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Paradijselijk Oogstfeest in de Paradijsvogeltuin

Verder lezen?
Dit artikel gaat verder op 

pagina 3.

Op zaterdag 3 september wer-
den er op verschillende plek-
ken in de provincie Groningen 
oogstfeesten gehouden. Het 
feest draait om het vieren 
van de oogsttijd aan het eind 
van de zomer. Nu had de Para-
dijsvogeltuin nauwelijks iets 
aan oogst te bieden, want veel 
wordt in bakken geteeld, die 
door de enorme droogte niet 
goed functioneerden.

Maar men had gewoon erg veel
zin in een feest en gebruikte 
het oogstfeest als een kapstok 
hiervoor.

Het was ook op die dag fantas-
tisch mooi zomerweer toen ik 
tegen twee uur de tuin binnen-
stapte, waarbij ik een splinter-

nieuw aangelegde fietsen-
parkeerplaats ontwaardde.

Na een spontaan openings-
woord van Franziska trad 
zangeres Lucie Dekker op 
met haar liedje ‘Zweefvuil’. 
Gaandeweg druppelden er 
steeds meer bezoekers de tuin 
binnen. Bij de bar hing een 
groot bord met de boodschap: 
‘Alles op donatie’. Dat beteken-
de dus dat alles ‘gratis’ te 
verkrijgen zou kunnen zijn, 
ook de stukken taart en cake 
en de soepen in de kantine, 
zoals ik ‘m maar even noem. 
Maar men vroeg om een 
vrijwillige betaling. Ik liet dit 
op me inwerken en merkte 
dat ik als het ware een andere 
werkelijkheid werd ingezogen. 

Een vijverpomp koelde de in 
een badkuip geplaatste kratten 
bier. Heel ingenieus!

Ik ging aan de wandel. De tuin 
was het afgelopen jaar steeds 
voller geworden, met meer 
objecten, zoals een hottub 
van hout met een ingebouwde 
kachel met schoorsteentje. En 
er waren ook meer bewoners 
bijgekomen. Ik passeerde een 
bestelbusje waarin achterin, 
met openstaande deuren, 
portrettekenares Marja Zomer 
zat die van ieder die dit 
wilde, een portret tekende. Je 
poseerde dan op een stoeltje 
voor haar.

Er waren enkele programma 
onderdelen op vastgestelde 

tijden, en daarnaast door-
lopende activiteiten.

Ik ging kijken bij koorddanser 
Steven, die een pannenkoek 
ging bakken, al koorddansend. 
Hij werd hierbij, ook koord-
dansend, geassisteerd door 
zijn vrouw Tisi. Het publiek 
hield af en toe de adem in 
en het omhoog werpen, 
omdraaien en opvangen van 
de koek was een absoluut 
hoogtepunt!

Na een stukje taart en een 
glaasje water met een smaakje 
was het tijd om mee te lopen 
met Ilse en haar dochtertje 
Vlier die een ‘Wildpluk 
wandeling’ had uitgezet. Hier 
ging het over eetbare planten 

en zelfs drinkbare, zoals 
berkensap. Verbluffend hoe je 
in zo’n korte tijd in contact 
kwam met de natuur.

Ik wandelde verder, passeerde 
de ‘Natuur Weef Workshop’ 
voor kinderen, die gegeven 
werd door de Anita’s en de 
‘Notendoppen Workshop’, ook 
voor kinderen, die gegeven 
werd door de moeder van 
Steven. Naast de doppen 
barstte het van allerlei andere 
kleine dingetjes uit de natuur, 
zoals zaden en steentjes.
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JAPIE
In speeltuin Ons belang

was het een drukte van belang
de kinderen speelden dat het een lieve lust was

ook Japie en z’n vriendje Bas
plots viel ie tegen het prikkeldraad

een scheur in z’n broek, net als Henkie Maat
opeens zag Japie z’n moeder staan

naast vrouw Wening uit de Irislaan
hij liep langzaam naar de uitgang

en zei ‘Heb ik geen mooie broek mam’
z’n moeder vergat hele vrouw Wening

ze bromde ‘Zo, dat wordt dit jaar geen Efteling’
doch Japie werd er niet warm of koud van

hij zei ‘Je moet ook ‘s een ander liedje zingen 

mam’

E. FILIPPUS

GEDICHT

Nu werd het tijd voor ‘Fiets 
‘m erin’ Dat ‘erin’ is het 
Oosterhamrikkanaal.

Voor de lezers die nog niet 
weten waar zich de Paradijs-
vogeltuin bevindt: op de hoek 
van het Van Starkenborgh-
kanaal en het Oosterhamrik-
kanaal.

Het is een beproefd recept: 
je fietst vanaf een helling het 
enkele meters lagere water in, 
en dient dan een bel aan een 
touw te laten rinkelen. Drie 
bont uitgedoste juryleden op 
zo’n 4 meter hoge stoelen 
toonden borden met de score, 
en een meeslepende presen-
tator maakte het spannend. 

VERVOLG VAN PAGINA 1
Paradijselijk Oogstfeest in de 
Paradijsvogeltuin

In het water dreef een duiker, 
voor de veiligheid. Sowieso was 
bij alles aan veiligheid gedacht, 
ook EHBO was aanwezig.

Na afloop was het de beurt aan 
de jeugd om zich meermalen in 
het water te storten. Hierdoor 
gestimuleerd sprongen ook 
volwassenen in het Ooster-
hamrikkanaal!

Een wonderlijk object, ‘De 
Knikkerbaan’, een soort krui-
sing tussen midgetgolf en een 
flipperkast, had een onweer-
staanbare aantrekkingskracht 
op kinderen. Een schuin 
geplaatste langwerpige bak, 
waarin de ingevoerde tennis-
balletjes een parcours aflegden, 
waarbij ze tegen verende 
metalen obstakels botsten en 
uiteindelijk ook een fietsbel 
raakten, kortom: de balletjes 
maakten muziek!

En ik ervoer in een flits: zo zou 
het paradijs eruit kunnen zien. 

MICHI NOEKI

’s Avonds toen het schemerde 
en donker werd, waren er 
vlak boven de bak blacklights 
aangegaan, waardoor de bak, 
de balletjes en ook details in 
de kleding en schoenen van 
de kinderen sprookjesachtig 
oplichtten.

Aan het eind van de middag 
en ’s avonds zorgden DJ’s voor 
sfeervolle muziek. Er werd 
gedraaid vanaf LP’s en terwijl 
ik als muziekliefhebber de 
meeste tijd thuis alles van 
CD beluister, raakte ik weer 
helemaal in de ban van het 
analoge geluid, ook omdat er 
veel muziek uit de jaren zeventig 
en tachtig werd gedraaid. Met 
name de bassen waren veel 
krachtiger dan bij CD.

De Paradijsvogeltuin werd nu 
’s avonds feeëriek verlicht door 
strengen kleine lampjes.

Ik zat op een strobaal en nam 
nog een alcoholvrij biertje. 
Gedurende de dag had ik 
kennissen ontmoet. We hadden 
het over de karakteristieke 
sfeer die hier vandaag hing. 
Sommigen zaten gewoon er te 
zijn, te genieten en dompelden 
zich onder in de sfeer. Verder 
hoefde er niets, een uniek gevoel 
dat gerust uren mocht duren. Ik 
moest denken aan heel vroeger, 
toen ik als jongeling het hippie 
gebeuren beleefde. Love & 
Peace en Flowerpower.

Maar ineens kwam het besef! 
Toen betrof het jongeren met 
oprechte idealen die zich 
afzetten tegen de gevestigde 
orde, het materialisme en het 
kapitalisme. Bekijk een film 
over Woodstock en je ziet alleen 
jongeren.

Maar wat zag ik hier vandaag? 
Dezelfde idealen, maar nu 
met alle leeftijden! Ik kende 
de tuin en haar bewoners en 
kennissenkring al een beetje 
van gezicht, en dat liep al van 
baby tot volwassene. Maar 
vandaag zag ik ook onder alle 
bezoekers baby’s en bejaarden 
en alles wat daar tussen zit. En 
alles en iedereen vormde een 
harmonieus geheel. Het was me 
al opgevallen dat ouders hun 
kinderen hier in de tuin veel 
meer los konden laten, toezicht 
was er altijd, ook van hun 
onbekende papa’s en mama’s. 

Fiets ‘m erin.

Lucie Dekker.

De knikkerbaan.

De elders reeds afgebouwde combinatie van Michi Noeki en kiosk 
voor tabakszaak Knollema staat klaar om binnenkort geplaatst 
te worden aan de Zaagmuldersweg, vlakbij de Franciscuskerk. 
De gemeente toont hierbij aan geluisterd te hebben naar de 
Oosterparkers die een massaal getekende petitie tot terugkeer van 
de Knollema’s hadden gestart.

Door Frans Geubel

www.paradijsvogeltuin.nl
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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

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!

Het Certe-terrein staat nog steeds vol in 
onze belangstelling. Over een paar 
weken gaan we samen met een aantal 
van de actieve bewoners rondom het 
gebied uit wandelen met 
vertegenwoordigers van de nieuwe 
projectontwikkelaar. We hopen dat we 
hen tijdens de wandeling kunnen laten 
zien dat de grootschalige plannen, die de 
vorige ontwikkelaar had gepresenteerd 

voor het Certe-terrein, niet passen in de 
omgeving en dat het plan van de 
bewoners ruimte biedt voor sociale 
huurwoningen, middenhuur en 
betaalbare koopwoningen. En dat het 
terrein zo ontworpen wordt dat het 
acceptabel is voor de omwonenden.

Bewoners van de Merelstraat en 
Nachtegaalstraat hebben bij de Gemeente 
geklaagd over het onderhoud van het 
Oosterpark. Op meerdere plekken is het 
struikgewas zo hoog geworden dat 
omwonenden geen zicht meer hebben op 
het park en de vijver. Buiten dat hun 

uitzicht beperkt is neemt hierdoor de 
sociale veiligheid in het park af. Daarom 
gaan we binnenkort met deze bewoners 
en de Gemeente om de tafel om te 
bespreken wat er aan gedaan gaat 
worden. Volgende wijkkrant weten we 
meer.

De zomer is nog niet voorbij maar de 
organisatie van het Lentefestival (24-26 
maart 2023!) is al weer hard aan het 
werk om het festival van volgend jaar 
een succes te maken. Het meeste grote 
timmerwerk is nu wel gedaan. Er moeten 
alleen nog wat extra houten hekjes 
worden gebouwd, een huisje in elkaar 
gezet en de wanden van de horecatent 
moeten nog worden afgebouwd.
Maar nu willen de vrijwilligers heel 
graag dat het festival er veel leuker uit 
gaat zien. Zodat het niet alleen gezellig 
is, maar ook heel erg mooi! 

De eerste creatievelingen hebben zich al 
aangemeld en in de volgende wijkkrant 
laten we de eerste ontwerpen voor het 
uiterlijk van de huisjes zien. Maar we 
kunnen nog wel een paar handjes 
gebruiken. Ben je creatief. Ben je in voor 
wilde ideeën en niet te beroerd om zelf 
de handen uit de mouwen te steken? 
Meld je dan aan. Stuur een mailtje naar 
festivaloosterparkwijk@hotmail.com. We 
willen ook nog heel graag 1 of 2 nieuwe 
grote houten spellen voor de jeugd 
maken. Heb je een spannend idee voor 
een groot houten spel? Stuur dan een 
mailtje en versterk ons leuke team!

Voorbereidingen Lentefestival

Begin juli waren er Bij Van Houten drie 
zomerconcerten te horen. Verschillende 
bands en solisten speelden de sterren van 
de hemel. Het publiek was zeer te 
spreken over de verschillende optredens. 
De concerten waren georganiseerd door 
het bestuur Bij Van Houten, en financieel 
mogelijk gemaakt door de Gemeente en 
de Bewonersorganisatie.
Op de eerste zaterdag stond 
Nederlandstalig en Amerikaanse 
popmuziek op het programma. De 
tweede zaterdag was gewijd aan 

Wereldmuziek en op de laatste dag 
gingen de beentjes van de vloer bij Pop, 
Soul en Latin bands.
Ondanks een paar kleine 
schoonheidsfoutjes waren de concerten 
een groot succes.
De Bewonersorganisatie vind het 
belangrijk dat er meerdere grotere 
evenementen in de wijk plaats vinden. 
En we hopen dan ook dat er volgend 
weer een aantal mooie optredens gratis te 
bezoeken zijn Bij Van Houten.

Muziek en meer bij Van Houten

Wandelen met nieuwe ontwikkelaar Certe-terrein

Te hoge struiken
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Een leven lang in de Oosterparkwijk
Er zijn Nederlanders die in hun 
leven tientallen keren verhuisd 
zijn, bijvoorbeeld omdat hun 
werk dat van hen vraagt. Of 
omdat ze na een tijdje toe zijn 
aan verandering van omgeving. 
Ze hebben in alle delen van 
het land gewoond, soms ook in 
het buitenland, of in meerdere 
buitenlanden. Maar er zijn ook 
mensen die bijzonder honkvast 
zijn. Tot deze categorie behoort 
Coosje Zuidema. Ze is nu bijna 
94 jaar en heeft haar hele leven 
in de Oosterparkwijk gewoond, 
in totaal in drie huizen die 
hooguit een paar honderd meter 
bij elkaar vandaan liggen. “En 
het zijn ook nog drie huizen 
die precies op elkaar lijken”, 
constateert ze vrolijk, wanneer 
ze haar woongeschiedenis 
overziet. Maar dat ze altijd 
in dezelfde buurt is blijven 
wonen, wil niet zeggen dat 
ze weinig heeft meegemaakt. 
Integendeel. Er is in haar leven 
veel voorgevallen. En ze weet er 
levendig over te vertellen. 

“Mijn moeder kwam uit Warf-
fum. Haar vader, mijn opa, 
was daar landarbeider. Thuis 
was het geen vetpot. Mijn 
moeder vertelde wel eens dat 
het de gewoonte was dat de 
kinderen uit het dorp voor de 
schooljuffrouw een cadeautje 
meenamen als ze jarig was. Een 
of andere kleinigheid. Maar 
bij haar thuis kon dat er niet 
af. Zij had die dag nooit wat 
bij zich. Dat was pijnlijk voor 
haar. Rijkdom is voor mij niet 
nodig. Als je jezelf maar kunt 
redden, is dat voldoende. Maar 
de armoede van vroeger - het is 
te hopen dat die tijd nooit terug 
komt.”

Wanneer is uw moeder in 
de stad komen wonen?
“Toen ze een jaar of twintig 
was, ging ze met een vriendin 
een dagje naar Groningen. Dat 
deed je bijna nooit in die tijd, 
er moest wel een bijzondere 
reden voor zijn. Ik denk dat 
er kermis in de stad was. Hoe 
dan ook – die dag ging ze naar 
Groningen en daar leerde ze 
bij toeval mijn vader kennen. 
Na een tijdje zijn ze getrouwd. 
Ze zijn eerst bij de ouders van 
mijn vader ingetrokken die aan 
de Lutkenieuwstraat woonden, 
in de buurt van de Vismarkt. 
Mijn twee oudste zusjes zijn 
daar geboren. Toen ik op komst 
was, in 1928, kregen ze een huis 
toegewezen in de Begoniastaat. 
Nummer 46. Die straat was in 
die tijd nog in aanbouw. Het 
huis was nog niet eens klaar 
toen ze verhuisden. De werklui 
waren nog volop bezig. Maar 
omdat mijn moeder op de 
laatste dag liep, mochten mijn 
ouders er alvast in. Water was 
er nog niet. Water moesten ze 
ergens aan het Graspad halen.”

Komt u uit een groot gezin?
“Ik ben het derde meisje. Mijn 
vader wilde graag een zoon 
hebben, maar hij kreeg eerst vijf 
dochters. Na mij zijn er nog twee 
meisjes geboren. En daarna 
kreeg hij eindelijk zijn zin – er 
kwam een zoon. En daarna 
kwam er nòg een zoon. We 

waren dus een gezin met zeven 
kinderen. Later kwam opa bij 
ons inwonen, de vader van mijn 
vader. We woonden met ons 
tienen in een eengezinswoning 
– eenzelfde soort huis als ik nu 
in mijn eentje heb. In de winter 
werd alleen de woonkamer 
verwarmd. Daar stond een 
kolenkachel. Warm water kreeg 
je door een ketel op de kachel te 
zetten.  

Eén jaar heb ik op de lagere 
school aan de Heesterpoort 
gezeten, de eerste klas, daarna 
ging ik naar de school aan 
de Dirk Huizingastraat. Die 
stond naast het gebouw waar 
nu het Leger des Heils in zit. 
Na de zesde klas was ik nog 
een jaar leerplichtig, en ging 
ik door naar de zevende klas. 
Maar toen was inmiddels de 
oorlog uitgebroken en werd het 
schoolgebouw door de Duitsers 
gevorderd. Dat laatste jaar 
heb ik op de plantsoenschool 
gezeten. Ik ging er lopend heen. 
En lopend terug. Een fiets had ik 
toen nog niet.” 

Wat heeft u na uw school-
tijd gedaan?
“Eerst heb ik mijn moeder in 
het huishouden geholpen. Maar 
dat kon niet te lang duren - er 
moest geld worden verdiend. 
Nu was mijn vader huisschilder. 
En hij werkte in die tijd bij een 
schildersbedrijf in Helpman. 
Zijn baas woonde met zijn gezin 
boven de zaak. Man, vrouw en 
twee kleine kinderen. De vrouw 
van de baas was al een tijdje 
ziek. Ze had tuberculose en 
moest veel rusten. Hierdoor kon 
ze het huishouden niet doen. 
Mijn vader heeft er toen voor 
gezorgd dat ik als hulp in de 
huishouding in dienst kwam. Hij 
heeft wel eerst geïnformeerd of 
ik risico liep ook ziek te worden. 
Nee, het kon geen kwaad. De 
ziekte was niet besmettelijk. In 
een paar jaar tijd heb ik bij die 
mensen het vak geleerd. Ik deed 
alles in huis, schoonmaken, eten 
koken, voor de kinderen zorgen. 
Op maandag deed ik de was. 
Alle kledingstukken gingen in 
een tobbe, water en zeep erbij 
en dan stevig met een boender 
er overheen. Na afloop hing ik 
de kleren aan de lijn te drogen. 
Een stofzuiger was er niet. Ik 
gebruikte stoffer en blik en 
dweilde de vloer. Je kunt het je 
allemaal niet meer voorstellen, 
tegenwoordig gaat het heel 
anders toe, maar toen vond je 
het heel gewoon. Je wist niet 
beter.

Iedere ochtend fietste ik van de 
Oosterparkwijk naar Helpman. 
Ja, inmiddels had ik een eigen 
fiets. Het was nog volop oorlog 
en regelmatig ging het lucht-
alarm af. Dan vlogen er vlieg-
tuigen over en moest je zien 
dat je een schuilkelder bereikte. 
Er zou gevaar zijn, maar er 
gebeurde nooit wat. Op het 
laatst fietste ik gewoon door 
wanneer de sirenes begonnen te 
loeien.”

Wat herinnert u zich verder 
van de oorlog? 
“Eigenlijk hebben we er tot 
de bevrijding niet zoveel van 
gemerkt. Doordat we met zo’n 
groot gezin waren, kregen 

we veel voedselbonnen. Mijn 
moeder gaf zelfs wel eens 
bonnen weg aan een oudere, 
alleenstaande vrouw die weinig 
te besteden had. Bovendien 
had mijn vader ergens een 
stukje land waar hij groenten en 
aardappels verbouwde. Ik zeg 
niet dat het altijd even lekker 
was wat er op tafel kwam, maar 
honger hebben we niet geleden. 
Pas bij de bevrijding brak voor 
ons echt de oorlog uit. Er werd 
in Groningen hevig gevochten. 
De Grote Markt stond in brand 
– je zag een grote rode gloed 
– heel beangstigend. Op zeker 
moment zaten de geallieerden 
aan de Gorechtkade, de Duitsers 
hielden zich nog op in Ooster-
hoogebrug, aan de overkant 
van het kanaal. Drie dagen lang 
werd er over en weer geschoten. 
Ik herinner me het geluid dat 
die projectielen maakten nog 
heel goed: eerst hoorde je een 
scherpe fluittoon en dan een 
harde knal. Mijn moeder had 
mij en mijn jongere zusjes in 
het ouderlijk bed gestopt. ‘Trek, 
als je dat geluid hoort, maar een 
deken over je hoofd. Dan heb je 
er minder last van.’ Het was nog 
best gevaarlijk voor de buurt. 
Een jongen in de straat is, toen 
hij voor het zolderraam stond 
te kijken, door rondvliegende 
scherven getroffen. Hij heeft 
het niet overleefd. Het was voor 
iedereen een opluchting toen de 
oorlog voorbij was. Ik herinner 
me nog dat na de bevrijding 
grote groepen Duitse soldaten 
langs het Damsterdiep in de 
richting van Delfzijl trokken, de 
stad uit.”

Kende u in die tijd uw man 
al?
“Nee, mijn man heb ik pas na 
de bevrijding leren kennen. Hij 
kwam uit Musselkanaal. Na 
een oproep om in Duitsland 
aan het werk te gaan, is hij in 
Oost-Groningen ondergedoken. 
Gelukkig kon hij toen min of 
meer clandestien aan de slag op 
een schip dat in de veenstreken 
turf vervoerde. Zo is hij de 
oorlog doorgekomen. 

Zijn grootouders woonden in 
de Begoniastraat, twee huizen 
bij ons vandaan. Ik zag hem 
hier wel eens lopen – en vond 
hem een leuke jongen. Aan een 
neefje van de familie vroeg ik 
wie hij was. Op die manier zijn 
we elkaar in contact gekomen. 
Het was direct aan en het is 
nooit uit geweest. In 1947 zijn 
we getrouwd, in 1948 is onze 
dochter Grietje geboren en in 
1949 onze zoon Reinder. Daar is 
het bij gebleven. Twee is genoeg, 
zei mijn man. We kwamen 
allebei uit een groot gezin, voor 
zichzelf wilde hij dat niet. We 
konden een huis krijgen op 
de hoek van de Begoniastraat 
en de Oliemuldersweg. Een 
douche was er niet. Douchen 
deden we in het badhuis aan 
het Linnaeusplein. Je kon 
daar ook gebruik maken van 
wasmachines – maar dat deed 
ik niet. Veel te veel lawaai. 
Wassen deed ik thuis, gewoon 
op de ouderwetse manier – met 
een wasketel op het gas.  

Zevenentwintig jaar hebben we 
in dat huis gewoond - tot de 
renovatie in 1974. Toen bleek 
dat in ons huis geen ruimte 
was voor een douche, heeft de 
commissie besloten dat het 
moest worden afgebroken. 
We kregen een ander huis 
toegewezen, verderop aan de 
Oliemuldersweg. Het huis waar 
ik nu nog altijd woon. Onze 
dochter en onze zoon zijn 
allebei vrij jong getrouwd. 
Daarna hebben we een aantal 
jaren dove kinderen in huis 
gehad. Die gingen op school 
bij het doveninstituut aan het 
Guyotplein. Omdat ze uit het 
hele land kwamen, werden er 
voor hen gastgezinnen gezocht. 
Ik heb me aangemeld. En daar 
heb ik nooit spijt van gehad. Ik 
houd van kinderen. Het waren 
net mijn eigen kinderen. Met 
een aantal van hen heb ik nu nog 
altijd contact. Je staat trouwens 
versteld hoeveel deze kinderen, 
ondanks hun handicap, kunnen 
leren. Liplezen ging hen prima 
af. De communicatie was geen 

enkel probleem. Alleen viel 
me op dat ze vaak op een wat 
vreemde toon praatten.”

Nu woont u alleen. 
“Mijn man is in 1993 overleden. 
Hij is lang ziek geweest. Hij werd 
bestraald - door de bestralingen 
is een harpklep beschadigd, wat 
een hartoperatie noodzakelijk 
maakte. Van het een kwam het 
ander. Hij heeft alle afdelingen 
van het ziekenhuis gezien. Ik 
heb hem, toen hij thuis kwam, 
zelf verzorgd. Maar hij kon 
niet meer. Hij wilde ook niet 
meer. Uiteindelijk was het een 
opluchting toen hij overleed. 
Ik vind het verschrikkelijk 
wanneer het leven niets meer 
voorstelt.

En nu? Ik heb een goed 
leven, met twee kinderen, 
vijf kleinkinderen, acht achter-
kleinkinderen en vier achter-
achterkleinkinderen. Ik woon 
nog altijd met veel plezier aan 
de Oliemuldersweg. Het is hier 
net een dorp. Ik heb fijne buren 
(als om dit te onderstrepen, belt 
op dat moment een buurman 
aan. Hij is jarig geweest en komt
twee gebakjes brengen). Af en 
toe maak ik een wandelingetje 
naar het Pioenpark. Ik zit 
met veel plezier bij een volks-
dansgroep. Fietsen doe ik niet 
meer, maar in huis doe ik alles 
nog zelf. Ik heb geen hulp. 
Verder heb ik een heerlijke tuin. 
Fijn om daar in te werken. Om 
de zoveel tijd lap ik de ramen. 
Mijn kinderen zeggen dat ik 
niet meer op een trappetje moet 
gaan staan, maar ik kijk goed 
uit. Gelukkig heb ik geen last van 
duizeligheid. Ik ben voorzichtig, 
want ik wil natuurlijk zo lang 
mogelijk in dit huis blijven 
wonen.”

Mevrouw Zuidema wilde liever 
niet met haar foto in de krant. 
“Dat vind ik niet nodig. Maak 
maar een foto van de tuin. Die 
staat er op het moment heel 
mooi bij.”  Dat laatste kon ik 
alleen maar bevestigen. 

Door Erik Weersing

De tuin van mevrouw Zuidema staat er mooi bij.
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Het verhaal van Elina:  
een Oekraïense operazangeres in Groningen

Groningen heeft aan het 
begin van de zomer kennis 
met haar kunnen maken. 
Tijdens de voorstelling van 
‘De Wijk de Wereld’ in de 
stadsschouwburg zong ze een 
gedeelte uit een opera van de 
zeventiende-eeuwse Engelse 
componist Henry Purcell. Met 
veel genoegen kijkt ze op de 
uitvoering terug. “De sfeer was 
geweldig. Ik heb ervan genoten. 
En dankzij mijn optreden heb 
ik veel mensen in Groningen 
leren kennen.”

Elina Mykheleva is een 
Oekraïense operazangeres die 
kort na de inval van de Russen 
in haar land naar Nederland is 
gevlucht. Met haar ouders en 
haar zoontje van acht verblijft 
ze op het moment op een boot 
in het Eemskanaal, waar heel 
veel vluchtelingen worden 
opgevangen. Haar man is in 
Oekraïne achtergebleven, in de 
havenstad Odessa om precies te 
zijn. Ze maakt zich zorgen over 
hem. De stad is van strategisch 
belang en wordt regelmatig met 
raketten bestookt. “Vanochtend
om twaalf uur was er nog 
luchtalarm. Dat is iedere keer 
schrikken. Het zijn trauma-
tische ervaringen. Mijn ouders 
woonden in Charkov. Daar 
is heel hevig gevochten. Tien 
dagen hebben ze in een kelder 
doorgebracht, voor ze weg 
konden komen.”

Tweede vlucht
We hebben voor ons interview 
met Elina op een idyllisch 
plekje afgesproken, op een 
bankje aan het water, achter 
de Praxis aan het Damsterdiep. 
Op het punt waar het Van 
Starkenborghkanaal uitmondt 
in het Eemskanaal. Het is 
een mooie kalme zomerdag 
in augustus. De oorlog lijkt 
hier, met zicht op de brede 
wateren, waar af en toe heel 
rustig een boot langs tuft, ver 
weg. De liefelijke omgeving 
staat in schril contrast met 
de situatie in Oekraïne. Elina 
heeft een Oekraïense vriendin 
meegenomen die al achttien 
jaar in ons land woont en 
uitstekend Nederlands spreekt. 
Zij tolkt voor ons.

Tijdens ons gesprek blijkt dat 
Elina al voor de tweede keer 
in haar leven op de vlucht is. 
Oorspronkelijk is ze afkomstig 
uit Armenië. Dertig jaar 
geleden, toen er een oorlog 
uitbrak tussen Armenië en 
Azerbeidzjan, met als inzet de 
enclave Nagorno-Karabach, is 
ze als meisje van acht met haar 
ouders het land ontvlucht. In 
Oekraïne bouwde het gezin een 
nieuw leven op. Daar leerde 
Elina ook haar man kennen. 
“Hij is een Oekraïner, ik kom 
uit Armenië. Ons zoontje heet 
Nazar. Dit is zowel een oude 
Armeense naam als een naam 
die in Oekraïne voorkomt. Hij 
draagt beide culturen in zich.”

Odessa
Elina’s ogen lichten op wanneer 
ze spreekt over Odessa, de 
stad aan de Zwarte Zee, waar 
ze haar carrière opbouwde en 
waar ze, tot de oorlog uitbrak, 
met veel plezier woonde. “Het 
is een prachtige stad, met een 
interessante geschiedenis en 
een rijk cultureel leven. Met
zijn miljoen inwoners is het 
een van de grootste steden 
van het land. Je vindt er veel 
mooie, oude gebouwen, maar 
het is daarnaast ook een heel 
moderne stad, met veel nieuwe 
stadswijken. Odessa is boven-
dien een bijzonder kosmo-
politische stad, door de vele 
verschillende volkeren die er 
wonen. Niet alleen Oekraïners, 
maar ook Joden, Turken, 
Armeniërs, mensen afkomstig 
uit Georgië, Azerbeidzjan en 
de Arabische landen.” Elina 
laat een foto zien van de 
schouwburg waar ze vaak heeft 
opgetreden. Het is een prachtig, 
klassiek gebouw uit 1804, waar 
gedurende 135 seizoenen, een 
scala aan voorstellingen is 
opgevoerd. De akoestiek wordt 
geroemd. Odessa kent nog 
veel meer monumenten. Het 
bekendst zijn waarschijnlijk 
de brede, stenen trappen die 
vanaf een hooggelegen punt in 
de stad omlaag lopen, richting 
de haven. Daar is een van de 
meest klassieke scènes uit de 
filmgeschiedenis opgenomen, 
de kinderwagenscène uit de 
film ‘Pantserkruiser Potemkin’ 
van regisseur Sergei Eisenstein 
uit 1925. Het verhaal, over 
een opstand op een Russisch 
slagschip, speelt zich af in 
1905. Ook toen werd er strijd 
geleverd, vielen er vele slacht-
offers en werden er onschuldige 
burgers gedood.

Nederland
Tijdens een tournee met haar 
operagezelschap is Elina al 
een keer in Nederland geweest. 
Maar de tijd ontbrak toen 
om veel van ons land te 
zien. “Overdag moesten we 
repeteren, ’s avonds was de 
uitvoering – en daarna gingen 
we terug naar het hotel.” Nu
ze hier langer verblijft, heeft 
ze de gelegenheid ons land wat 
beter te leren kennen. Het is 
haar opgevallen dat de 
Nederlanders zo rustig en zo 
relaxed zijn. “In tegenstelling 
tot de mensen in Oekraïne 
– die hebben altijd haast. 
Nederlanders doen het kalm 
aan. Ze nemen de tijd om van 
de dingen te genieten. En
 verder zie ik hoe actief oudere 
mensen hier zijn. In Oekraïne 
lijkt het of gepensioneerden 
alleen nog maar op de dood 
wachten. In Nederland gaan ze 
na hun pensioen juist allerlei 
nieuwe dingen ondernemen. 
Ze zijn actiever dan ooit. Ze 
zitten geen moment stil.”

De toekomst
In het najaar maakt Elina met 
het operagezelschap uit Odessa 
opnieuw een tournee door ons 
land. De opera ‘Il Trovatore’ 
van Verdi staat op het 

programma. De Nederlandse 
première staat gepland op 13 
oktober in de stadsschouwburg 
van Groningen. Om een en 
ander met de directie te 
bespreken is Elina genood-
zaakt binnenkort voor korte 
tijd terug te keren naar Odessa. 
Daarna hoopt ze snel weer 
naar Nederland te komen. Op 
de vraag of ze het vervelend 
vindt met zoveel mensen op 
de boot te verblijven, en maar 
zo weinig ruimte voor zichzelf 
te hebben, antwoordt ze gede-
cideerd dat dát haar niet 
uitmaakt. “In Nederland is het 
veilig. In Nederland vallen geen 
bommen. Daar gaat het om!” 

Het brengt ons bij de laatste 
vraag. Hoe, verwacht ze, zal de 
oorlog in haar land aflopen? 
Elina denkt even aan. Dan zegt 
ze te hopen dat de oorlog snel 
voorbij zal zijn. En dat Oekraïne 
de overwinning zal behalen. 
Hierna zwijgt ze. Meer weet ze 
er niet over te zeggen.

TOEN EN NU

We staan bij het Damsterdiep
en kijken naar de directie-
woning van het voormalige 
Openbaar Slachthuis, naar 
zeggen destijds het grootste 
slachthuis van Nederland, 
dat hier van 1900 tot 1979 
stond. In 1988 werd op het 
gesloopte terrein het wijkje 
Slachthuisstraat gebouwd.

Op de oude foto - ca. 1925 - is 
het Damsterdiep nog een diep.

Over wanneer het Damsterdiep 
hier gedempt werd zijn de 
bronnen niet duidelijk. Het 
heette toen het Buiten-
Damsterdiep, en van de twee 
enige bronnen die ik vond rept 
de ene van 1947 en de andere 
van 1950. Of duurde het dem-
pen tot de inrichting van weg en 
fietspaden drie jaren?

Mocht een lezer hier uitslag 
in kunnen bieden: f.geubel@
hetnet.nl.

En dan hebben we als 
herinnering aan het slachthuis 
natuurlijk nog de varkenskop 
naast de onderdoorgang van 
de Hortensialaan naar de 
Slachthuisstraat. Deze zeer 
gehavende kop sierde destijds 
samen met een runderkop de 
twee grote loodsen bij de in-
gang. Waar de runderkop 
gebleven is blijft een raadsel. 
Het was de bedoeling dat de 
varkenskop gerestaureerd zou 

worden, maar de restaurateur 
heeft de opdracht teruggegeven: 
professioneel gesproken niet 
meer mogelijk. Jammer, maar 
heel begrijpelijk. Had men 
de kop destijds ergens enkele 
meters hoger kunnen plaatsen, 
dan was hij waarschijnlijk nog 
onbeschadigd gebleven.

Foto’s: Groninger Archieven / 
Frans Geubel / met dank aan ONS 
(Oosterpark Nooit Saai)

Door Jacqueline Pieters
en Erik Weersing

Door Frans Geubel

Elina Mykheleva.
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Sinds maandag 29 augustus 
drijft er onder de Berlagebrug in 
het Eemskanaal een opvallend 
apparaat met schoepen, dat 
plastic afval uit het water 
haalt. Het afval wordt via twee 
drijvende schermen naar de 
ingang van deze CirCleaner 
geleid. Het geheel drijft aan de 
kant van het kanaal waar het 
meeste afval door de wind en de 
stroming voorbij komt.

De CirCleaner van het bedrijf 
Noria uit Delft is een innova-
tieve en visvriendelijke oplos-
sing tegen plastic vervuiling 
in het water. Men is aan het 
proefdraaien op verschillende 
locaties als voorbereiding op
een productielijn, zodat het 
apparaat in kanalen en 
rivieren over de hele wereld 
kan worden ingezet. Hoewel de 
CirCleaner nu nog op stroom 
van de wal draait, is het de 
bedoeling dat er in de toekomst 
zonne-energie of waterkracht 
gebruikt gaat worden, zodat hij 
overal, ook in de derde wereld, 
kan worden ingezet.

Op de wal staat een infor-
matiebord met de volgende 
tekst.

‘Stop plastic van stad naar 
wad’
In dit project doen we samen 
met Rijkswaterstaat Noord-
Nederland, de Gemeente Gro-
ningen, Waterschap Noorder-
zijlvest, Groningen Seaports en 

het Waddenfonds onderzoek 
naar het plastic afval wat door 
onze rivieren, wateren en 
kanalen richting de Waddenzee 
gaat. Hier beantwoorden we 
vragen als: Waar komt het afval 
vandaan en hoe kunnen we 
gerichte maatregelen nemen om 
deze afvalstroom te stoppen?

Het Probleem
Plastic afval in het water is een 
groot en complex probleem. 
Dagelijks gaan grote hoeveel-
heden plastics door onze 
wateren richting de zee. Het 
merendeel van deze plastics 
komt uit de stedelijke gebieden. 
Recent onderzoek laat zien 
dat slechts een klein deel van 
het plastic afval daadwerkelijk 
in de oceanen eindigt. Het 
grotere plastic blijft vooral 
in binnenwateren hangen, 
waar het langzaam afbreekt 
tot microplastics. Om dit te 
voorkomen is het daarom 
extra belangrijk het plastic zo 
dicht mogelijk bij de bron te 
verwijderen.

Noria
Noria Sustainable Innovators 
ontwikkelt methoden en tech-
nieken om plastic afval zo dicht 
mogelijk bij de bron op een 
duurzame en betaalbare manier 
te verwijderen. De methode 
omvat de volgende drie stappen:

1. Research: Met behulp 
van bureau- en veldonderzoek 
wordt in kaart gebracht waar 
‘hotspots’ zich bevinden. Dit 
zijn locaties waar het plastic 

De CirCleaner

afval zich op natuurlijke wijze 
ophoopt.
2. Remove: Op deze hotspots 
installeert Noria duurzame 
vangsystemen om het plastic op 
een visvriendelijke manier uit 
het water te verwijderen.
3. Reuse: Het verwijderde 
plastic wordt geanalyseerd 
om uiteindelijk tot passende 
preventieve maatregelen te 
komen.

De CirCleaner
Momenteel staat u bij de 
CirCleaner, dit is één van de 
duurzame systemen die Noria 
kan inzetten. 

Dit systeem is gemaakt voor 
het afvangen van plastic afval 

in rivieren en kanalen. De 
CirCleaner heeft een holle as met 
vijf schoepen. Deze schoepen 
draaien in tegengestelde 
richting van de waterstroming 
waardoor het plastic uit het 
water geschept wordt. De as 
draait zeer langzaam waardoor 

vogels en vissen de schoepen 
eenvoudig kunnen ontwijken. 
Afhankelijk van de aanvoer 
van plastic kan het systeem 
meer of minder vaak per uur 
ronddraaien. Het systeem 
kan via de klep aan de zijkant 
geleegd worden.

SCHOONSTE STRAAT

De Hyacinthstraat is dit jaar door het Zwerfvuilteam Oosterpark 
uitgeroepen tot de schoonste straat van de wijk.

Dit betekent dat er nu een bord hangt en ook werd op 28 augustus 
de hele straat getrakteerd op een ijsje. Er werden maar liefst 
235 ijsco’s uitgedeeld. Het werd een gezellige boel waarbij veel 
buren op straat bleven hangen om wat te kletsen.

Ieder jaar wordt er een schoonste straat verkozen. Alle zwerfvuil-
leden hebben een gelijke stem in de waardering. In 2019 kwam de 
Tjerk Bolhuisstraat als winnaar uit de bus, in 2020 was het Graspad 
de schoonste straat en in 2021 won de Florakade.

Sinds vier jaar loopt het Zwerfvuilteam door de straten van de 
Oosterparkwijk. Gewapend met grijpstok en vuilniszak wandelen 
de leden elke maandag door de wijk. Er is een ochtendteam 
(10.00 - 12.00 uur) en een avondteam (19.15 - 21.00 uur), in de 
zomermaanden zolang het licht dat toelaat. Beide groepen starten 
bij Het Oude Politiebureau (HOP). Het ochtendteam drinkt na 
afloop altijd gezellig een kopje koffie of thee. 

Aan duimen, bedankjes en uitspraken als ‘goed bezig’ komt het 
zwerfvuilteam niet te kort. En terecht, want de wijk is zichtbaar 
schoner. Je bent van harte welkom een keer mee te lopen!

En neem ook eens een kijkje op duurzaamoosterpark.nl. 

Door Petra Beekhuizen Khan

Gezegend zij de boom

Groentje

Vakantie in eigen land was 
volgens mij nog nooit zo lang, 
zo warm. Ik hoefde niet naar 
het buitenland. Met mijn 
ogen dicht waande ik me in 
het mediterrane. Nou ja, iets 
vochtiger dan. Ja, het was af en 
toe behoorlijk benauwd, maar 
mij hoor je niet klagen, ik ben 
een zonnetype. Elke dag blote 
voeten, blote armen, 
heerlijk. 

Is dit ons voorland? Worden we 
een soort Frankrijk of Spanje? 
Gaan we in een rustiger tempo 
leven, in een ander ritme en 
meer buiten? We gaan het zien. 

De natuur vond het beduidend 
minder leuk, de blaadjes in onze
parken hingen grotendeels slap. 
Bijna geen frisse bloem 
meer te bekennen. 

Ik denk dat het zinnig is als 
de bladblazers voortaan de 
bladeren op de aarde onder de 
struiken blazen. Dit werkt als 

een isolerend laagje in de win-
ter, zodat de wortels niet 
bevriezen. Verder is het voedsel 
voor het bodemleven, voor 
pieren en zo. De bodem kan 
ook meer vocht opnemen en 
vasthouden, wat weer heel goed 
is als er weinig regen valt. Dit 
kun je natuurlijk ook in je eigen 
tuin doen om je bodem rijker te 
maken en veel diverse plantjes, 
bloemen en bomen planten is 
goed voor een gezonde balans. 
Net als ieder mens heeft ook 
bijvoorbeeld elke boom z’n 
kwaliteit. De een is goed voor 
insecten (denk aan sterk 
geurend en bloesem), de ander 
voor vogels (denk aan besjes) 
en er zijn zelfs bomen die 
verontreinigde grond kunnen 
herstellen. Diversiteit in de 
natuur of in je tuin, hoe klein 
ook, trekt van alles aan, waar-
door het zichzelf makkelijker in 
stand kan houden.

Alles wat je gesnoeid hebt hoef 
je niet uit je tuin te verwijderen. 
Ik weet dat we gewend zijn aan 
keurig opgeruimde tuintjes, 
maar de natuur is meer 

gebaat bij iets slordiger. Knip 
je snoeisel in kleine stukjes 
en bedek hiermee de bodem 
(grasmaaisel werkt ook goed).
Als je dit altijd (of gedeeltelijk) 
doet ga je je bodem steeds meer 
verrijken en droogt die ook 
minder snel uit en kan het 
water dat je geeft beter worden 
vastgehouden. Onkruid krijgt zo 
ook minder kans. Hier en daar 
een rommelig plekje vinden de 
egeltjes heel fijn, kunnen ze zich 
overdag lekker in verstoppen. 

In onze parken was het goed 
vertoeven, vooral in de schaduw 
van de grote bomen. Dat 
scheelde zo een paar graden! Op 
zulke momenten voel je aan je 
lijf wat voor zegening een boom 
is… De Oosterparkvijver spettert 
en spattert weer. Vanaf 10 uur 
‘s ochtends staat er een fontein 
fier en krachtig te spuiten. 

Het was een gedenkwaardige 
zomer. Nu op naar een 
prachtige, kleurrijke herfst met 
hopelijk flink wat buien (het 
liefst ‘s nachts natuurlijk).

Door Frans Geubel

Door Frans Geubel

De Hyancinthstraat is ‘de schoonste straat van de Oosterparkwijk’.

De CirCleaner onder de Berlagebrug.
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Henk Meijer is geëerd 
voor zijn prestaties bij taekwondo

Dit jaar viel aan Manchester 
de eer te beurt het Europese 
kampioenschap taekwondo te 
organiseren. Van 19 tot en met 
22 mei streden deelnemers 
uit tientallen landen in de 
Engelse stad om de Europese 
titel bij deze gevechtssport. 
Mogelijk heeft u hier iets van 
meegekregen. Wellicht weet 
u dan ook dat, voordat de 
wedstrijden van start gingen, 
er een bijzondere gebeurtenis 
heeft plaats gevonden. Tijdens 
de openingsceremonie reikte 
Sakis Pragalos, de voorzitter van 
de Europese taekwondo Unie, 
aan Henk Meijer de honorable 
negende DAN-graad uit – de 
hoogste graad die in deze tak 
van sport te behalen valt. Een 
unieke gebeurtenis. En een heel 
grote eer. Maar Henk Meijer is 
dan ook niet zomaar iemand. In 
de wereld van het taekwondo is 
hij een grootheid.   

Om Henks prestaties op een 
rijtje te zetten: in 1985 werd 
hij – als eerste niet-Koreaan 
– wereldkampioen. Deze titel 
behaalde hij nota bene in Seoul, 
de hoofdstad van Korea, het 
land dat geldt als bakermat 
van taekwondo. Verschillende 
keren is hij Nederlands en 

Europees kampioen geweest. 
In 1988 beëindigde hij zijn 
actieve loopbaan tijdens de 
Olympische spelen in hetzelfde 
Seoul. “Toen was taekwondo  
nog geen officiële Olympische 
sport, maar had het de status 
van demonstratiesport. Met een 
groep Nederlanders was ik
uitgenodigd een demonstratie-
toernooi te draaien, voor een 
publiek van 4000 tot 5000 
Koreanen. Dat was een fantas-
tische afsluiting.”

In de jaren daarna begon 
Henk met een nieuwe fase in 
zijn carrière. Eerst werd hij 
coach van het Nederlandse 
taekwondo-team. In deze hoe-
danigheid begeleidde hij de 
vaderlandse sporters bij de 
Olympische spelen in 2000 (in 
Sydney) en in 2004 (in Athene). 
Daarna was hij, van 2005 tot 
2008, coach van de Franse 
selectie (Olympische spelen in 
Peking 2008) en, van 2010 
tot 2012, coach van de selectie 
van Griekenland. Het is een 
lang verhaal, maar nog niet 
het volledige verhaal. Door in 
de loop der jaren over de hele 
wereld seminars te geven en 
trainers bij te scholen, heeft 
Henk taekwondo in een groot 
aantal landen op de kaart gezet. 
Het belang hiervan kan moeilijk 

worden overschat. Dat er bij de 
Europese kampioenschappen 
in Manchester deelnemers 
waren met zoveel verschillende 
nationaliteiten, is mede aan 
hem te danken. Er zullen niet 
veel beoefenaars van taekwondo 
zijn met een dergelijke staat 
van dienst. Al met al waren er 
voldoende redenen om op 19 
mei aan Henk de negende DAN-
graad toe te kennen.

Oosterpark
Henk Meijer is een Neder-
lander. Dat zult u vast al wel 
begrepen hebben. Maar dat 
hij in Groningen woont, is u 
misschien niet bekend. En dat 
hij bij ons in de Oosterparkwijk 
een taekwondoschool leidt, 
is voor velen een verassing. 
Dat niet meer mensen hiervan 
op de hoogte zijn, valt ook de 
wijkkrant aan te rekenen. Want 
wanneer ik Henk in het begin 
van de zomer spreek, vlak voor 
de lessen van die dag beginnen, 
moet hij eerst enige ergernis 
kwijt.

“Nu heb ik sinds 1996 aan de 
Oliemuldersweg een taekwon-
doschool. Dat is meer dan een 
kwart eeuw! Maar nooit, nog 
nooit, heeft er één letter over in 
de wijkkrant gestaan. Terwijl, 
als iemand hier een winkeltje 
met breispullen opent, hij in het 
eerstvolgende nummer op de 
voorpagina staat!”

Zo – dat punt is gemaakt! En ik 
knoop het in mijn oren! Waarna 
de lucht is geklaard. En we 
vervolgens een klein uur heel 
onderhoudend praten over de 
sport die Henk zo na aan het 
hart ligt.

“Ik ben in 1959 in Winschoten 
geboren, maar woon sinds 
mijn veertiende of vijftiende 
jaar in Groningen. Daar ben ik 
voor het eerst met taekwondo 
in aanraking gekomen. Een 
klasgenoot beoefende de sport 
en hij heeft me een keer 
meegenomen naar een les. 
Dat was ook hier in de wijk. 
In het gymnastiekgebouw aan 
het Goudenregenplein zat 
destijds de taekwondoschool 
Kwon-Moo. Ik werd er direct 

door gepakt. De dynamiek, 
de prachtige bewegingen, de 
combinatie van trappen en 
stoten– ik vond het geweldig. 
Je werkt bij taekwondo met 
je vuisten en met je voeten, 
maar je hele lichaam is erbij 
betrokken, dat maakt het extra 
aantrekkelijk. Taekwondo is een 
schitterende sport om te doen, 
maar ook om naar te kijken.”

De filosofie
Vervolgens legt Henk me uit 
dat het bij taekwondo niet 
alleen om lichamelijk kracht 
en lichamelijke behendigheid 
gaat, maar ook om een manier 
van denken. Hoe staat iemand 
in het leven? Hoe richt hij 
zijn leven in? “Het is een 
filosofie in de Koreaanse 
traditie. Daarbij gaat het 
erom zowel zelfvertrouwen als 
zelfdiscipline als zelfbeheersing 
te ontwikkelen. Controle over 
jezelf en over de techniek die 
je gebruikt – daar streef je 
naar. Integriteit, oprechtheid, 
doorzettingsvermogen zijn we-
zenlijke elementen. Ook is 
het belangrijk eerbied te 
hebben voor je tegenstander. 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
buig je naar elkaar. Daarmee 
laat je zien dat je je tegenstander 
respecteert. En ook bedank je 
hem hiermee dat hij met jou 
wil trainen – en jou daarmee de 
kans geeft beter te worden in de 
sport. Na afloop buig je opnieuw 
naar elkaar.”

Het woord ‘taekwondo’ is wat 
dat betreft illustratief. ‘Toe’ 
betekent ‘voet’ in het Koreaans, 
‘kwon’ is ‘hand’ of ‘vuist’ en ‘do’ 
staat voor de weg die iemand 
gekozen heeft in zijn leven. 
Toegespitst op taekwondo, be-
paalt ‘do’ de manier waarop 
iemand in de wedstrijd zijn voet 
en zijn vuist gebruikt. 

Een verdedigingssport
Vijf dagen in de week geeft Henk 
– bijgestaan door assistenten 
– taekwondo-les. De leerlingen 
zijn over drie leeftijdsgroepen 

Door Erik Weersing

verdeeld: kinderen van zes 
tot negen jaar. Jeugdigen 
van tien tot vijftien jaar. En 
volwassenen van vijftien jaar 
en ouder. “Taekwondo kun je 
doen tot een jaar of vijfendertig- 
veertig. Dan is het voorbij. De 
sport vereist veel lenigheid en 
dynamiek en die nemen bij 
het ouder worden af. Judo en 
kickboksen kun je veel langer 
volhouden.” De kinderen trai-
nen twee tot drie keer in de 
week. “Taekwondo is heel goed 
voor hun zelfvertrouwen. Ik 
heb pispaaltjes op les gehad. 
Op school werden ze gepest. 
Als je naar ze blies, kropen 
ze al in elkaar. Ik leer ze zich 
bewust te worden van hun eigen 
capaciteiten, ik leer ze dat ze
zich heel goed kunnen verde-
digen en dat ze bij agressief 
gedrag niet angstig hoeven te 
reageren. Door een bepaalde 
uitstraling, een houding, een 
manier van kijken, kun je vaak 
al een gevecht voorkomen. Het 
is prachtig te zien hoe deze 
kinderen in de loop van de tijd 
veranderen.”

Taekwondo wordt vaak ‘een 
gevechtssport’ genoemd. Henk 
spreekt liever van een verde-
digingssport. “We zijn niet de 
aanvallende partij. We zijn niet 
agressief. Maar als we agressief 
benaderd worden, staan we ons 
mannetje. Tegenwoordig heb ik 
veel meisjes op les. Zij doen het 
uitstekend. Meisjes zijn vaak 
wat leniger dan jongens, dat is 
een voordeel. Bij taekwondo 
vecht je niet op de grond. Het 
is een staande sport. Meiden 
vinden dat leuk. Hoe dan ook 
– verschillende leerlingen heb-
ben taekwondo in het uitgaans-
leven in Groningen in praktijk 
kunnen brengen. Toen ze lastig 
gevallen werden, wisten ze zich 
prima te verweren.”

De lessen
Lesgeven is een passie van 
Henk. “Daarbij werk ik met net 
zo veel plezier met beginne-
lingen als met gevorderden. 

Henk Meijer ontvangt de negende DAN-graad in Manchester.

Henk Meijer tegen Seung Woo Kang op het WK in Seoul 1985.

Medailleuitreiking op het WK in Seoul 1985.
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Ik woon vlak bij de Oostersluis 
en de afgelopen maand was het al 
enkele keren raak aan de kant van 
de route Damsterdiep - Rijksweg. De 
sluisdeuren waren geblokkeerd door 
een steen en wilden niet meer dicht. 
Dat betekende een stremming van de 
scheepvaart van uren, voordat men de 
steen had verwijderd.

Op vrijdag 2 september was men er wel 
klaar mee; een kraanschip arriveerde 

Oostersluis geblokkeerd
Door Frans Geubel

en met een extra lange grijparm werden 
alle stenen van de bodem geplukt.

De Oostersluis stamt uit de dertiger 
jaren en is in de negentiger jaren 
vervangen door een grotere sluis. 
Volgens Rijkswaterstaat zijn de stenen 
toen op de bodem geplaatst. Er waren 
nooit problemen, maar door de huidige 
generatie grote schepen, met veel 
sterkere motoren en boegschroeven, 
wordt de bodem omgewoeld, waardoor 
de stenen zich verplaatsten.

Het niveau maakt me niet uit. Maar de 
kinderen moeten de training wel serieus 
nemen. We beginnen de les altijd met 
een aantal minuten speeltijd. Spelplezier 
is belangrijk. Maar daarna gaan we aan 
de slag. Als iemand alleen maar komt 
om te spelen, stuur ik hem door naar de 
speeltuin.” 

In de loop der tijd heeft Henk, 
naar schatting, meer dan dui-
zend leerlingen gehad. “Natuurlijk is niet 
iedereen er jarenlang mee doorgegaan. 
Maar als iemand met de lessen stopt, 
wil ik dat hij kan zeggen dat hij dankzij 
taekwondo een beter mens is geworden 
en dat de sport hem geholpen heeft zijn 
plaats in de maatschappij te vinden. 
En dat hij met normen en waarden in 
aanraking is gekomen. Wanneer ik dat 
hoor, ben ik een tevreden mens.” 

Voor kinderen tot vijftien jaar bedraagt 
de contributie 18 euro per maand (bij 
één keer in de week trainen) of 23 euro 
per maand (bij twee of drie keer in de 
week trainen). Voor ouders met een 
smalle beurs bestaat de mogelijkheid een 
tegemoetkoming aan te vragen: bij het 
Nationaal Sport- en Jeugdfonds (voor 
een tegemoetkoming in de contributie) 

of bij de stichting Leergeld (voor een 
bijdrage aan materiaalkosten, zoals 
een taekwondopak). 

Meer informatie over de taekwondoschool  
van Henk is te vinden op de website: 
henkmeijertkd.nl.     
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Nog steeds mooi weer, 
maar geen vakantie meer…

Velen van ons hebben vakantie 
gehad en zijn wellicht ook nog 
op vakantie geweest. Iedereen 
kent het gevoel wel van te harde 
matrassen, te kleine bedden of 
het niet lekker liggen op een 
luchtbed.

Tijdens de vakantie hoef je er 
nog niet zo veel last van te 
ervaren. Maar bij het hervatten 
van het werk of het oppakken 
van het sporten kan deze 
stijfheid in de bovenrug en 
lage rug wel zorgen voor 
klachten in de rug zelf of op 
andere plaatsen. Te denken 
aan schouderklachten en knie- 
of heupklachten doordat het 
lichaam iets te compenseren 
heeft. Of zijn de blessures die 
u voor de vakantie had nog niet 
helemaal hersteld.

Wij bij Personal Fysio Fit van 
Weering staan indien nodig 
voor u klaar. We proberen dan 
uw klacht in kaart te brengen 
en die op de meest effectieve 
manier te behandelen.

Dit kan door middel van  
manuele therapie, dry-needling, 
massage, oefentherapie en 
eventueel houdings- en bewe-
gingsadviezen.

Bent u zwanger of zwanger 
geweest dan kunt u ook komen 
trainen bij Marjolein, zij is 
gecertificeerd  Floor trainster.

Mocht u geïnteresseerd zijn in 
deze FLOOR® ZWANGER-
SCHAPS- en HERSTELTRAI-
NINGEN kijk dan gerust op onze 
website voor meer informatie. 
https://praktijkvanweering.nl/
therapieen-floor.

Ook kunt u voor hersteltraining 
na Covid kunt u bij ons terecht.

Mocht u klachten hebben aan 
het bewegingsstelsel, neem dan 
gerust contact met ons op om 
een afspraak in te plannen.

Dit kan op de volgende 
manieren: via het contact-
formulier op de website: 
www.praktijkvanweering.nl,
Whatsapp: 06-83571528 (alleen 
berichten) of bellen naar 
het volgende nummer: 050-
3130220.  Team van Weering

Samen, met allerlei organisaties 
en bewoners in de wijk, hebben 
we fijne activiteiten kunnen 
doen.

Groots was het Waterspektakel 
op 11 augustus. Dankzij Jop, 
SVO, Bij van Houten, Bslim, 
Oosterlicht, Speeltuincentrale 
en WIJ, maar ook alle 
activiteiten daarvoor en daarna 
waren goed bezocht.

De kinderen (en ouders) konden 
naar hartenlust plonsen en 
spetteren in het water. Vanwege 
de mooie zomer meer dan fijn.

Daarnaast hebben we gesupt, 
film gekeken, broodjes gebak-
ken, muziek gemaakt en meer.

Alles te zien op de zomer-
vakantiekaart Oosterpark 2022, 
die we weer uit konden geven 
dankzij de bewonersorganisatie

Helaas is de vakantie dan weer 
over (als u dit leest) en gaan we 
weer kijken naar de reguliere 
activiteiten zoals:

DINSDAG
DINSDAGMIDDAGCLUB
(na de herfstvakantie)
Locatie: JOP                          
Tijd: 14:00 – 16:00   
Leeftijd: 8 t/m 15 jaar

WOENSDAG
DOECLUB                                                                                
Locatie: Bij van Houten 
Tijd: 14:00 – 16:00   
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar

SPELCONTAINER                                                                   
Locatie: JOP                       
Tijd: 15:00 – 17:00   
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

DONDERDAG
KOOKCLUB                                                                             
Locatie: SVO                      
Tijd: 15:30 – 18:00   
Leeftijd: 8 t/m 13 jaar  

SPELCONTAINER                                                                   
Locatie: SVO                      
Tijd: 15:00 – 17:00   
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

VRIJDAG
Meidenclub                                                                            
Locatie: SVO                      
Tijd: 14:00 – 16:00   
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

We zien en horen graag wat 
de kinderen in de Oosterpark 
willen

Voor info is bellen, mailen en 
appen fijn.  Natuurlijk is elkaar 
spreken nog fijner.

Tijdens activiteit spelcontainer 
of meidenclub en doeclub zijn 
wij aanwezig.

Yvonne Zwiers, 
tel: 0631645231

Yvonne Mulders, 
tel:  0655465632

JEUGDACTIVITEITEN

FYSIOTHERAPIEDe Gerbrand Bakkerstraat vergroent

Op 22 juli werd er in de Ger-
brand Bakkerstraat een klein 
feestje gevierd. De schuurtjes 
van een aantal huizen worden 
voorzien van een groen dak. De 
eerste fase is onlangs afgerond. 
De firma GrunnDak uit Fox-
wolde die het project uitvoert, 
trakteerde buurtbewoners bij 
die gelegenheid op een drankje 
en zelfgebakken taart. 

De vergroening van daken heeft 
vele voordelen. De onderlig-
gende dakbedekking gaat langer 
mee, het regenwater wordt beter 
afgevoerd en de plantjes zorgen 
voor een goede regulatie van 
de temperatuur in de ruimtes 
eronder, koel in de zomer, 
warm in de winter. Het project 
bevordert de biodiversiteit. Ook 
draagt het een klein steentje 
bij aan het tegengaan van de 
opwarming van de aarde. De 
daken worden voorzien van 
sedumplantjes: vetplantjes die 
weinig onderliggende grond 
nodig hebben en goed 
bestand zijn tegen wisselende 
weersomstandigheden. Kortom, 
louter positieve effecten. 
Grunndak zorgt tot twee jaar na 
aanleg voor controle en nazorg. 
En, ook niet onbelangrijk, de 
gemeente heeft bij deze eerste 
fase subsidie verleend. 

Door Erik Weersing

Foto’s: Fien Veldstra

Ingezonden door Personal Fysio-Fit Van Weering

VOETBALTOERNOOI

Op 28 september tussen 15 en 18 uur is er voetbaltoernooi voor 
kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud op het Cruyff Court in de 
Oosterpark. Het toernooi wordt georganiseerd door zes enthousiaste 
jonge medewerkers van de Action in samenwerking met de Cruyff 
Foundation. Het doel van het toernooi is kinderen van de wijk een 
plezierige en sportieve middag te bezorgen.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat te vinden is bij de 
Action op het Wielewaalplein.

Ingezonden bericht

Ingezonden bericht
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Wie wil meedenken over een woongemeenschap in de Oosterparkwijk?

Als hummeltje van een jaar of 
drie liep Menno van der Wis 
een keer met zijn moeder langs 
de Kapteynlaan, in de richting 
van de Korreweg. Onderweg 
vroeg hij haar wanneer hij een 
kleuter zou zijn. “Dat duurt nog 
een paar maanden,” antwoorde 
ze. “Daarvoor moet je eerst vier 
worden. En dan ga je naar die 
school.” Daarbij wees ze op de 
kleuterschool die achter een hek 
te zien was. Menno was een kind 
met een rijke fantasie. Hij had 
al vroeg een eigen droomwereld 
gecreëerd, met elven en dwergen, 
een wereld waarin ook kleuters 
een belangrijke rol speelden. 
Vandaar dat hij graag een kleuter 
wilde zijn. “Maar ik was helemaal 
geen wereldvreemd jongetje, 
hoor”, legt Menno uit, wanneer 
hij vertelt over zijn jeugd. “Ik 
was ook geen buitenbeentje. 
Ik had veel vriendjes, speelde 
de hele dag op straat, was 
altijd aan het voetballen. Die 
fantasiewereld was voor mij 
een parallelle wereld die naast 
de werkelijke wereld bestond. 
En ik hield die fantasie ook niet 
voor mezelf, ik deelde die met 
anderen, met mijn jongere zusje 
en met een buurjongetje. Maar je 
kunt die wereld alleen betreden 
wanneer je, om het zo maar te 
omschrijven, op de juiste manier 
meevibreert. Wanneer je deze 
trilling mist, bestaat die andere 
wereld niet.” Ook de liefde kreeg 
een plaats in zijn fantasieën. 
Wanneer Menno als kind een 
meisje leuk vond, bedacht hij 
een rol voor haar die ze met het 
nodige elan speelde tussen de 
elven en de dwergen. 
 
Toen Menno zich later verdiepte 
in de Keltische mythologie, en 
in ongeveer dezelfde tijd ‘In de 
ban van de ring’ van Tolkien 
las, betekende dat voor hem 
een schok der herkenning. De 
wereld die hij zelf gecreëerd had, 
bleek al te bestaan in tal van 
verhalen, sagen en legendes. Het 
fascineerde hem enorm. 

Samenwonen
 Tegenwoordig fantaseert Menno 
over heel andere zaken. Hoewel… 
misschien is er toch een verband. 
Hij denkt na over het opzetten 
van een woongemeenschap in 
de Oosterparkwijk. Daar zit een 
verhaal aan vast dat mogelijk 
in het verlengde ligt van wat hij 
zojuist verteld heeft. Als puber 
was Menno regelmatig verliefd, 
maar het bleef in die tijd bij 
dromen, bij fantasieën. Concreet 
werd het nooit. Hij kwam dan 
ook nooit met een meisje thuis. 
Zijn moeder begon zich zorgen 
te maken – was er iets met hem 
aan de hand? “Ze dacht dat ik 
misschien homofiel was. Voor 
de generatie van mijn ouders 
was dat nog een groot probleem. 
Maar dat was het punt niet - ik 
ben hetero.  Alleen – ik wilde 
geen vaste verkering en ik wilde 
al helemaal niet trouwen. Later 
heb ik een paar relaties gehad, 
maar ik kwam erachter dat, 
hoe gek ik ook op mijn partner 
was, het samenwonen me 
beklemde. Ik ben niet iemand 
die in nauw verband met een 
vrouw kan samenwonen. Ik 
mis het sociale vermogen om 
de hele tijd dichtbij iemand te 
zijn. Maar samenwonen met 
meerdere mensen tegelijk, dat 

kan ik heel goed. Het biedt me 
de mogelijkheid me af en toe 
terug te trekken in mijn eigen 
eenzaamheid. En dan moet je die 
eenzaamheid positief zien. Ik wil 
regelmatig alleen kunnen zijn. Ik 
ben een individualist.”

Woongroep
In het begin van de jaren zeventig 
heeft Menno een tijdlang in een 
woongroep gewoond. Het waren 
wilde jaren, waarin geen regels 
golden en iedereen deed waar 
hij zin in had. “Zo was het heel 
normaal om zonder kloppen bij 
iemand binnen te komen. Op 
de deur kloppen was burgerlijk. 
Nu was dat niet zo erg, maar 
er waren ook geen afspraken 
gemaakt wie wanneer de afwas 
zou doen en wie wanneer de wc 
ging schoonmaken. Dus kwam 
dat steeds op dezelfde mensen 
neer. Dat leidde tot spanningen. 
Het was een gezellige boel, maar 
op den duur functioneerde het 
niet meer. Ik heb uit die jaren 
een goede les getrokken over 
hoe je een woongroep op moet 
zetten. Er is een duidelijke  
organisatie nodig. Met elkaar 
moet je regels op papier zetten. 
En ook roosters opstellen wie 
wat wanneer doet. Zonder vaste 
afspraken te maken lukt het 
niet.”

Knarrenhof 
Menno woont nu al vele jaren 
alleen, eerst in de Indische 
buurt, nu in de Oosterparkwijk. 
Zijn relaties waren Latrelaties. 
Maar in zijn achterhoofd is hij 
steeds met de gedachte blijven 
spelen dat een woongroep het 
beste bij hem past. De laatste 
tijd worden de plannen wat 
concreter. Hij heeft in een 
werkgroep van de gemeente 
gezeten waarin werd nagedacht 
over alternatieve woonvormen 
voor senioren. Verder heeft hij 
zich ingeschreven bij Knarren-
hof – een landelijke stichting die 
zich bezig houdt met het opzet-
ten van samenlevingsvormen 
voor groepen mensen, in 
de meeste gevallen in een 
hofjesachtige structuur. “Hoe de 
bewoners dat allemaal invullen 
– dat moeten ze zelf bepalen. 
En, hoewel de naam ‘knarren’ 
anders doet vermoeden, is 
het niet alleen bedoeld voor 
ouderen. In Meerstad is onlangs 
een woonvorm voor senioren 
geopend, overigens zonder 
samenwerking met Knarrenhof. 
Helaas heeft de gemeente het 
overleg met de stichting om on-
duidelijke redenen afgebroken. 
Dat vind ik jammer – Knarrenhof 
is een club die veel voor elkaar 
krijgt. Het CDA is voorstander 
van voortzetting van het contact 
en heeft hierover, bij monde van 
Jalt de Haan, de fractievoorzitter, 
vragen gesteld aan het college.”

Oproep 
Menno zet zijn gedachten op 
een rijtje. “Ik wil graag proberen 
een nieuwe woongemeenschap 
op te zetten. Daarbij denk ik 
aan een groep van vijf tot tien 
mensen, mannen en vrouwen, 
die deels gemeenschappelijk 
dingen doen, deels hun eigen 
leven leiden. Leeftijd maakt 
niet uit. Ieder heeft zijn eigen 
appartement. Daarnaast is er 
een gemeenschappelijke ruimte. 
We doen een aantal dingen 
samen, maar er wordt niets 
opgelegd. Voor mij is samen 

eten erg belangrijk, maar voel 
je vooral niet verplicht om elke 
dag aan te schuiven. We stellen 
een taakverdeling op, waarbij 
ieder kan aangeven wat hem 
het beste ligt. Zo houd ik erg 
van koken. Daar wil best tijd en 
energie in steken. Nieuwbouw is 
een optie, maar een oude school, 
een kosterwoning, een kerk die 
wordt verbouwd – dat zou ook 
kunnen. Het liefst realiseer ik 
de woonvorm in de Oosterpark-
wijk, maar wanneer dat niet 
lukt, dan in ieder geval in 
Groningen. Nijestee wil met 
ons meedenken. En tot slot: 
Huisdieren zijn welkom. Ik wil 
graag mijn poes meenemen. 
Wanneer dit verhaal mensen 
aanspreekt, kunnen ze contact 
met me opnemen. Dan 
overleggen we hoe we verder 
zullen gaan. Ik merk dat ik, 
nu ik erover praat, steeds 
enthousiaster word. Ik heb er 
zin in. Ik zie de reacties van 
belangstellenden dan ook graag 
tegemoet.” 

Wie belangstelling heeft voor leven 
in een woongroep, kan contact met 
Menno opnemen. 

E-mail: hmvanderwis@gmail.com        

Door Stef Altena

GRONINGEN Een jaar lang 
staat het UMCG zowel online 
als in het ziekenhuis zelf stil bij 
het 225-jarig bestaan. Met tal 
van activiteiten en vooral met 
verhalen, ook van patiënten en 
medewerkers van nu.
 
De website van het UMCG 
biedt het komende jaar een reis 
door de geschiedenis van het 
ziekenhuis. Om te beginnen naar 
1797, het jaar waarop Groningers 
voor het eerst terecht konden in 
een academisch ziekenhuis. 

Het werd gesticht door hoog-
leraar geneeskunde Evert Jan 
Thomassen à Thuessink, die 
het hospitaal aan de Hofstraat 
opende op 11 november van 
dat jaar. Uiteraard had de 
hoogleraar met het ‘Nosocomium 
Academicum’ de bedoeling pa-
tiënten te genezen, maar toch 
ook zeker om klinisch onderwijs 
voor academici op te zetten. 

Slechts acht bedden telde het 
hospitaaltje aan het begin. Op 
umcg.nl/225 valt te lezen wie 
de eerste patiënten waren: twee 
weesjongens, twee arme man-
nen en een schoonmaakster. 
De 24-jarige dienstmeid Anna 
Portmans werd met ‘catarac-
tische koortsen’ opgenomen 
op de vrouwenkamer. Op de 
mannenzaal kwam de 66-jarige 
A. Lijphart te liggen, met 
verlammingsverschijnselen.

Door de eeuwen heen veran-
derde het Groninger academisch 
ziekenhuis meerdere keren van 
locatie en van naam, tot het in 
2005 het UMCG werd genoemd. 

Inmiddels werken er in het 
universitair medisch centrum 
zo’n 13.000 mensen. Om niet 
te vergeten waar het vandaan 
komt, staat het ziekenhuis niet 
alleen online stil bij het jubileum, 
maar ook in de gebouwen zelf. Er 
zijn de afgelopen week banieren 
en posters met het gezicht 
van Thomassen à Thuessink 
opgehangen. En er worden 
dit academisch jaar tal van 
activiteiten georganiseerd voor 
het publiek, zoals lezingen en 

ergens volgend jaar volgt een 
open dag. Het ziekenhuis wil niet 
alleen de verhalen van vele jaren 
geleden vertellen, maar ook die 
van recenter datum. 

Daarom roept het ziekenhuis 
mensen op die hun verhaal willen 
delen over ‘die ene onderzoeker 
die jou verder hielp of die 
docent van wie je zijn of haar 
wijze les nooit zult vergeten’, 
op te schijven en te mailen naar 
umcg225@umcg.nl. 

Met oude en nieuwe verhalen
viert UMCG dat het 225 jaar bestaat

Door Erik Weersing

Uit: Dagblad van het Noorden, 5 september 2022, pagina 2. Geplaatst met toestemming. 
De Thomassen à Thuessinklaan bevindt zich tussen het Wielewaalplein en het Wouter Van Doeverenplein.

Evert Jan Thomassen à Thuessink, 1762-1832.

Menno van der Wis.
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DE BEGONIASTRAAT 
De bewoners van de 
Begoniastraat gaven aan hinder  
te ondervinden van het slordig 
parkeren in de straat en het te 
hard rijden. Niet handig als je 
slecht ter been bent. Met behulp 
van de Bewonersorganisatie (BO) 
konden deze verkeers-poppetjes 
aangeschaft worden. Dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDIGE BEWONERS 
GEZOCHT!  
Inmiddels hebben een paar 
wijkbewoners aangegeven iets te 
willen doen om kapotte spulletjes 
te gaan repareren/maken. Vind  
je dat ook leuk? Dan zoek ik jou! 
Stuur een berichtje om eens 
verder te praten hoe we dat 
kunnen aanpakken. Contact: 
lub.snijder@wij.groningen.nl / 06-
55465099  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN SUCCESVERHAAL 
Hoera! Een gezin uit de 
financiële problemen.         
Afgelopen voorjaar belde WIJ 
met bewindvoerder mevrouw 
Karin Tauran, werkzaam bij 
Perspectief financiële 
Zorgverlening, over een     
kwetsbaar gezin uit de wijk. Het 
ging om een alleenstaande 
moeder met een minderjarig kind. 
Het gezin kampte ruim 6 jaar  
met ernstige financiële 
problemen. WIJ steunde het 
gezin door de halfjaarlijkse 
Voedselbank aanvraag te 
verzorgen.  

        De bewindvoerder regelde   
        ondertussen de  
        betalingsachterstanden. Die zijn    

inmiddels allemaal afgelost en  
alleenstaande moeder is erg blij. 

 
 
 

 
Ze heeft nu zelfs wat spaargeld. Wat een 
goed nieuws       
  
Heeft u ook geldvragen? 
Kom dan langs bij het financieel 
spreekuur GeldWIJs op maandag- en 
woensdagmiddag van 13:30-16:30 bij  
WIJ Oosterparkwijk aan de Heesterpoort 
1. Een afspraak maken is niet nodig. 
 
FINANCIELE TIPS VAN GeldWIJs 
Tip 1. de Voedselbank 
 
Uit het bovenstaande stuk kunt u 
opmaken dat WIJ Oosterparkwijk 
samenwerkt met de… 
 

 
 
Heeft u niet genoeg geld om alle 
boodschappen te kopen die u eigenlijk 
nodig heeft? Dan kan WIJ met u bekijken 
of u ondersteuning kan krijgen van de 
Voedselbank. Neem gerust contact op.  
 
Tip 2. Een vakantiebeurs voor 2023 via 
Stichting Blijdesteyn  
 
Vakantie. Het is vaak een goed moment 
om te ontspannen, tot rust te komen, 
energie op te doen en nieuwe plannen te 
maken. 
Voor veel alleenstaande vrouwen zit dat 
er helaas niet in. Er is geen geld voor. In 
zo’n geval kan Stichting Blijdesteyn 
uitkomst bieden. Vrouwen, die in een 
moeilijke financiële situatie verkeren, 
kunnen bij ons een beurs aanvragen. 
Daarmee kunnen ze een vakantie boeken. 
Aan het eind van ieder jaar verloot de 
stichting een aantal vakantiebeurzen 
onder de aanvragers.  
 
Via onderstaande link kunt u een 
aanvraag doen. Het is niet geheel duidelijk 
voor wanneer dit moet maar het lijkt erop 
dat dit voor 1 oktober 2022 is.  
 
https://stichtingblijdesteyn.nl/ 
 
Tip 3: de Meerkostenregeling voor 
mensen met een chronische ziekte of een 
beperking 
 

 
De Meerkostenregeling kan tot en met 30 
november 2022 aangevraagd worden, dus 
mis hem niet. Heeft u een laag inkomen 
en heeft u in 2021 uw volledige eigen 
risico gebruikt, omdat u een chronische 
ziekte of een beperking heeft? Dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor de 
Meerkostenregeling. De gemeente 
betaald u €360 terug als tegemoetkoming 
in uw zorgkosten. U vindt kun de 
aanvraag vinden op de site van de 
gemeente Groningen. Heeft u hulp nodig  
 
 
 
 
 
 
 

bij het aanvragen van deze regeling neem 
dan contact op met WIJ.  
 
DE WIJKANALYSE   
De komende periode gaan we aan de  
slag met de Wijkanalyse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben twee bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd om verder met elkaar in 
gesprek te gaan over wat er speelt en wat 
aandacht  
verdient. Dit doen we met de bewoners op 
18 en 19 september. Ook is er een 
overleg met netwerkpartners gepland. 
Meer informatie: Jeroen Kuilman 06-
55465082 
jeroen.kuilman@wij.groningen.nl 
 
EXPEDITIE OOSTERPARKWIJK 
24 september was de bedoeling om dit 
opnieuw te organiseren. We zijn voor de 
zomer begonnen met het uitdagen en 
zoeken van teams. Dit is echter niet 
helemaal gelukt. Halverwege de zomer 
hebben we daarom besloten om geen 
verdere kosten te maken en het 
evenement te verplaatsen naar het 
voorjaar van 2023. Op 24 september gaat 
de burendag nog wel door. Volg de info 
die daar nog over komt. Ideeën, tips? 
Neem contact op met: 
lub.snijder@wij.groningen.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGELIJST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je bent actief in de Oosterparkwijk, 
waar houd je je mee bezig? 
Op dit moment met de armoede en daarbij 
stijgende kosten. En wat dit met mensen 
doet. Ik kan het niet veranderen, maar zou 
het wel willen. Daarom lees ik me in, praat 
erover en bezoek binnenkort een 
landelijke manifestatie. Ik weet dat het  
een druppel op een gloeiende plaat is. 
Maar als er meer mensen voor elkaar op 
zouden komen, om elkaar denken, wordt 
het ooit beter en kan de Voedselbank 
dicht. 
Verder ben ik aan het zoeken naar 
technische mensen die iets kunnen 
repareren. Om samen met elkaar iets te 
betekenen voor elkaar, het milieu. Ik wil 
niet iets groots opzetten, maar het juist 
SAMEN met mensen uit de wijk doen. 
Dan duurt het maar wat langer. 
 
Wat vind je het leukste aan je werk in 
de wijk? 
Het leukste is voor mij door de wijk te 
wandelen en met mensen praten. Praten 
over wat er leeft, wat mensen bezig houdt 
en wat ik daar mee kan doen. Ik kom zo 
veel verschillende mensen tegen. Er zijn 
hier en daar bijzondere plekjes en 
bijzondere mensen te vinden. 
Bijzonder, maar ook mooi. Met mooi 
bedoel ik mensen die misschien niet 
opvallen of uitblinken maar een goed hart 
hebben. Mooie mensen dus. 
 
Wat is de leukste ervaring die je in je 
werk hier hebt gehad? 
Ik kan me nog heel goed een gesprek 
herinneren dat ontstond toen we grof afval 
aan het inzamelen waren. Daar is iets 
heel moois achter weg gekomen. Ik kan 
dat helaas niet uit de doeken doen. Maar 
uiteindelijk heeft iemand iets opgeruimd 
uit zijn verleden. Dat vind ik mooi en 
zinvol! Een andere is de ervaring die ik 
opdeed met het Lentefestival. Wat een 
sfeer, wat een leuke mensen. 
 
Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? 
Aan Anna van Ham die wijkbewoner is, 
mee heeft gedaan met het Lentefestival 
en nu een studie gaat oppakken. Knap 
hoor. 
 

INGELIJST LUB SNIJDER
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JEUGDACTIVITEITEN AFGELOPEN ZOMER 
 
Het jeugdwerk van het WIJ team Oosterparkwijk kijkt terug op een geslaagde zomervakantie. We zijn begonnen met het zomerkamp 2022 waar we een 
multiculturele samenstelling hadden van kinderen uit Oekraïne en Oosterparkwijk. Een totale groep van 47 deelnemers waaronder de begeleiders, tolken, 
vrijwilligers en de jeugd. In samenwerking met B-slim en Oosterlicht hebben we een geweldig programma neergezet. Ze werden op de eerste avond ergens gedropt 
en moesten zelf de weg weer terug vinden naar de boerderij. Teams die de hele week tegen elkaar gingen strijden om uiteindelijk het beste team te zijn van het 
kamp, zwemmen bij een natuurmeer, een rondleiding bij het kamp Westerbork, klimmen in klimpark Grolloo, dan naar de jungle, woestijn en noordpool in Wildlands. 
Dan waren er ook nog activiteiten in de wijk, zoals zwemmen in de papiermolen, funbox, smoothies maken, muziekdag waarin de jeugd leerde te spelen op een 
Afrikaanse drum (djembe) en samen te zingen met een gitarist. 
Als uitstapje zijn we ook nog naar Hellendoorn geweest waar ze in leuke attracties gingen en ook nog een spectaculaire show zagen waarin mannen zichzelf in de 
brand staken en van grote hoogte in een zwembad doken. 
Wat een beleving allemaal!!  
 
Gr het Jeugdteam WIJ Oosterparkwijk 
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Het koor Oosterstörm Groningen is 
opgericht in 1995 en is van oorsprong 
een shantykoor. Onder leiding van ‘oud-
zeeman’ Jaap Alkema en de latere 
dirigent Arno Beerts studeerden de 
koorleden shanty’s en zeemansliederen 
in.

Dirigentwisseling 
Na het plotseling overlijden van 
Arno Beerts in 2011 nam de toen nog 
piepjonge Mark Pepping het stokje over. 
Dat bracht een grote verandering teweeg. 
De koorleden kregen een vaste plek op 
het podium en de mannen gingen maar 
liefst vierstemmig zingen. “Dit is je partij 
en zo gaan we het samen doen.” Naast 
een kleine uitgekiende ‘zoute’ lading 
van shanty’s bestaat het repertoire 
nu grotendeels uit bekende sixties, 
seventies & eighties, dus veelal bekende 
evergreens.

Uiterlijk schoon
Het uiterlijk van het koor onderging een 
metamorfose: van kiel en witte broek 
naar een strakke outfit. Dat het koor 
succesvol is, blijkt wel, want vele malen 
is het te gast op allerlei evenementen tot 
over de grens in Duitsland. Getuige de 
complimenten op onze website.

O & F
Het vlekkeloze twintigjarige jubileum-
concert in 2015 bracht het MartiniPlaza 
team in vervoering. “Erg jammer dat 
het maar een eenmalig optreden was. 
Dit zouden jullie vaker moeten doen.” 
En zo ontstond in samenwerking met 
MartiniPlaza in 2016 Oosterstörm & 
Friends.                   

Nu, voor de vijfde maal, organiseert het 
bevlogen koor Oosterstörm onder leiding
van de zeer  ervaren dirigent Mark 
Pepping, in het grootste theater van 
Noord-Nederland, het Oosterstörm & 
Friends festival. 

Dit lustrumjaar met:        
De Stroatklinkers, De Paiser Hopsingers, 
Amusementskoor Ratjetoe en last but 
not least Oosterstörm Groningen!

Tickets kopen?
Tickets à € 19,50 verkrijgbaar bij bovenstaande ko-
ren - Albert Heijn en De Schakel Oosterhoogebrug,  
www.oosterstorm.nl
www.martiniplaza.nl 
+ € 2.20 reserveringskosten.  

Algemene info:  
wesgro@home.nl,  06 24536312  

OOSTERSTÖRM & FRIENDS

Ingezonden door Oosterstörm Groningen
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