormalige Borgmanschool, Vinkenstraat | 3. Op steegje, Damsterdiep NZ | 4. Linnaeusplein / Gorechtkade | 5. Eemskanaal
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