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Door Mark C Hoogenboom Schets van het nieuwe bij Van Houten.                                                               Afbeelding: Gemeente Groningen

De toekomst in met bij Van Houten

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op pagina 5.

Het nieuwe wijkcentrum ‘bij 
Van Houten’ is een tijdje geleden 
al aangekondigd en onlangs 
geopend. Er is soep (op dinsdag, 
woensdag en donderdag rond 
lunchtijd) en binnenkort huist 
de speeltuinvereniging (SVO) 
in. Een zaaltje huren kan ook al. 

In de gemeenteraad ligt half 
februari het voorstel voor en 
de hoop is dat dit binnenkort 
met een positief besluit wordt 
afgerond.

Dan heeft de Oosterparkwijk 
weer een buurthuis, een wijk-
centrum, een buurtcentrum, 
een ‘huis van de wijk’.

We spreken met Frank Brander 
van het gebiedsteam van de 
gemeente Groningen, en Wietse
de Boer van de stichting bij Van 
Houten.

Gefaseerd aanpassen
Alles wat er nu loopt is in de 
nieuwbouw van de voormalige 

Vensterschool van de Siebe 
Jan Boumaschool, want het 
monumentale oude gebouw, 
dat door Siebe Jan Bouma werd 
ontworpen, heeft eerst nog extra 
aandacht en onderhoud nodig. 
Dat komt na de zomer aan 
bod. De storm van eind januari 
heeft al wel de nodige schade 
opgeleverd, dus dat onderhoud 
is echt wel een prioriteit. 

Andere aandacht komt er voor 
het bestaande hekwerk, want er 

is een laagdrempelige toegang 
nodig en het hek straalt nu 
juist geen openheid uit. Ook de 
buitenruimte, grotendeels een 
oude speelplaats van de school 
voor tijdens de pauze, wordt 
anders.

Nog weer later komt de hore-
ca aan de beurt die ook in de 
nieuwbouw zou moeten komen. 
Die ‘nieuwbouw’ is natuurlijk 
relatief nieuw , want de Venster-
school staat er al een hele tijd. 

Het Vensterschooldeel gaat 
ook plek bieden aan maat-
schappelijke initiatieven in 
de wijk. In de oudbouw wordt 
onderzocht of op de eerste 
verdieping plaats is voor ver-
huur voor de maatschappelijke 
zorgkant in de wijk. Wat dat 
precies gaat worden, is nog niet 
bekend.
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STEF BLOK
‘Of de gaskraan verder opengaat?

ja, die kans bestaat

we kunnen geen kant op

want Vladimir Poetin zit bij de knop’

‘En als er nog meer scheuren komen?’

‘Dan krijgen de mensen een ander onderkomen

daar staan we garant voor

want de veiligheid gaat voor

waar ze dan heengaan?

nou eh, naar Roodehaan

of waar ze maar heen willen

al willen ze ook naar de Antillen

echt, we bezuinigen nergens op

want het gas brengt meer dan genoeg op’

E. FILIPPUS

GEDICHT

Door Petra Beekhuizen Khan
Ben er klaar voor!
Groentje

Heel geleidelijk hoor ik dat 
activiteiten hier en daar weer 
gaan beginnen. 

Het gaat richting de lente 
en we mogen uit onze 
winterslaap gaan komen.

‘Bij van Houten’, het nieuwe 
wijkcentrum, buurtcentrum 
of ook wel ontmoetings-
centrum genoemd wordt al 
maanden voorbereid. De 
bedoeling is dat de deuren 
binnen afzienbare tijd open 
gaan en we kunnen gaan 
genieten van de prachtige 
locatie en het diverse aanbod 
aan cursussen en activiteiten. 
Of gewoon een kopje koffie 
drinken en ontmoeten met 
een heel fijn uitzicht.

Het Winterfestival dat eind 
vorig jaar op het JOP-terrein 
zou plaatsvinden krijgt hope-
lijk in het voorjaar een 
herkansing. Met wat kleine 
aanpassingen in de sfeer zou 
het dit keer een lentefeestje 
kunnen worden.

Bij ‘Bie de Buuf’ is op 
maandagmiddag de kinder-
kookclub weer begonnen. 
Samen kokkerellen en alles 
lekker zelf opeten!

Wat wel voortdurend is door-
gegaan is het buiten sporten. 
Mensen samen joggend of 
alleen. Of in groepjes nieuwe 
dingen lerend bij de ‘open 
gym’ op het Annie Takveld.

Of de sportroute met de 
tegels succesvol is weet ik 
eigenlijk niet. De tegels 
liggen om de zoveel meter 
in het park en laten zien wat 
voor een beweging je daar 
kunt maken. Tot nu toe heb 
ik dat nog niemand  serieus 
zien doen, maar misschien 
ben ik de mensen die dat wel 
hebben gedaan gewoonweg 
misgelopen.

De martial arts-trainingen 
gingen ook consequent door. 
Als ik in het park wandel hoor 
ik de kreten die erbij geslaakt 
worden al van een flinke 
afstand. Mijn hond vindt het 
heel gek en loopt er snel met 
een grote boog omheen.

Nou is mijn hond een 
buitenlander en bezig te 

socialiseren en liep hij in 
beginsel met een grote boog 
om iedereen heen, maar dat 
gaat steeds beter. Hij laat 
zich nu zelfs geregeld aaien 
en wie weet gaat hij ook nog 
wennen aan kungfu-kreten. 
Maar vooralsnog vindt hij 
mensen die in het park zijn 
zonder hond zeer verdacht.

Ben je een podiumbeest of 
wil je je grenzen verleggen en 
uit je comfortzone? De Wijk 
de Wereld komt naar onze 
Oosterparkwijk! Samen met 
professionele theatermakers 
kijken wat er leeft in de wijk en 
dat in theatrale, kunstzinnige 
en/of zang en dansvorm 
neerzetten  voor een publiek 
in de Stadsschouwburg. Wat 
voor jou om mee te doen?

Ik heb de specht alweer 
horen tikken en er staan al 
aardig veel sneeuwklokjes 
in het gras te prijken. Echt 
winter kunnen we dit seizoen 
niet noemen, het heeft meer 
iets herfstig met af en toe een 
winterse dag. Het mag nu van 
mijn part naadloos overgaan 
in de lente. 

Kom maar binnen!

Zaterdag 11 december be-
stond de Paradijsvogeltuin 
één jaar en dat werd gevierd in 
eigen stijl met verschillende 
workshops.

Zoals: Houten dieren tim-
meren met Thijs; Smeden 
met Steven en Knutselen 
met Amarins. Allen met 
vrije inloop. De Meditation 
and movement workshop 
van Avital kende een vaste 
starttijd.

Verder waren er optredens 
van Kasper Peters met 
gedichten, en de Shitfaced  
Mermaids met ‘acoustic 
wasted fishy folk’. Tot slot 
trad Circus Santelli op met 
een Circusshow.

Heel veel hapjes en taarten 
werden ter plekke gebakken 
en gemaakt. Er was vers 
geperste appelsap en ik 
vergeet wellicht nog zo het 
een en ander!

En natuurlijk was daar die 
bijzonder relaxte sfeer die 
zo kenmerkend is voor de 
Paradijsvogeltuin. Komt het 
door de enorme ruimte? Door 
de vele creatieve uitings-
vormen overal in het zicht? 
Door de mensen die dit eerste 
jaar hebben vormgegeven? 
Ik hoorde de afgelopen 
maanden al meerdere keren: 
het is het best bewaarde 
geheim van de stad...

Eén jaar Paradijsvogeltuin

MEEZINGCAFÉ

Meezingcafé in ons nieuwe 
buurthuis Bij van Houten 18 
maart 2022 om 20.00 uur.

Livemuziek, samen heerlijke 
evergreens zingen en een 
hoop gezelligheid, dat zijn de 
muzikale ingrediënten van 
het Meezingcafé! Jong en 
oud zingt uit volle borst mee 
met Ede Staal, The Rolling 
Stones of misschien wel jouw 
verzoeknummer.

Geef je verzoekje door aan 
Alie Vos (aliepioen@gmail.
com)

Er is live muziek, de 
songteksten worden op een 
groot scherm geprojecteerd 
en de bar is geopend. Loop 
gerust even binnen of blijf 
wat langer voor een gezellig 
en muzikaal avondje uit.

Dit is een activiteit van 
VRIJDAG in de Buurt, mede 
mogelijk gemaakt door 
bewoners Oosterpark: Alie 
Vos & Spoohzmay Wardak.

Door Frans Geubel

Ingezonden bericht
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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

Armoede in de wijk

Organiseer je eigen straatfeestje en wij helpen mee
Wij vinden het belangrijk dat mensen die 
in dezelfde straat of buurtje wonen elkaar 
kennen. Daarom sponsoren wij vanaf dit 
jaar straat- en buurtbijeenkomsten/
feesten. Als er zo'n buurtbijeenkomst/
feest, bijv een buurtkoffie, bbq of 
spelmiddag wordt georganiseerd kan er 
bij ons een subsidie van 100 euro worden 
aangevraagd. 

Verder kunnen wij spullen uitlenen. O.a.: 
twee partytenten, bierbankjes, twee 
butagas kookpitten met gas, twee 
terrasverwarmers en twee olievaten voor 
een vuurtje.

Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden 
aan. Iedereen in het buurtje of (deel) van 
de straat moet worden uitgenodigd, jullie 
moeten zelf de geleende spullen komen 
ophalen en terugbrengen, we krijgen de 
spullen heel terug en we hebben vooraf 
overleg over de details van de 
buurtbijeenkomst.
Met onze 100 euro en de spullen is de 
basis voor een leuk straat/buurt feestje 
gelegd. De rest is aan jullie!

De soap gaat door. De Gemeenteraad 
heeft besloten dat het plan doorgaat maar 
hebben weer zoveel voorwaarden 
genoemd voor uitvoer dat er nog steeds 
geen definitieve beslissing is genomen. 
Bewoners van de Thomassen á 
Thuessinklaan en de Vinkenstraat 
kunnen nog even opgelucht ademhalen. 
Wij blijven ons inzetten om alle 

informatie boven water te krijgen. En tot 
dat de Gemeenteraad op argumenten 
beslist, en niet alleen op de rooskleurige 
sprookjes die ze worden voorgeschoteld, 
blijven wij er mee bezig. Zo hebben we 
in december een aantal WOB-verzoeken 
verstuurd die onder andere gaan over de 
rol van het UMCG in het hele proces.

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

Dag mede-Oosterparkers,

Het in december afgelaste Winterfestival 
Oosterparkwijk gaat alsnog plaatsvinden 
op 25, 26 en 27 maart 2022. We vieren 
dan het begin van de lente met winterse 
thematiek. 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 alle spektakel 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 25, 26 en 27 
maart!

Mocht je vragen hebben of iets willen 
bijdragen, we zijn bereikbaar via 
helpen@winterfestivaloosterparkwijk.nl, 
op 06 - 49 126 346 (Signal, Whatsapp en 
Telegram) of via een van onze andere 
kanalen:

winterfestivaloosterparkwijk.nl
wfopw
winterfestivaloosterparkwijk
winterfestivaloosterparkwijk

Tot 25, 26 en 27 maart! De 
Winterfestival Oosterparkwijk 
organisatie,

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

Oosterhamriktracé

Winterfestival in de lente!

Door het faillissement van Martinizorg is 
nog weer eens duidelijk geworden hoe 
belangrijk het is dat een grote wijk als de 
Oosterparkwijk een voorziening moet 
hebben waar ouderen veilig kunnen 
wonen. Bij het Oosterparkheem was dat 
de laatste jaren absoluut niet meer het 
geval. Helaas moeten we constateren dat 

veel geld verdienen en deze vorm van 
zorg slecht samen gaan. Als 
Bewonersorganisatie kunnen wij dit niet 
veranderen. Wat we wel kunnen is de 
Gemeente op deze situatie wijzen. En dat 
hebben we gedaan en zullen we blijven 
doen.

Zorgen om Oosterparkheem
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VERVOLG
‘De toekomst in met 

bij Van Houten’
Kosten
De exacte bedragen zijn te 
vinden in het voorstel aan 
de gemeenteraad. Het geld 
voor de eerste noodzakelijke 
aanpassingen en duurzaam-
heidsmaatregelen bedraagt 
€215.000. De exploitatie 
(zoals de huur, energie en 
personeel) gaat bijna drie ton 
per jaar bedragen en daarvoor 
wordt de subsidiepot uit-
gebreid.

Dat geld was er in de 
Treslinghuistijd niet: destijds 
liep dat via Nijestee en moest 
het zichzelf  bedruipen door 
verhuur en activiteiten. De 
wijk krijgt er dus een echte 
impuls bij.

Pittige klus
Het werk dat nu aan de orde 
is – het gereed maken van de 
panden en het achterstallig 
onderhoud – wordt voor 
een groot deel verzet door 
een grote groep vrijwilligers. 
Dat zijn voor een gedeelte de 
bestuurders van de Stichting 
bij Van Houten, WerkPro, 
Ons Belang, SVO, het JOP 
en de BO. Plus natuurlijk de 
vrijwilligers in de uitvoering. 
Hoeveel energie en tijd die er 
in de komende maanden in 
gaan steken is moeilijk in te 
schatten. Wel is duidelijk dat 
het veel is. Da’s mooi dat daar 
met zoveel energie en mensen 
zo hard aan getrokken wordt. 
Het wordt een mooie opvolger 
van het Treslinghuis.

Ergens eind dit jaar zal de 
opknapbeurt klaar zijn.. Maar 
bij Van Houten is vanaf 1 
april al zes dagen per week 
open, de hele dag, ook ’s 
avonds. WerkPro gaat dit 
organisatorisch regelen en 
bemensen.

Ruimtes gebruiken en 
huren
De huur van de zalen wordt 
nul euro voor buurt-
initiatieven. Het wordt een 
klein bedrag voor buurt-
organisaties die zelf een 
budget hebben en een groter 
bedrag voor alle andere 
organisaties. Voor het gebruik 
van de buurtinitiatieven, die 
kosteloos zijn, zal op vrij-
willigers geleund gaan worden 
voor het openstellen en 
bedienen.

Wat levert het op
Er gaat een best bedrag aan 
gemeenschapsgeld in zitten 
om bij Van Houten in de 
benen te krijgen en te houden. 
Het is goed dat zoiets gedaan 
wordt. Maar je zou graag 
willen weten wat je er als wijk 
nu precies aan hebt. Wat het 
oplevert. Hoeveel mensen er 
komen, hoeveel initiatieven er 
mogelijk worden straks. 

Dat blijkt bijna hoge wiskunde 
nodig te hebben om goed te 
gaan bepalen. Want je wilt 

dan ook van alles weten van 
alle initiatieven en bezoekers. 
Als je bijvoorbeeld activiteiten 
regelt om de eenzaamheid 
terug te dringen (echt een ding 
in onze wijk voor een deel van 
de bewoners) dan zou je elke 
bezoeker aan zo’n activiteit 
een vragenlijstje in de hand 
moeten drukken waar die 
dan zijn of haar eenzaamheid 
op moet aangeven. Hoe je 
dat aangeeft is ook nog eens 
moeilijk: in dagen in de week 
of in gevoelde eenzaamheid 
per dag of nog iets anders. 
Ander voorbeeld: ga je bij 
activiteiten voor kinderen pas 
open als er 20 zich hebben 
aangemeld en ook komen? 
Dat wordt snel onvriendelijk.

Die hogere wiskunde rondom 
het rendement speelt zeker 
een rol, maar daarnaast 
gaat  bij Van Houten ook 
veel mooie dingen doen en 
uitproberen. Voor speciale 
doelgroepen en voor iedereen 
uit de wijk. Voor grote 
groepen en voor kleintjes. 
Voor ouderen, volwassenen, 
studenten, ouders, jeugd en 
kinderen. ‘Als iets niet werkt, 
dan proberen we iets nieuws.’

Concurrentie onderling 
is niet nodig
De samenwerking tussen 
alle bewonersorganisaties en 
andere spelers in de wijk gaat 
ervoor zorgen dat bij Van 
Houten een goede plek krijgt 
en de huidige voorzieningen 
ook hun ding kunnen doen en 
hun plek behouden. Er wordt 
gestart met een ‘wijktafel’, een 
platform waar alle organi-
saties met elkaar overleggen 
over de wijkprogrammering 
en onderling bespreken en 
besluiten waar welke activiteit 
voor de wijk het beste thuis is. 
Zo komen alle accommodaties 
tot hun recht en wordt er  
intensief samengewerkt zon-
der concurrentie. Want dat 
hebben we niet nodig in onze 
wijk.

Complimenten zijn wel 
op zijn plaats
Ik vraag de beide heren naar 
waar ze blij of trots op zijn.

Wietse: “Compliment voor 
alle partijen die samen-
werken. Waarbij de gemeente 
een grote rol heeft gespeeld, 
Frank Brander en Jasper 
Klapwijk [redactie: is externe
projectbegeleider] bijvoor-
beeld. En andere ambtenaren. 
Het Treslinghuis gaf de 
behoefte van de Ooster-
parkwijk aan, bij Van Houten 
is daar het antwoord op.”.

Frank: “Er is veel gesproken 
met de betrokken organisaties 
over samen optrekken en een 
nieuw buurthuis opzetten. 
Dat is altijd in goed overleg 
gegaan en er is een bestuur 
gekomen om aan de slag 
te gaan. Dat is op een hele 
goeie manier gebeurd en 
daar kun je trots op zijn 
als Oosterparkwijk. Met 
ontzettend veel geduld, 
want vier jaar na de sloop 
van het Treslinghuis, komt 

er nu bij Van Houten. 
Bewonderenswaardig dat  
iedereen dat heeft vol-
gehouden, keihard eraan 
wilde werken en niemand 
heeft gezegd ‘Ik kap 
ermee!’. Dat helpt binnen 
de gemeente ook om zich 

er sterk voor in te zetten.”.

Ze vatten het nog krachtiger 
samen: “We willen het huis 
van de wijk zijn. Daar zetten 
we ons allemaal voor in.”, 
want iedereen is thuis… bij 
Van Houten!

Het college van B&W 
wil de voormalige Siebe 
Jan Boumaschool in de 
Oosterparkwijk veranderen 
in een wijkcentrum genaamd: 
‘bij Van Houten’. Het moet 
een bruisende plek voor 
bewoners in het hart van 
de wijk worden, waar alle 
Oosterparkers terecht kun-
nen voor activiteiten en 
gezelligheid. ‘bij Van Houten’ 
is een initiatief van de 
bewonersorganisaties in de 
Oosterparkwijk en WerkPro. 
De gemeente presenteert 
nu de plannen voor het 
wijkcentrum en maakt dit 
initiatief mogelijk door de 
gebouwen aan te pakken en 
te financieren om ‘bij Van 
Houten’ mogelijk te maken.

Wijkwethouder Oude Wijken 
en accommodatiebeleid Cari-
ne Bloemhoff: “Ik ben er trots 
op dat, als de raad instemt, 
deze prachtige gebouwen in 
het hart van de Oosterparkwijk 
een plek voor de bewoners 
wordt. Met deze nieuwe 
accommodatie krijgen de 
bewoners van de wijk 
een prachtige plek voor 
activiteiten en voorzieningen. 
Het wordt echt een plek met 
maatschappelijke waarde: we 
creëren er banen en we 
verbinden verschillende delen 

van de wijk met elkaar”.

Secretaris Muriel Duindam 
van de stichting ‘bij Van 
Houten’: “Het wordt een 
levendige en laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor iede-
reen uit de wijk, jong én oud. 
Dat doen we met elkaar en 
voor elkaar. Samen maken we 
‘bij Van Houten’ tot een fijne 
en veilige plek, want iedereen 
is thuis… ‘bij Van Houten’”.

Na de sloop van het 
Treslinghuis in 2018 heeft de 
Oosterparkwijk geen grote 
accommodatie meer. Daar 
komt nu verandering in. 
De Siebe Jan Boumaschool 
is verhuisd naar de nieuwe 
school die op de plaats van 
het gesloopte Treslinghuis 
is gebouwd. Voor de leeg-
komende school maakten de 
bewonersorganisaties in de 
wijk samen met beheerder 
WerkPro een activiteitenplan. 
Dat plan is gebaseerd op 
de wensen en behoeften 
van vele bewoners van de 
Oosterparkwijk. 

In ‘bij Van Houten' gebeurt 
straks van alles voor en door 
bewoners: sport en bewegen, 
kunst en cultuur, gezondheid 
en zorg, cursussen, gezonde 
voeding, natuur en duur-

Bruisend hart voor de wijk
Oosterparkwijk krijgt een 
nieuw wijkcentrum

Hier gaan we plezier aan 
beleven, dat kun je nu al zien 
aankomen.

Meer informatie?
https://bijvanhouten.nl 

zaamheid. En je kunt er ook 
gewoon terecht voor een kopje 
koffie. Bovendien is er naast 
dit brede programma van 
activiteiten en voorzieningen 
ook ruimte voor initiatieven 
van bewoners. 

Het wijkcentrum wordt 
voor 1 april gebruiksklaar 
gemaakt in een van de twee 
gebouwen van de voormalige 
Siebe Jan Boumaschool. 
Het wijkcentrum aan de 
Oliemuldersweg 47A zal 
dan zes dagen per week de 
hele dag geopend zijn voor 
alle bewoners. Ook wordt 
het gebouw verduurzaamd. 
Dit bekostigt de gemeente 
met geld van de Regiodeal 
Groningen Noord. Dit geld 
ontvangt de gemeente van het 
Rijk om te zorgen dat de brede 
welvaart en de leefbaarheid in 
Groningen verbetert. 

Het naastgelegen Rijks-
monument uit de jaren 
dertig, wordt opgeknapt in 
de tweede fase. Dan werkt 
de gemeente samen met 
bewoners, het bestuur van ‘bij 
Van Houten’ en WerkPro een 
voorstel uit voor het gebruik 
van dit tweede gebouw. De 
verwachting is dat dit volgend 
jaar in gebruik genomen 
wordt.

PERSBERICHT

Ingezonden door Gemeente Groningen
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Wie was 
Gerbrand Bakker?

Gerbrand Bakker (1771-
1828) is een van de eerste 
Groningers die begraven 
werd op de in 1827 geopende 
Zuiderbegraafplaats aan de 
Hereweg. Twee eeuwen later 
was er nog maar weinig van 
het graf terug te vinden. De 
steen was weggezakt, bedekt 
met een grote hoeveelheid 
aarde en begroeid met gras. 
Dankzij de inspanningen van 
stadsgids Henk Bakker, en 
met financiële ondersteuning 
van de gemeente en vijftig 
inwoners van de Gerbrand 
Bakkerstraat, is de grafsteen 
eind vorig jaar opgedolven 
en door medewerkers van 
steenhouwerij Krul uit Peize 
in oude luister hersteld. 
Inmiddels is de steen terug-
geplaatst. En neemt het 
graf zijn plaats in tussen 
graven van andere lokale 
grootheden als de schilders 
Otto Eerelman en Jan 
Altink, predikant Hendrik 
de Cock en het monument 
voor de familie Scholten – 
de grote blikvanger van de 
Zuiderbegraafplaats. Wijk-
bewoners kennen Gerbrand 
Bakker van de straat die 
naar hem is genoemd, maar 
hebben vermoedelijk geen 
idee wie hij was. Wie gaat er 
schuil achter deze naam?

Wetenschapper
Gerbrand Bakker werd 
op 1 november 1771 in 
Enkhuizen geboren in een 
zeer welgesteld milieu. Aan 
geld had de familie geen 
gebrek. Zonder probleem 
had Bakker zijn dagen als 

rentenier kunnen slijten, als 
‘gentleman of leisure’, zoals 
de Engelsen zeggen. Maar 
zo stak hij niet in elkaar. 
Hij heeft zijn leven aan 
de geneeskunde gewijd. 
Als jongen van zestien of 
zeventien jaar begon hij in 
Leiden met de studies 
geneeskunde, wiskunde, 
natuurkunde en botanie – 
die hij zes jaar later afsloot 
met een doctoraat in de 
medicijnen. Hierna werd 
hij in zijn geboorteplaats 
stadsarts, in 1806 gevolgd 
door een lectoraat aan 
de klinische school in 
Haarlem en in 1812 door 
een hoogleraarschap aan de 
universiteit van Groningen. 
Zijn functieomschrijving 
omvatte maar liefst vier 
terreinen – anatomie, chi-
rurgie, fysiologie en verlos-
kunde. Zijn inaugurele rede 
- de rede die hoogleraren 
uitspreken bij het aanvaarden 
van het professoraat - 
besteedde hij voornamelijk 
aan de verloskunde. Hij hield 
hierbij zijn vakgenoten voor 
bij bevallingen terughou-
dend te zijn met het gebruik 
van de verlostang. Alleen 
wanneer er geen andere 
mogelijkheid meer was, kon 
tot deze methode worden 
overgegaan.

Dierlijk magnetisme
In de tijd van Gerbrand
Bakker was de gangbare 
opvatting dat nieuwe ont-
wikkelingen in de genees-
kunde gebaseerd moesten 
zijn op proefondervindelijk 

bewijs. Waarnemingen, ge-
stoeld op feiten en niet op 
vermoedens, conclusies ge-
trokken aan de hand van 
experimenten die door 
andere onderzoekers gecon-
troleerd konden worden. 
Daar staat een stroming 
tegenover die we nu, 
met enige goede wil, als 
‘alternatieve geneeskunde’ 
zouden kunnen aanduiden. 
Theorieën die meer van 
het gevoel uitgingen dan 
van de strikte logica. De 
romantiek tegenover het 
verlichtingsdenken. Een van 
deze alternatieve genees-
wijzen was ‘het dierlijk 
magnetisme’, waarvan de 
Weense arts Franz Anton 
Mesmer als de grondlegger 
geldt. Het idee achter deze 
methode is dat in ieder mens 
een magnetisch krachtenveld 
actief is dat door allerlei 
oorzaken verstoord kan 
raken - met als gevolg dat 
iemand ziek wordt. Met 
behulp van magneten, maar 
ook door aanraking, of door 
eenvoudig naar de patiënt te 
wijzen, kan de arts blokkades 
opheffen en daarmee de 
genezing bevorderen. Na 
aanvankelijke scepsis, ont-
popte Gerbrand Bakker 
zich als een enthousiaste 
aanhanger van deze stro-
ming. Maar hij bleef een 
wetenschapper. Samen met 
collega-hoogleraar Petrus 
Hendriksz en de Groningse 
arts Wolthers, probeerde hij 
met tal van experimenten 
de methode systematisch 
te onderzoeken en er wet-

matigheden in te ontdekken. 
Uiteindelijk vielen de resul-
taten tegen. Hoewel hij altijd
is blijven geloven in het 
dierlijk magnetisme, moest 
Gerbrand Bakker na verloop 
van tijd toegeven dat het 
effect teleurstellend was 
en dat de methode ook wel 
erg veel tijd in beslag nam. 
De therapiesessies duurden 
soms wel twee uur. 

Psychiatrie
Joost Vijselaar – die in 
Utrecht hoogleraar is in 
de geschiedenis van de 
psychiatrie – heeft in 2001 
een studie over het dierlijk 
magnetisme gepubliceerd, 
waarin hij vaststelt dat 
Bakker met zijn methode 
opvallend veel psychiatrische 
patiënten heeft behandeld. 
Hij vermoedt dat dit niet 
zonder reden was. “Die 
voorkeur voor de behan-
deling van zenuw- en 
geesteszieken had behalve 
met het traditionele indi-
catiegebied van het mag-
netisme, te maken met 
de bijzondere kwaliteiten 
die Bakker op dit punt 
zou bezitten.” Kennelijk 
had Gerbrand Bakker 
speciale affiniteit met de 
psychiatrie. Zeker is dat de 
aandacht in Groningen voor 
het dierlijk magnetisme 
gepaard is gegaan met meer 
aandacht voor de zorg voor 
psychiatrische patiënten en 
het zoeken naar een betere 
behandeling. Een cruciale 
rol hierbij speelde Jacobus 
Schroeder van der Kolk 
(1797-1862), die als eerste 
arts in Nederland bena-
drukte dat ‘krankzinnigen’, 
zoals psychiatrische patiën-
ten toen nog werden 
genoemd, zieke mensen 

waren. Dat was een nieuw, 
en vooruitstrevend stand-
punt in een tijd dat deze 
patiënten nog in de eerste 
plaats als ‘gekken’ werden 
beschouwd die bij feestelijke 
gelegenheden ter vermaak 
aan het volk werden getoond. 
Deze Schroeder van der 
Kolk was een leerling van 
Gerbrand Bakker. De twee 
hebben veel samengewerkt 
en het vermoeden bestaat 
dat Bakker zijn interesse 
voor de psychiatrie op zijn 
leerling heeft overgedragen. 
Met enige slagen om de 
arm kan men dus stellen 
dat Gerbrand Bakker ook 
voor de ontwikkeling van 
de psychiatrie in Neder-
land van wezenlijke beteke-
nis is geweest.  

De Groninger ziekte
Wanneer collega-artsen de 
belangstelling van Gerbrand 
Bakker voor het magnetisme 
met opgetrokken wenk-
brauwen hebben gevolgd, 
heeft dit in ieder geval 
geen invloed gehad op het 
verloop van zijn carrière. 
In 1822 werd hij benoemd 
tot rector magnificus van 
de universiteit – zeg maar 
hoofd of directeur. Mogelijk 
speelde zijn karakter daarbij 
een rol. De grote historicus 
Johan Huizinga beschreef 
Bakker in een publicatie 
uit 1914 als iemand met 
een fijne zachte geest, 
verbazende zelfbeheersing, 
onbeweeglijke gestrengheid, 
standvastige, stoïsche kalm-
te, een gebiedende ernst en 
onverstoorbare deftigheid, 
eigenschappen “die hem tot 
de edelste type geneesheer 
maakten.”

Dat hij als arts hart voor 

Door Erik Weersing De Gerbrand Bakkerstraat.

Gerbrand Bakker (1771-1828)
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De verlengde schooldag op 
IKC Borgman Oosterpark

Zes scholen in de Noordelijke 
stadswijken van Groningen 
zijn dit najaar gestart met 
pilots voor een verlengde 
schooldag (VSD). IKC Borg-
man Oosterpark is één van 
die scholen. We vertellen je 
er graag meer over!

De verlengde schooldag biedt 
kinderen een stimulerende 
leeromgeving waarin ze zich 
breder kunnen ontwikkelen 
en is bedoeld voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Ze gaan twee 
keer per week van 14:30 tot 
16:00 uur samen met interne 
en externe begeleiders aan 
de slag met kunst & cultuur, 
sport & bewegen of natuur & 
techniek. Binnenkort wordt 
er ook gestart met het thema 
gezonde voeding. Dan gaat 
een groep kinderen rond het 
IKC zelf voedsel verbouwen 
om er daarna een lekker 
maaltje van te koken. 

Sport, muziek, beeldend 
werken en theaterlessen
In samenwerking met Kun-
stencentrum Vrijdag worden
er workshops muziek, beel-
dende kunst en theater 
aangeboden. Bij muziek-
lessen leren de kinderen 
noten lezen, een klein 
instrument bespelen en 
zingen. Kinderen die willen 
leren acteren, kunnen kiezen 
voor de workshops theater. 
Verder kunnen kinderen 
kiezen voor tekenen, schil-

deren en handenarbeid, 
waarbij ze leren een eigen
idee vorm te geven en 
werken met nieuwe tech-
nieken en materialen. Jonge 
onderzoekers kunnen hun 
hart ophalen bij het aanbod 
natuur & techniek en 
kinderen die graag sporten, 
doen mee met bijvoorbeeld 
de sportinstuif van de 
gemeente Groningen en 
activiteiten van Bslim. 

Samen met de wijk!
IKC Borgman Oosterpark 
heeft een centrale plek in 
de wijk en we vinden het 
belangrijk om samen met 
de buurt te werken aan 
een mooie Oosterparkwijk. 
We zijn dan ook blij dat er 
organisaties uit de buurt 
ondersteunen bij de VSD. Zo 
gaan we bijvoorbeeld rond 
het thema gezonde voeding 
samenwerken met Toentje 
en Restaurant Bie de Buuf. 
De Jonge Onderzoekers 
ondersteunen bij de lessen 
over natuur & techniek. De 
activiteiten in het kader 
van de verlengde schooldag 
vinden niet alleen plaats 
in het gebouw van IKC 
Borgman Oosterpark maar 
ook op verschillende locaties 
in de wijk. 

Meer informatie
Op dit moment doen er 50 
leerlingen mee aan de VSD 
en is een initiatief vanuit de 
gemeente Groningen. Als 
de pilot een succes blijkt en 
wordt verlengd, kunnen meer 
ouders hun kind aanmelden 

zijn patiënten had, bleek 
tijdens de uitbraak van ‘de 
Groninger ziekte’ die in 1826 
het noorden van het land 
teisterde. Deze aandoening, 
die gekenmerkt werd door 
heftige, periodieke koorts-
aanvallen, en daarom ook 
wel bekend staat als 
‘anderendaagse koorts’ of 
‘tussenpozenkoorts’, heeft in 
amper een jaar tijd ongeveer 
2800 stad-Groningers het 
leven gekost – zo’n 10 % van 
de bevolking. Mogelijk was 
het een vorm van malaria. 
Maar ook wordt gedacht aan 
tyfus, buiktyfus of cholera. 
Het aantal doden was zo 
groot dat het bestuur van 
de Martinikerk besloot, 
om de bevolking niet te 
demoraliseren, de klok bij 
begrafenissen niet langer 
te luiden. Ook werd, om 
verdere besmettingen tegen 
te gaan, de universiteit 
gesloten – een lockdown 
avant la lettre. Gerbrand 
Bakker heeft zich met enkele 
collega’s hevig voor zijn 
patiënten ingespannen, wat 
het grote aantal slachtoffers 
niet kon voorkomen. Zelf 
schreef hij dit naderhand toe 
aan het geringe aantal artsen 
dat zorg moest leveren aan 
zoveel patiënten.

Begraafplaats
Om verdere verspreiding 
van de Groninger ziekte te 
voorkomen, en ook omdat de 
bestaande kerkhoven over-
vol raakten, werd besloten 
een eindje buiten de stad 
twee nieuwe begraafplaatsen 
aan te leggen – de Zuider-
begraafplaats en de Noorder-
begraafplaats. Beide zijn in 
1827 geopend. Zoals gezegd, 
was Gerbrand Bakker een 
jaar later een van de eerste 
Groningers die op de Zuider-
begraafplaats zijn laatste 
rustplaats vond. Op 15 
juni 1828 is hij overleden, 
in zijn huis aan de Oude 
Boteringestraat. Hij is 58 
jaar oud geworden. 

De informatie over en het 
portret van Gerbrand Bakker zijn 
ontleend aan: G. Terwisscha van 
Scheltinga, ‘Historie in de buurt. 
Van Academisch Ziekenhuis en 
Medische Faculteit te Groningen. 
Professoren’, Groningen 2004, 
pag. 87-94. De informatie over 
het graf op de Zuiderbegraafplaats 
is ontleend aan twee artikelen 
in het Dagblad van het Noorden, 
t.w. Frits Poelman, ‘Stadsgids 
wil graf Gerbrand Bakker in ere 
herstellen’ dd 23 november 2021 
en N.N., ‘Graf Gerbrand Bakker 
snel uit vergetelheid gehaald’, dd 
8 december 2021. De informatie 
over de Groninger ziekte is 
ontleend aan het artikel ‘De 
Groninger ziekte (1826)’ van Enne 
Koops op Wikipedia. 

voor deze buitenschoolse 
activiteiten. Meer weten 
over de VSD? Mail gerust 

naar Clarine Suurmeijer 
(c.c.suurmeijer@o2g2.nl). 

Leeskamer is op zoek naar uw boek(en)

Zoals u in de vorige wijkkrant 
heeft kunnen lezen komt er 
een leeskamer in het nieuwe 
wijkcentrum bij Van Houten. 
De Leeskamer bevindt zich 
in de schoolbibliotheek van 
de oude Siebe Jan Bouma 
school, in de glazen aanbouw.
We zijn op zoek naar boeken 
en wij willen u daar graag 
bij betrekken: heeft u nog 
boeken van goede kwaliteit 
over? Denk aan ons!

We zijn op zoek naar 
Nederlandse en vertaalde 
romans, reisboeken, streek-
romans, grootletterboeken, 
thrillers, gedichtenbundels, 
detectives en stripboeken.

Dus heeft u boeken over, 
mail naar info@omtog.nl. 
Dan maken we zo spoedig 
mogelijk een afspraak.

Ingezonden door 
IKC Borgman Oosterpark

V.l.n.r.: Jilles van den Doel, Cecile Mellens, Ginie Luurtsema en Jacqueline Pieters. Foto: Erik Weersing

Door Jacqueline Pieters

OPROEP
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Auto huren in de Oosterparkwijk kan bij Doesburg

Doesburg autoverhuur zit 
al sinds 1955 in de Ooster-
parkwijk. Opa begon in 
de Professor Rankestraat, 
vader ging verder in de 
Jansenstraat, met VW 
Kevers. 

Inmiddels zit het bedrijf al 
een tijd aan de Ooster-
hamrikkade Zuid, waarbij 
de huidige werkplaats 
een overblijfsel is van de 
groothandel Mees, die er 
vroeger zat. Die werd nog 
bevoorraad via het Ooster-
hamrikkanaal dat toen een 
vaarweg was door de 
Oosterparkwijk: je kon via 
het Gorechtkanaal naar het 
Damsterdiep bijvoorbeeld.

In de Oosterparkwijk
Doesburg zit al jaren als 
bedrijf in de Oosterparkwijk 
en heeft veel volk dat vanuit 
de stad er een auto komt 
huren. Dat kan natuurlijk 
met de eigen auto – je kunt 
die parkeren zolang als 
je een auto huurt – maar 
eerder komen de klanten 
te voet, met de bus of op de 
fiets. Die fiets kan ook veilig 
geparkeerd, achter het hek.

De broers Doesburg willen 
graag in de Oosterparkwijk 
blijven: dicht bij de klanten, 
prima locatie voor onder-
houd en opstellen van de 
auto’s en je bent zo de stad uit 
via de Petrus Campersingel 
of de Bedumerweg. Of dat 
kan is nog maar de vraag: de 
gemeente heeft haar oog op 
de hele Oosterhamrikzone 
laten vallen en naast een 
busbaan wil ze er ook meer 
woningen realiseren. Dan zit 
zo’n autoverhuurbedrijf wel 
wat in de weg…

Naar Duitsland
Als redacteur van de wijk-
krant had ik vorige zomer 
zelf een vrachtwagen nodig 
voor het verhuizen van 
tante Janny: die komt terug 
naar Nederland en moet uit 
Quassel, Duitsland gehaald 
worden. Samen met maat 
Henk halen we de avond 
tevoren de vrachtwagen 
op en lekker vroeg in de 
ochtend rijden we al richting 
Duitsland. 

Het is een prima vracht-
wagen. Wil makkelijk 120 
en dan blijft ie heerlijk 

bestuurbaar. Maat Henk is 
zelf groot rijbewijsbezitter 
en hij doet de bulk van het 
rijden. We spreken af dat 
hij ook al het manoeuvreren 
zal gaan doen, want ik 
ben alleen personenwagens 
gewend. Zonder aanhang-
wagen ook nog. Dat blijkt 
een goede afspraak te zijn, 
vooral als we ons er heel de 
tijd aan gehouden zouden 
hebben. Inpakken moet op 
twee locaties en toch zijn we 
redelijk vroeg in de middag 
ingepakt. Er wordt vrolijk 
en treurig tegelijk afscheid 
genomen en we kunnen 
terug op pad. 

Maat Henk is moe en ik ga 
de eerste twee uur rijden. 
Eerst vanuit de oprit het hek 
uit en de weg op… rechtsaf 

want dat is korter. Maar 
Henk was er achteruit vanuit 
links ingereden en terwijl 
ik gas gaf vertelde hij met 
een korte kreet die leek op 
“Nee!”, dat je er niet zomaar 
de andere kant uit kunt dan 
hoe je er achteruit in bent 
gekomen. Want de bocht is 
dan te krap. Wist ik niet en ik 
luister ook niet direct. Dat is 
te horen, want vanachter de 
vrachtwagen klinkt in luid 
en duidelijk Duits dat er wat 
mis is. Ik heb het houten hek 
opzij gereden, met de zijkant 
van de auto. Gaf wat schade 
maar was klein. Werd bij 
terugkomst prima opgelost.

Blijven in de Oosterpark-
wijk
De gemeente wil graag 
bouwen op beide Ooster-
hamrikkades. Doen ze ook 
al driftig. Niet zelf, dat wordt 
overgelaten aan project-
ontwikkelaars. Zo gaat dat 
in de ontwikkeling van een 
stad. 

De gemeente wil inmiddels 
graag dat Doesburg auto-
verhuur verkast naar 

de randen van de stad. 
Euvelgunne is wel prima, 
vinden ze. Daar horen auto’s 
te vertrekken, meent de 
gemeente, niet vanuit de 
randen van het centrum. Is 
wat voor te zeggen. Maar 
dan kan de klant amper nog 
te voet of met de fiets naar 
de autoverhuur. Dan moet je 
al een auto hebben om een 
auto te kunnen huren. Regel 
maar een busje, bedenkt 
de gemeente vrolijk. Jaap 
Doesburg denkt na en biedt 
de gemeente aan zelf een 
bouwwerk met woningen én 
autoverhuur te ontwikkelen. 
Diepe kelder of hoge begane 
grond en dan alle woningen 
erbovenop. 

Over Doesburg autoverhuur 
voor de omgeving behouden, 
daar zijn de gemeenteraad 
en de fracties wel voor. 
Het heeft namelijk een 
waardevolle functie voor de 
wijk en de stad. Staat zelfs 
in het bestemmingsplan 
genoemd. Niet vreemd ook: 
het effect van meer huur-
auto’s gebruiken is wel 
ongeveer gelijk aan het 

De VW Kevers van vader.

Groothandel Mees aan de Oosterhamrikkade.

De rit naar Duitsland.

De broers Doesburg: Jaap en Reinder.

Door Mark C Hoogenboom
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Het nieuwe jaar is weer 
begonnen! Helaas weer in 
een strenge lockdown. 

Gelukkig gaat de maat-
schappij sinds 15 januari 
weer wat open. We mogen 
weer sporten en naar ons 
werk. Het thuiswerken 
heeft niet altijd gezorgd 
voor de juiste werkhouding, 
waardoor wellicht klachten 
zijn ontstaan. En door de 
gesloten sportscholen was 
het lastiger om fit te blijven.

Personal Fysio Fit van Weering 

effect dat meer deelauto’s 
gaan hebben: minder blik 
op straat. De kelder kan 
wel, maar het moet ingepast 
worden in de allure van de 
Oosterhamrikzone en dan 
denkt de gemeente eerder 
aan een rij winkels en 
winkeltjes dan aan een groot 
bedrijf. Als dat dan niet kan, 
kan Doesburg autoverhuur
dan onder de nieuw aan 
te leggen brug over het 
Van Starkenborghkanaal 
een plek krijgen, vraagt Jaap 

Doesburg aan de gemeente. 
Die hoge brug die vanuit 
de Vinkenstraat al omhoog 
zal gaan richting het water. 
Want met de ruimte onder 
zo’n brug die al omhoog 
komt, daar wordt toch niks 
mee gedaan met woningen. 
Daar kan prima een auto-
verhuurbedrijf naartoe ver-
huizen. Wil de uitvoerende 
kant van de gemeente niet, 
lijkt ze te ingewikkeld. 

Dus, autoverhuur Doesburg 

blijft nog maar even zitten 
waar ze zitten. Praten 
en denken mee met de 
gemeente. Kan nog wel jaren 
duren voordat een goede 
plek gevonden wordt, die 
mooi past in de vernieuwing 
van de wijk én waar Doesburg 
zijn verzorgingsgebied kan 
blijven verzorgen. 

Mocht de brug met de 
uitvalsweg er ooit komen, 
dan ben je ineens zó op de 
ring. Dat dan weer wel.

Mochten er nu lichamelijke 
klachten ontstaan, of gaan 
bestaande klachten niet 
over, dan staan wij uiteraard 
voor jullie klaar. Ook voor 
revalidatie bij long-covid kun 
je bij ons terecht. We zijn 
aangesloten bij Chronisch 
Zorgnet.
 
Neem gerust contact met 
ons op via: 
info@praktijkvanweering.nl 
of bel naar 050-3130220.
 
Team van Weering,
Rik, Marjolein, Rosanne, 
Edwin, Eva en Esther

Sinds 2016 levert het team 
Buurtzorg Oosterhamrik ver-
zorging en verpleging in de 
Oosterparkwijk en sinds 
een aantal jaren ook in 
Binnenstad-Oost.

Na eerder kantoor te hebben 
gehouden aan het Koekoek-
plein en de Vinkenstraat 
werd het tijd om te verhuizen. 
Sinds 28 december 2021 
houden wij kantoor op de 
rand van ons werkgebied.

Namelijk:
Nieuwe Sint Jansstraat 35
9711VG GroningenCreatief bezig zijn in de voorjaarsvakantie? 

Dat kan bij VRIJDAG!
di 22, wo 23 en do 24 februari • 13.00 tot 16.00 uur • Vrije Inloop voor kinderen • 4-12 jaar

In de voorjaarsvakantie 
kunnen kinderen van 4 tot 12 
jaar bij VRIJDAG meedoen 
aan creatieve workshops. 
Deelnemers kiezen ter plekke 
uit een muziekactiviteit, 
workshop beeldende kunst 
of een theaterles. Van 
13:00 tot 16:00 uur gaan ze 
onder leiding van diverse 
kunstenaar-docenten aan de 
slag en aan het eind van 
de middag kunnen ouders 
genieten van een kleine 
tentoonstelling, een muzi-
kale belevenis of een theater-
scene die de kinderen 
gemaakt hebben. Deelname 
kost € 12,- per middag en is 
gratis voor kinderen met een 
Stadjerspas.

Wadga ju doem?
Wat staat daar nou, vraag 
jij je misschien af. Dit is 
onze fantasietaal, een taal 
die wijzelf hebben bedacht. 
VRIJDAG nodigt alle kin-
deren uit om mee te 

fantaseren! Deze voorjaars-
vakantie staan drie dagen 
lang alle creatieve workshops 
in het teken van het thema: 
‘Kek iz tak’. Geïnspireerd op 
de fantasierijke prentenboek
van Carson Ellis. Je kunt 
kiezen uit een muziek-
activiteit, workshop beelden-
de kunst of een theaterles. 
Ga de hele middag mooie 
dingen maken bij de door 
jou gekozen workshop en 
laat aan het einde van de dag
aan je ouders zien wat je 
gemaakt hebt. Ouders zijn 
vanaf 15:30 uur welkom 
om te genieten van een 
kleine tentoonstelling, een 
muzikale belevenis of een 
theaterscene. 

De 7-jarige Peterus heeft ook 
meegedaan aan een Vrije 
inloop. Peterus: “Ik vond het 
heel, heel, heel, heel, heel, 
heel, heel leuk!’

Inschrijving + kaartver-
koop
Kaarten voor de Vrije Inloop 

kosten € 12,- per middag. 
Heb je een Stadjerspas? 
Dan is het voor jou gratis. 
Bij binnenkomst moet je 
je Stadjerspas scannen. 
Tickets zijn verkrijgbaar op: 
bijvrijdag.nl/voorjaar.

Over VRIJDAG
Iedereen kan meedoen aan 
kunst en cultuur. Dat is de 
missie van VRIJDAG, het 
huis van de amateurkunst 
voor Groningen. In de 
gemeente Groningen biedt 
VRIJDAG cursussen en 
lessen muziek, theater 
en beeldende kunst. Ook 
verzorgt VRIJDAG aanbod 
voor het onderwijs en is zij 
in een aantal wijken actief 
met cultuurcoaches. In de 
hele provincie Groningen 
stimuleert VRIJDAG met 
POPgroningen popmuziek 
van Groningse bodem. En 
via het KultuurLoket maakt 
VRIJDAG amateurkunst 
mogelijk met advies en
ondersteuning.

Wij gaan hier de komende 
jaren naast het verzorgen 
van wijk verpleging en 
verzorging deelnemen aan 
de Buurtbroedplaats Sint 
Jan 2.0

Buurtzorg is een thuiszorg-
organisatie die met kleine 
teams, bestaande uit (wijk)
verpleegkundigen en wijk-
ziekenverzorgenden, zorg 
levert aan huis. Het gaat 
hierbij om verpleging en 
persoonlijke verzorging. 
Onze medewerkers kijken 
samen met u wat er aan zorg 
nodig is en zoeken samen 
met u en uw omgeving naar 
oplossingen.

Meer informatie:
www.buurtzorgnederland.com/

FYSIOTHERAPIE

VERHUISBERICHT
Buurtzorg Oosterhamrik

KINDERACTIVITEITEN

In Duitsland is de wagen ingepakt.

Ingezonden door VRIJDAG

Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Ingezonden door Personal 
Fysio Fit van Weering

Ingezonden door 
Buurtzorg Oosterhamrik
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De Zonnebloem zet zich 
in voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 

Door een ziekte of handicap, 
of door hun gevorderde 
leeftijd, is voor onze 
deelnemers persoonlijk con-
tact en deelname aan het 
maatschappelijk leven niet 
vanzelfsprekend.

De afdeling Beijum – met 
ongeveer 35 deelnemers en 
15 vrijwilligers – bestrijkt 
een groot deel van het 
noordoostelijke stadsgebied. 
Behalve Beijum vallen 
De Hoogte, De Hunze, 
Van Starkenborgh, de 
Korrewegbuurt, de Indische 
buurt en de Oosterparkwijk 
eronder.

Bezoekwerk
Als vrijwilliger kun je 
bezoekwerk doen en help 
je mee bij activiteiten. Bij 
de huisbezoeken gaat het 
om gezelschap, gezelligheid 
en een gesprek. Maar er 

komen soms ook andere 
initiatieven uit voort: 
wandelen, museumbezoek, 
scrabbelen, winkelen, naar 
voetbal op tv kijken… De 
wensen van de deelnemer 
staan centraal. Maar het 
gaat bijvoorbeeld nooit om 
verzorging, administratie, 
boodschappen doen of 
schoonmaak- en reparatie-
werk.

Activiteiten
We organiseren uiteen-
lopende activiteiten. Geza-
menlijke activiteiten als 
een paaslunch, spelmiddag, 
bowlen, een bezoek aan 
Tuinland in de kersttijd, 
concertbezoek of een dag-
bustocht. Bij kleinschalige 
activiteiten gaat één deel-
nemer met één vrijwilliger 
op stap: zo kan een deel-
nemer ondanks een beper-
king bijvoorbeeld naar 
een wedstrijd van FC 
Groningen, het bronnen-
bad in Nieuweschans of 
een Thaïs restaurant. Met 
maatwerk blijkt vaak meer 
mogelijk dan je denkt! Zo 
mogelijk organiseren we een 

vakantieweek met enkele 
deelnemers en vrijwilligers.

Als vrijwilliger hoef je nooit 
iets te betalen. De deelnemer 
betaalt alleen de kosten voor 
zichzelf.

Lijkt het u wat om 
vrijwilliger te worden?
Een Zonnebloemvrijwilliger 
hoeft geen speciale kwali-
teiten of vaardigheden te 
hebben. We hebben twin-
tigers en mensen van 
in de zeventig, de een is 
verpleegkundige, de ander 
werkt in de ict.  Er zijn 
vrijwilligers die alleen ’s 
avonds vrij kunnen maken 
terwijl anderen liever over-
dag iets doen. We houden 
rekening met ieders moge-
lijkheden en wensen.

Nieuwe vrijwilligers zijn erg 
welkom. Stuur voor contact 
met onze afdeling een e-mail 
naar zonnebloem-beijum@
outlook.com (algemene 
informatie over het werk 
van De Zonnebloem vindt u 
op zonnebloem.nl.)

Vrijwilligerswerk bij 
De Zonnebloem in uw wijk 

OPROEP

Ingezonden bericht

In het decembernummer 
van de wijkkrant heeft u 
een artikel kunnen lezen 
over Jan Hissink Jansen 
– de man van de gelijk-
namige straat. Opmerkelijk 
is dat de naam ‘Jansen’ op 
de verschillende straat-
naambordjes verschillend 
wordt gespeld: twee keer 
met één S en drie keer 
met dubbel S. Jansen en 
Janssen. De juiste spelling 
is, zo blijkt uit onderzoek, 
Jansen met één S. Het 
artikel leidde tot een reactie 
van een trouwe lezer die me 
attendeerde op een niet voor 

Jansen en Janssen
de hand liggende associatie 
die hij had bij het lezen van 
het verhaal, namelijk met 
een strip. In de avonturen 
van Kuifje van de Belgische 
tekenaar en auteur Hergé 
komen twee detectives voor, 
die zich ietwat klungelig 
door het leven voort-
bewegen. Ze zijn zichtbaar 
een eeneiige tweeling, maar 
hebben, opmerkelijk genoeg, 
een verschillende naam. Ze 
heten Jansen en Janssen. 
Het heeft helemaal niets 
met Jan Hissink Jansen te 
maken, maar ik vind het 
toch een leuke parallel om 
even te noemen.   

Door Erik Weersing

De Jan Hissink Jans(s)enstraat



Februari 2022 | Pagina 11Wijkkrant Oosterpark

Wijkwethouder Carine 
Bloemhoff kijkt trots terug 
op een jaar vol succesvolle 
buurtinitiatieven in de 
Oosterparkwijk. Afgelopen 
jaar zijn er vanuit de buurt-
bewoners van de Ooster-
parkwijk een tal van initia-
tieven ontstaan om de wijk 
nog mooier en socialer te 
maken, ziet wethouder 
Bloemhoff. “Neem het 
zwerfvuilteam dat wekelijks 
de wijk schoonmaakt, de 
petitie voor het blijven van 
Knollema, de beweegroute 
en natuurlijk het prachtige 
nieuwe buurtcentrum bij 
Van Houten, allemaal voor-

Een Oosterparkwijk om trots op te zijn
beelden van hoe bewoners 
echt het verschil maken 
voor hun wijk. Dat onder-
steun ik als wethouder 
maar al te graag”. 

 Werk aan de winkel
Toch is er ook nog genoeg 
werk aan de winkel erkent 
Bloemhoff. “We zijn trots 
op de prachtige nieuwe 
school voor de kinderen 
in de wijk, maar zien 
tegelijkertijd dat we ook 
de komende jaren moeten 
blijven werken aan gelij-
ke kansen voor alle 
kinderen. Daarvoor willen 
we leerzame en leuke 
activiteiten voor kinderen 
na schooltijd organiseren 

Tot 1 maart rijdt de FloraMobiel 
nog gratis in de Oosterparkwijk

De Stichting WelMobiel 
zorgt niet alleen voor 
vervoer in de wijk, maar u 
kunt met de FloraMobiel 
een rit aanvragen door heel 
Groningen. In de wijk kunt 
u gratis een rit maken tot 1 
maart. Daarna betaalt u per 
rit in de wijk € 1,50 en voor 
deze prijs kunt u ook naar 
het UMCG. Als u minder 
goed ter been bent kan u met 
de FloraMobiel rijden door 
de hele stad voor bezoek aan  
de huisarts, het ziekenhuis, 
het winkelcentrum, de 
dagbesteding of een het 

bezoeken van een goede 
kennis. U bent WelMobiel 
en uw privé rit wordt 
ingepland zonder lange 
wacht- en reistijden. 

De FloraMobiel heeft nu 
een vaste standplaats voor 
de Fransiscuskerk aan 
de Zaagmuldersweg vlak 
bij het Wielewaalplein. 
De chauffeurs zijn vaak 
vrijwilligers uit de wijk 
en worden goed begeleid 
door WelMobiel en kun-
nen indien gewenst wor-
den opgeleid voor een 
chauffeursdiploma, zodat 
ze weer kans maken op een 

vaste baan. De chauffeurs 
dragen bedrijfskleding en 
een mondkapje. Na 
iedere rit wordt de auto 
weer ontsmet. U wordt 
dus zo lang het nodig is 
coronaproof vervoerd. De 
chauffeurs helpen u graag 
met het dragen van de 
boodschappen en als u een 
rollator gebruikt kan die 
mee in de auto. 

Voor al uw vragen over het 
wijkvervoer kunt u bellen 
met de Stichting WelMobiel 
telefoon 085-7920377 of 
de website bezoeken www.
welmobiel.nl. 

en activiteiten in de 
zomervakantie. Ook willen 
we de Oosterparkwijk leef-
baar houden voor iedereen 
en moeten we voorkomen 
dat woningen worden 
opgekocht door beleggers 
en voor de hoofdprijs 
verhuurd worden. Daar 
hoop ik mij uit liefde 
voor Groningen en de 
Oosterparkwijk samen met 
de Oosterparkers ook de 
komende jaren voor in te 
zetten”, besluit Bloemhoff.

Aanvullend op het reeds 
langlopende Sport & 
Cultuurfonds voor kinderen 
en jongeren tot en met 18 
jaar, start de gemeente 
Groningen in 2022 ook 
met een aanvullend fonds 
voor volwassenen. Minima 
uit Groningen kunnen € 
400,- cultuurbudget aan-
vragen voor muziekles, 
instrumentenhuur, theater-
les of een cursus beeldende 
kunst. De cultuurcoaches 
van VRIJDAG in de Buurt 
zijn intermediair en kunnen 
voor geïnteresseerden het 
budget aanvragen.

Wat is het Volwassenen-
fonds?
Ben jij 18 jaar of ouder 
en blijft er geen geld 
over om mee te doen aan 
activiteiten als zwemles, 
muziekles, fitness, voetbal, 
theater- of dansles? Het 
Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur zorgt dat het 
lesgeld en/of materialen 
worden betaald voor 
volwassenen die leven rond 
het bestaansminimum.

De werkwijze van het 
Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur is grotendeels 
vergelijkbaar met het 
Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur, maar dan voor vol-
wassenen (18+ jaar).

Doe je mee?
Je kunt als volwassene zelf 
geen aanvraag indienen. Dit 

doet een intermediair voor 
je. Een intermediair kan 
bijvoorbeeld een schuld-
hulpverlener, buurtsport-
coach, maatschappelijk 
werker zijn óf een van 
de cultuurcoaches van 
VRIJDAG in de Buurt. 

Cultuurvoach van de 
Oosterparkwijk: 
Rozan Vergeer (rozan.
vergeer@bijvrijdag.nl)

VRIJDAG in de Buurt
VRIJDAG in de Buurt 
stimuleert kunst en cultuur 
in de wijken, buurten en 
dorpen van Groningen. 
Zodat Groningen nog 
leuker wordt om in te 
wonen. We zorgen ervoor 
dat alle bewoners mee 
kunnen doen aan kunst en 
cultuur. Dus ook mensen 
die het misschien niet 
kunnen betalen, mensen 
die denken dat cultuur niet 
voor hen is, mensen die de 
stap niet durven te zetten 
of nooit geprikkeld zijn om 
iets te doen met cultuur. 

Cultuurcoaches VRIJDAG in 
de Buurt als intermediair 
voor Volwassenenfonds

WIJKWETHOUDER

Ingezonden door 
Stichting Welmobiel

Ingezonden door VRIJDAG

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2022 € 400,- 
cultuurbudget voor minima Groningen. 

De standplaats voor de Fransiscuskerk aan de Zaagmuldersweg.

Ingezonden bericht

Wijkwethouder Carine Bloemhoff 
bij het beeld “Jongensfiguur” in 
de rozentuin. [archieffoto]
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MANTELZORGKAART   
De kaart is bedoeld als blijk van 
waardering van de gemeente 
Groningen en Humanitas voor de hulp 
en zorg die mantelzorgers 
belangeloos geven aan hun naaste. 

De kaart is voor mantelzorgers die 
wonen in de gemeente Groningen.  

Wanneer ben je mantelzorger? 
Iemand is mantelzorger als hij/zij 
langdurig en intensief zorgt voor een 
naaste met een chronische ziekte, 
beperking, verslaving of psychiatrische 
problematiek. De mantelzorgkaart kun 
je aanvragen als je minimaal 8 uur per 
week en langer dan 3 maanden zorgt 
voor een partner, ouder, kind, ander 
familielid, vriend of buur. 

Let op: Vrijwilligerswerk is geen 
mantelzorg: mantelzorg wordt 
gegeven aan een naaste waar al een 
bestaande persoonlijke relatie mee 
bestond voordat de hulp/zorg nodig 
was.  

 

Aanvraag mantelzorgkaart '22 en/of 
inschrijven als mantelzorger: 
• Aanvragen/inschrijven gaat via de 
website van Humanitas Groningen 
• Als mantelzorger kun je zelf het 
online formulier invullen 
• Een mantelzorger mag ook door 
iemand anders worden opgegeven, 
bijvoorbeeld door de zorgvrager. 
Daarvoor moet jij als mantelzorger wel 
toestemming geven in verband met 
registratie persoonsgegevens/ 
privacywetgeving 
• Belangrijk: Ieder jaar moet je de 
kaart opnieuw aanvragen, ook al ben 
je als mantelzorger bekend bij het 
Steunpunt 

Jonge mantelzorgers 
Voor kinderen/jongeren die opgroeien 
met een zorgsituatie binnen het gezin 
zijn er 2 bioscoopbonnen beschikbaar. 
Het aanmelden van jonge 
mantelzorgers/aanvragen van de 
bonnen gaat via hetzelfde formulier op 
de website van Humanitas. 

Wat gebeurt er daarna? 
Humanitas Steunpunt Mantelzorg 
stuurt de mantelzorgkaart binnen 3 
weken per post toe. 
Vanaf dat moment ben je als 
mantelzorger ingeschreven en 
ontvang je nieuwsbrief met informatie 
en activiteiten. 

Met mantelzorgers die zich voor het 
eerst inschrijven is altijd één keer 
telefonisch contact om de gegevens te 
checken en om te vragen hoe het gaat 
en of je behoefte hebt aan 
ondersteuning. 

Vragen? Neem dan contact op met 
steunpuntmantelzorg.groningen@hum
anitas.nl of bel met Humanitas: 050 - 
312 60 00 

OLD EN NEI IN DE 
OOSTERPARKWIJK 
Even voorstellen: wij zijn Jasmin 
Andric en Frits Tiebackx, beide 
werkzaam bij WIJ Oosterparkwijk als 
jeugdstraatcoach. Dit houdt in dat we 
ons bezig houden met (hang-)jeugd op 
straat in de oude wijken. We gaan 
preventief de straat op om met jeugd 
in contact te komen en een 
vertrouwensband met ze op te 
bouwen.  

Op het moment dat er een 
vertrouwensband met ze ontstaat, 
gaan we wat verder met ze in op 
verschillende valkuilen of andere 
problemen die jongeren ervaren in hun 
leefomgeving. Dit kan betekenen dat 
het op school of thuis niet zo lekker 
gaat. Of dat ze met zichzelf in de 
knoop zitten.  

Ook een onderdeel van ons werk is 
dat we met oud en nieuw op straat zijn 
te vinden in de avond en de nacht. 
Ook hier staat de jeugd centraal bij 
ons. We wijzen ze op het gevaar voor 
vuurwerk (oogjes en handjes) maar 
ook op jongeren die vreugdevuren 
ontsteken.  

 

We gaan dan samen met ze kijken 
hoe we dit op een leuke manier 
kunnen doen zodat andere 
wijkbewoners en de omgeving ervan 
kan genieten. En tegelijkertijd mensen 
die niks met vuurwerk en 
vreugdevuren hebben, er zo min 
mogelijk last van hebben.  

Verder is het voor ons een mooi 
moment om op deze avond andere 
buurtbewoners te spreken en te 
ontmoeten die ons spontaan 

uitnodigen voor een hapje en een 
drankje op straat. Zo spraken we een 
vader van een voor ons bekende 
jongere die zich aanbod om een keer 
als vrijwilliger te helpen om een 
soosavond te draaien. Ook een 
moeder die we spraken had hetzelfde 
idee. Inmiddels hebben beide ouders 
ons al geholpen en ondersteund met 
activiteiten in het jongerencentrum 
JOP Oosterpark. Voor ons heel 
waardevol dat deze contacten 
ontstaan, zodat we echt sámen onze 
wijk leuk(er) maken, voor onszelf en 
voor onze jeugd!  

Het is voor Frits al de twaalfde oud en 
nieuw dat hij aan het werk mag zijn en 
hij vindt het één van de mooiste 
momenten van zijn werk als 
jeugdstraatcoach: “Het is geweldig om 
te werken in een volkswijk als de 
Oosterparkwijk: bewoners die 
makkelijk contact maken en trots zijn 
een “Eusterparker” te zijn.” 

Jasmin heeft dit jaar kunnen wennen 
aan het werken met oud en nieuw en 
heeft dit als zeer prettig mogen 
ervaren. We willen iedereen in de 
oude wijken een mooi maar vooral 
gezond jaar toe wensen en misschien 
komen we elkaar wel weer tegen “op 
Straat”. 

FINANCIËLE TIP   
Wist u dat u ieder jaar weer kunt 
besparen op tal van zaken? 

Heeft u een kleine portemonnee, is uw 
inkomen op of nabij bijstandsniveau?  

Dan is het op zijn minst de moeite 
waard om te onderzoeken of u in 
aanmerking komt voor de (jaarlijkse) 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen en waterschapslasten bij 
het Noordelijk Belastingkantoor. 

Kunt u hier wat hulp bij gebruiken? 
Kom dan naar het financiële spreekuur 
GeldWIJs en onze deskundige 
medewerkers helpen u graag verder! 
Iedere maandag- en woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur bent u welkom 
aan de Heesterpoort. Mailen en appen 
mag ook: geldwijs@wij.groningen.nl / 
06-30797392. 

In overleg met u kunt u ook bij ons 
terecht voor een 
voedselbankaanvraag. 

‘Zet je inkomsten en uitgaven op een 
rij, samen met WIJ’ 

 

INGELIJST FEMKE PENNINGA

 

Je bent actief in de Oosterparkwijk, 
waar houd je je mee bezig?  
Ik ben Femke Penninga, coördinator 
van de Bij Bosshardt Oosterpark aan 
de Irislaan 2 in Groningen. Bij 
Bosshardt is een ontmoetingsplek van 
het Leger des Heils, een echte 
huiskamer van en voor de buurt. In 
deze huiskamer kun je vijf dagen per 
week terecht voor een kop koffie, een 
luisterend oor, gezellige maaltijden of 
andere activiteiten. Daarnaast verkopen 
we ook hele mooie tweedehands 
kleding. Iedereen is van harte welkom! 
Wat vind je het leukste aan je werk in 
de wijk? Het leukste aan mijn werk vind 
ik de afwisseling van de verschillende 
ontmoetingen. Geen dag is hetzelfde 
en je weet nooit wie er binnen komt 
lopen. Ook vind ik het heel mooi dat 
iedereen hier welkom is en dat de 
bezoekers de huiskamer zo gezellig 
maken met elkaar. Het voelt voor velen 
echt als een thuis. We merken in de 
huiskamer dat bezoekers om elkaar 
denken in de wijk. 
Dan vragen ze bijvoorbeeld om een 
maaltijd voor hun buurman die het 
nodig heeft of uiten ze hun zorgen over 
iemand uit de buurt. 
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? Ik maak zoveel 
mooie en bijzondere dingen mee in 
mijn werk. Het is moeilijk om er één uit 
te kiezen. De coronatijd was heel heftig 
voor sommige bezoekers. We hebben 
geprobeerd om zoveel als mogelijk 
contact te houden met elkaar. De 
eerste lockdown hadden we geen 
gegevens van onze vaste bezoekers, 
maar we liepen op straat en kwamen 
veel bekenden tegen. Dat was zo 
bijzonder. We hebben heel wat uurtjes 
in het park en op straat doorgebracht. 
Je maakt snel contact in deze wijk als 
je op straat loopt of met de soepfiets 
rondgaat. Een hele leuke ervaring.  

Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? Aan Abdullah, een zeer 
actieve wijkbewoner.  
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      BIJ BOSSHARDT EN WIJ OOSTERPARKWIJK 
Een donderdag in de huiskamer van Bij Bosshardt, Leger des Heils

Elke donderdag is de huiskamer geopend voor bewoners van de Oosterparkwijk en daarbuiten. Ongeveer 40  bezoekers komen dan de huiskamer in Groningen 
binnen. Op donderdag is het extra druk omdat er dan een warme maaltijd gekookt wordt. Tijdens de strenge coronamaatregelen werden de maaltijden aan de 
bezoekers meegegeven en stond er altijd koffie klaar. Maar nu kunnen mensen elkaar gelukkig weer fysiek ontmoeten.   

Snelle hulp 
Bezoekers komen om verschillende redenen naar de huiskamer. Bijvoorbeeld vanwege een hulpvraag, omdat ze eenzaam zijn, omdat ze gewoon een praatje willen 
maken of om iets te kunnen betekenen voor de ander. Bezoekers kunnen zelf ook actief meehelpen in de huiskamer. Iedere veertien dagen is WIJ aanwezig in de 
huiskamer. We drinken koffie met elkaar en maken een praatje.  

Daar waar gewenst kan WIJ dingen oppakken. Femke (coördinator van de huiskamer): “We liepen er tegen aan dat wanneer we hulpvragen doorverwezen naar WIJ 
maar dat deze bezoekers niet altijd de weg vonden of de stap konden zetten. Veel van onze bezoekers komen dagelijks in onze huiskamer en de stap naar een andere 
organisatie is soms te groot. We zijn daarom heel blij dat het WIJ-team nu bij ons is!” 

Er willen zijn 
Lub (Opbouwwerker WIJ Oosterparkwijk): “Als ik een rondje door de wijk maak, valt de gezellige huiskamer mij op. Er zitten vaak bezoekers op een scootmobiel of op 
een stoeltje buiten te praten of een sigaretje te roken. Binnen gebeurt er ook heel veel. Wat mij en Renske is opgevallen is dat er ook mensen komen die gewoon 
anderen willen helpen.  Met een praatje, een spelletje doen of met eten klaarmaken. Er gewoon voor anderen willen zijn. De geschiedenis en het ontstaan van Leger 
des Heils heeft mij altijd geboeid. Daarom trekt mij dit zo. Hulde voor wat hier gebeurt en voor de medewerkers en vrijwilligers!” 

Het WIJ-team is aanwezig in de oneven weken op donderdag van 10:30 – 11:30 uur. Zie voor de algemene openingstijden van Bij Bosshardt hieronder. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ETEN IN 
DE OOSTERPARKWIJK 

Heeft u enig idee van de fantastische culinaire hoogstandjes van de Oosterparkwijk, die ons verbindt in ontmoeting en samen eten? 
Hieronder een kort overzicht: 
 

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP)  
- https://stadsrestauranthetoudepolitiebureau.nl/ 
- Zaagmuldersweg 3 Oosterparkwijk, Groningen 
- Contact of reserveren: 050-2113684 

Openingstijden:  
- Dinsdag tot en met vrijdag 10.00 – 22.00 uur (lunch van 11.30-14.30 diner van 17.00 – 20.30 uur 
- Koffieochtend met mensen uit de buurt (ook in het stadsrestaurant) maandagmorgen van 10.00 – 12.00 met koffie/thee à €0,80 / cappuccino à €1,- 

 

Leger des Heils (locatie Dirk Huizingastraat)      
- www.legerdesheils.nl/locatie/korpsgroningen 
- Dirk Huizingastraat 15-17  9713 GL Groningen  
- Contact: 050-5491467 / 3129592 

Openingstijden:  
- Koffie/thee (gratis) dinsdag, woensdag, donderdag 12.00 – 16.00 uur 
- Op de woensdag in de even weken pannenkoeken eten 
- Dinsdag, woensdag, donderdag: dagmenu, baguette, soep, salade 
- Er is ook luxe koffie, cappuccino en latte à €0,50 

 

Bie de Buuf       
- www.toentje.nl en www.biedebuuf.nl  
- Paradijsvogelstraat 10 9713 BV Groningen 
- Contact via : info@biedebuuf.nl of 06- 82454964 

Openingstijden: 
- Elke donderdag en vrijdag van 16.00 – 22.00 uur. De keuken is open 

van 17.00 tot 20.00 uur 

 
 

Bij Bosshardt  
- www.legerdesheils.nl/noordoost 
- Irislaan 2 9713 RH Groningen    
- Contact via: femke.penninga@legerdesheils.nl of 06-21394319 

Openingstijden: 
- Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 15.00 uur 
- Maandag, dinsdag en vrijdag een tosti voor €0,50 tussen 11.00 – 

13.00 uur 
- Woensdag verse soep €0,75 om 12:00 uur 
- Donderdag  een warme maaltijd met toetje €3,50. Koffie is gratis 

 

Oosterparkheem/Martinizorg 
- Op dit moment niet duidelijk. Na een mogelijke herstart komt meer 

informatie 
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De makers van DWDW #5 
Oosterparkwijk zijn bekend! 
We zijn heel trots en blij 
dat de volgende makers de 
komende maanden in de 
Oosterparkwijk aan de slag 
gaan: Lies van de Wiel, Helmie 
Stil, Peerke Malschaert, 
Hugo aka Wordbites en X_
YUSUS_BOSS. Ook Rozan 
Vergeer (cultuurcoach in de 
Oosterparkwijk van Vrijdag 
in de Buurt) zal meewerken 
aan deze editie.

Makers DWDW Oosterparkwijk bekend!

V.l.n.r.: Hugo aka Wordbites, Shara Maaskant van X_YUSUF_BOSS, 
Peerke Malschaert, Helmie Stil en Lies van de Wiel.

Ingezonden bericht

DE WIJK DE WERELDFOTOREPORTAGE

Kinderen van de 
Oosterparkwijk

Foto’s: Frans Geubel

In deze editie van de Wijkkrant een kleine fotoreportage over 
de kinderen van de Oosterparkwijk. Op deze archieffoto’s (zie 
onderschriften) kijken we naar zij die de jeugdige energie 
brengen naar de wijk.  

Winterfestival bij JOP, december 2019

Lies van de Wiel werkte 
eerder mee aan DWDW 
Foxhol, Helmie Stil aan 
DWDW Vinkhuizen, Peerke 
Malschaert aan DWDW 
Beijum en Mohamed Yusuf 
Boss (van X_YUSUF_BOSS) 
aan DWDW Selwerd/
Paddepoel en DWDW 
Korrewegwijk/de Hoogte). 
Hugo aka Wordbites is 
nieuw in ons midden, heel 
erg leuk dat hij de club komt 
versterken!

Kinderen in het Pioenpark, herfst 2020

Plantdag op het Goudenregenplein, 4 november 2020Duizenden bollen planten bij de Pioenvijver, 29 oktober 2021

Vioolles door Caroline Babendererde in het Rosarium, 
mei 2020
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