
VERSLAG PROJECT ‘DE HAEREN, EEN KETEL VOL VERHALEN’ 
STICHTING KUNSTWERF 

Inleiding 

Project ‘de Haeren, een ketel vol verhalen’ is gebaseerd op de verhalen uit de wijk het 
Haerenkwartier in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf, Friesland). De wijk is in de jaren 
2020 en 2021 volledig vernieuwd. 
In de periode dat het project ‘de Haeren, een ketel vol verhalen’ plaatsvond was de wijk in 
transitie. Het Haerenkwartier: voor sommige mensen ‘van buiten’ een wijk met een bepaald 
imago maar voor veel bewoners de enige plek waar ze willen wonen. De oude bewoners 
hebben de verhalen van het Haerenkwartier met zich meegenomen. Deze verhalen hebben 
zich vermengd met die van de nieuwe bewoners. Zo vormen ze het hart van het 
Haerenkwartier en de basis van een nieuwe gemeenschap. 

Het project was een initiatief van Stichting Kunstwerf en is mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage uit Het Fonds 2020 en van Stichting Scala Welzijn. 



Werkgroep Ketelhuis 
 

   
 
 
 
Voor de organisatie van het hele project heeft de werkgroep Ketelhuis een belangrijke rol 
gespeeld. Bewoners van de wijk, Anco Tak, Dolf van der Linden (beheerder Ketelhuis), Daan 
Mandersloot (fotografie) en Marloe Benthem maakten op dat moment deel uit van deze 
werkgroep. Daarnaast waren ook Scala en de gemeente hierin vertegenwoordigd: Harry 
Rook, opbouwwerker bij Scala en dorpencoördinator Oosterwolde, Oscar Weehuizen. In de 
loop van het jaar van uitvoering (2021) werd duidelijk dat Het Leger des Heils het beheer van 
het Ketelhuis zou overnemen. Marjolein Reurich werd coördinator Buurthuiskamer ’t 
Haerenkwartier (het Ketelhuis) en raakte daarmee als lid van de werkgroep Ketelhuis ook 
intensief betrokken bij het project ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’. De hulp vanuit deze 
werkgroep was onontbeerlijk. Hiermee was er een goed contact met de bewoners mogelijk.  

 

 
 

Mariska de Vos – (‘Verhuizen, gastvrij en gasvrij’) 
 
“…Niks gaat vanzelf hier in deze buurt. Maar als haar dochter van de schommel valt, 
staat een buurtgenoot wel meteen op de stoep met het meisje. Kijk, zo ben je hier dus 
met elkaar…” 
 



Contact buurtbewoners – De Bellenblaasparade 
 
Het project vond plaats midden in 
de corona-crisis. Veel 
mogelijkheden om in contact te 
komen met de bewoners waren 
er in eerste instantie niet. Het 
idee ontstond om een 
‘Bellenblaasparade’ te 
organiseren. In de wijk en rondom 
het Ketelhuis verschenen grote 
bellenblaasbellen.  
De vrijwilligers van de werkgroep 
Kunstwerfplaats gingen de wijk in 
en kregen al snel een grote groep 
kinderen mee die de enorme 
bellen op die zonnige Koningsdag wel konden waarderen en graag meededen met het 
bellenblazen. 
 
De aftrap van de Bellenblaasparade, waarvan er uiteindelijk vier zouden plaatsvinden, was 
zeer succesvol! 

De tweede Bellenblaasparade vond plaats op een 
regenachtige dag in mei. Hoewel de 
weersomstandigheden niet zo gunstig waren konden 
veel kinderen en hun ouders de weg naar het 
Ketelhuis vinden. 
Naast het bellenblazen konden de kinderen ook met 
stoepkrijt aan de slag. Het werd een gezellig 
samenzijn waarbij (in het kader van corona) alweer 
wat meer mogelijk was dan de eerste keer. Met 
koffie, koek en frisdrank kwamen de verhalen 
langzamerhand boven drijven. Kunstenaar Willy 
Bergsma maakte afspraken met verschillende 
bewoners om de verhalen op te halen.  

 
Midden in de zomer werd de derde 
Bellenblaasparade gecombineerd met 
een buurtlunch.  
In nauwe samenwerking met (op dat 
moment nog) de beheerders van het 
Ketelhuis, Dolf van der Linden en 
Corry Blokzijl, werd een lunch 
aangeboden aan alle buurtbewoners. 
De lunch vond buiten plaats op het 



plein voor het Ketelhuis. Naast het gebruikelijke bellenblazen waren er allerlei materialen 
aanwezig waarmee kinderen hun creativiteit de vrije loop konden laten gaan. 
 

   
 
 
De laatste Bellenblaasparade werd georganiseerd op burendag, 25 september. 
Buurtbewoners van het Haerenkwartier kwamen bij elkaar onder het genot van een hapje 
en een drankje. Ook dit keer was er, behalve het bellenblazen, een activiteit voor de 
kinderen. Onder leiding van beeldend kunstenaar Willy Bergsma maakten ze  
poëzie-posters. Hierop konden de kinderen hun wensen uiten over hoe de nieuwe wijk er 
volgens hen uit zou moeten zien. 
 

 
 



 
 

 



De makers 
 
Willy Bergsma 
Met behulp van de Bellenblaasparades is het de werkgroep Kunstwerfplaats gelukt om met 
20 buurtbewoners een intensiever contact op te bouwen. Deze bewoners hebben verhalen 
uit hun leven en hun ervaringen met het wonen in het Haerenkwartier met Willy Bergsma 
willen delen. Zij bezocht hen in hun eigen omgeving en wist bij hen de juiste snaar te raken.  
Uit hun verhalen kwamen levendige portretten naar voren van mensen die hun hele leven in 
het Haerenkwartier hadden gewoond, maar ook mensen die van elders in de wijk waren 
komen te wonen en de warmte van de volkswijk konden waarderen. Eén oud-bewoner had 
besloten om na de renovatie van de wijk niet terug te keren en liet weten daar enorme spijt 
van te hebben. Ook zijn verhaal werd gehoord. Maar ook de wrange herinneringen kwamen 
naar boven, het was niet altijd pais en vree geweest. Uit de verhalen kwam een ontroerend 
beeld van een roerige wijk naar voren waar ondanks alles de gemeenschapsgeest altijd was 
blijven leven. 
 
 

             
 
 
 
 

Antje Fokkens – (‘Wijkverwarming’) 
 
“…Je was voor je warmte afhankelijk van wat er in Het Ketelhuis gebeurde. Daar 
stonden de grote ketels die de hele buurt opwarmden. Ging er eentje stuk, dan zat zo 
een heel blok in de kou…” 
 



      
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Henny van Veen (‘Kind van de rekening’) 
 
“…Haar ateliertijd kon nooit mooier dan de periode dat zij aan de jurk van Audrey 
Hepburn mocht werken. Zo’n prachtige filmjurk waar ze het kralenwerk van mocht 
herstellen en het fijne werk aan kon doen. Elke ochtend meldde ze zich bij de directeur 
en kwam de jurk uit de kluis…” 
 



Anne Westerhof 
De verhalen hebben aan kracht gewonnen door de prachtige portretten die van de 
deelnemende (oud)bewoners zijn gemaakt. Anne Westerhof nam deze taak op zich en heeft 
daarmee het project een beeldende lading gegeven. Van de portretten zijn hoogwaardige 
afdrukken gemaakt op dibond. De foto’s hebben een permanente plek gekregen in het 
ketelhuis.  
 
Gjelt de Graaf 
Gjelt de Graaf werkte de verhalen, die door Willy de Graaf waren opgehaald, verder uit.  
Hij heeft ook zorggedragen voor de presentatie van de verhalen en portretten in de vorm 
van een folder en de website www.eenketelvolverhalen.art.  
 
Op de website zijn de verhalen van de bewoners zowel te lezen als te beluisteren. De 
verhalen zijn voorgedragen door Willy Bergsma en Marjolein Spitteler, coördinator van 
Stichting Kunstwerf, maakte de filmpjes met foto’s van de veranderende wijk. Een groot deel 
van deze foto’s, met name die uit het verleden, zijn van de hand van Daan Mandersloot, lid 
van de werkgroep Ketelhuis. Ook de leden van Fotoclub Harambe zijn door de wijk gegaan 
en hebben karakteristieke beelden van de wijk in wording vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieger van den Bosch – (‘De tuinwijkman’) 
 
“...Hij komt ook geregeld in tuinen van anderen. Maait de achtertuin van een 
buurvrouw. Helpt de oudjes met beplantingen. Laatst was hij zelfs aan het 
spitten voor de burgemeester…” 



Opening foto-expositie Ketelhuis 
 
Op woensdag 9 maart 2022 werd alsnog, na vertraging door corona, de foto-expositie ‘De 
Haeren, een ketel vol verhalen’ feestelijk geopend. Dit tot blijdschap van verschillende 
bewoners die aan het project hadden meegewerkt. Ook Stichting Scala was van de partij en 
de expositie werd geopend door wethouder Esther Verhagen. Natuurlijk waren de leden van 
de werkgroep Ketelhuis aanwezig. Anco Tak, als lid van de werkgroep Ketelhuis zeer actief 
geweest in dit project, maakte speciaal voor de opening een gedicht. Dit werd voorgedragen 
door Corry Blokzijl en Antje Fokkens.  
 
De foto-expositie is tot op heden te zien in het Ketelhuis en vormt een sterk beeld van de 
gemeenschap van deze bijzondere wijk, het Haerenkwartier. 
 
 
 

 
 
 
 



Financieel overzicht 
 

 

Uitgaven     Inkomsten 

 

Interviews bewoners en verwerking € 7500,00  

Reiskosten Willy Bergsma  €   679,25 Fonds Ooststellingwerf: € 13.500,00 

Fotograferen verhalenvertellers € 1000,00 Scala Welzijn  €    1000,00 

Afdrukken foto’s verhalenvertellers € 1208,10 Stichting Kunstwerf €    1000,00 

Verwerking geluidsopnames/youtube € 1525,00    

Buurtlunch   €   120,21 

Bellenblaas / materiaalkosten €   133,50 

Drukkosten flyer De Haeren  €      24,95 

Kosten publicatie (folder en website) €  1233,75 

Coördinatie project  €  2075,00 

     

Totaal    €15.499,76    € 15.500,00 
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Geen zin in koken maar aanschuiven mag altijd - Marian Salakory 
 

 
“Wij hoeven hier geen bekakte mensen.” 
 

 
Bij eerste binnenkomst is het al duidelijk. Een nette inrichting maar die vloer… overal zwermt het van 
het speelgoed, alsof een Sinterklaas er met gulle hand heeft staan strooien. Het is duidelijk – twee 
jongetjes hebben de vloer ingenomen als speelveld. Ze kraaien naar hartenlust onder het wakende 
oog van hun moeder. 
 
Terug naar de Haeren 
 
Die moeder heeft iets met het Haerenkwartier. Ze kwam hier rond haar veertiende. Al iets te oud 
voor de kinderactiviteiten die in de wijk werden gegeven. Maar niet te oud voor haar eerste liefde. 
Hoewel ze die van buiten de wijk haalde. Ze verliet daarna het ouderlijk nest om op zichzelf te gaan 
wonen. Maar de band met de wijk was sterker dan zij dacht. En omdat haar kinderen vaak bij oma in 
de Haeren speelden, was het eigenlijk logisch om terug te keren. Ze had een huis gespot dat al jaren 
leeg stond. Dat was allemaal nog voor de grote wijkrenovatie. De woning zag er niet naar uit maar 
toch probeerde ze een woningruil voor elkaar te krijgen. Ze knapte het dan zelf wel op. Met muren 
vol gaten en regenboogwanden was dat nog wel even een werkje. Maar het lukte allemaal tot en 
met het ontbrekende stukje vloer toe. Uit dat gat haalde ze nog oude pampers. 
 
Binnen smakelijk tafelen 
 
Inmiddels heeft ze het traject van zo’n beetje alle wijkbewoners afgelopen. Eerst maanden in een 
wisselwoning en daarna een nieuwe woning betrekken. Die van haar en haar vriend, een 
boswachter, is een hoekhuis geworden. In hun oude huis klopte altijd iedereen aan. In de voortuin 
brandde daar de barbecue. Mensen kwamen altijd langs om mee te eten. Een buurman op de 
dinsdag, haar moeder elke dag. ‘Want’, zegt ze, ‘weet je, wij koken gewoon best wel veel. Kleine 
porties lukt niet. En dan is het toch zonde om dat weg te gooien.’ Haar moeder laat zich de pot goed 
smaken. Bij haar moeder thuis is het enkel brood of een kant en klare maaltijd. En als ze al eten 
maakt, is het spek met bruine bonen. Brr. 
 
De onwillige buurtkok 
 
Ze heeft deels een Molukse achtergrond. Vandaar meteen de vraag of ze daarom zo graag kookt. 
‘Nou,’ werpt ze tegen, ‘van koken houd ik dus totaal niet. Maar het moet. Elke dag denk ik, wat eten 
we vanavond nou weer. Verschrikkelijk.’ 
Dat is wel typisch: niet van koken houden maar wel iedereen heel graag laten aanschuiven… 
Gelukkig wisselt de aardappelen-groente-vlees-schotel wel eens voor Surinaamse lekkernijen. Die 
haar man met zijn Surinaamse roots dan opdient. 
 
Hoe zien de nieuwe bewoners eruit? 
 
Rond hun woning ogen de huizen nog leeg. Wie komt er te wonen? We maken er wel grapjes over, 
zegt ze. Samen met een buurman zitten we hier wel eens te kijken naar wie er tussen ons in zou 
kunnen wonen. Dan schatten we de nieuwelingen in die de huizen eerst bekijken. We hoeven hier 
geen mensen die gaan zeuren over een tuin met barbecue, springkussen en gezellig sfeertje. Geen 
mensen die ons erop wijzen dat het acht uur in de avond is en rustig moet zijn. En we hoeven hier 
geen bekakte mensen. Het liefst gezinnen met kinderen.  
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En zo lijkt ze al bezig te zijn met haar jongste zoontjes. Die moeten straks wel vriendjes kunnen 
kiezen in het Haerenkwartier. 
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Kaarten om te leggen en om te maken - Tjitske Spoelstra 
 

 
“Dan ging ik met de naaimachine onder de arm naar het Ketelhuis toe.” 
 

 
Zij kwam in 1976 al in het Haerenkwartier te wonen. De kolenkachel in haar oude huis hielp niet met 
de reuma die ze had en dus werd zij door de dokter met man en zoon doorverwezen naar een huis 
met een beter binnenklimaat. ‘Want,’ zegt ze, ‘dit waren huizen met centrale blokverwarming.’ Gas 
genoeg nog in die tijd. Je deed de knop boven open en stromen maar. Er waren in die tijd nog geen 
problemen met energie. Nu laat je het wel om zomaar de deuren open te zetten met de verwarming 
aan. Tjitskes leven draaide heel lang rond de bejaardenzorg hoewel ze kinderen ook niet vergat – ze 
organiseerde samen met andere buurtbewoners kindermiddagen voor de buurtvereniging. 
 
Kaartje leggen 
 
Twee keer heeft ze de wijkverbouwing mee mogen maken. De eerste was in 1991. Ze schoven toen 
een huis op. En een tussenhuis werd opgeofferd en ging tegen de vlakte zodat er twee garages voor 
in de plaats konden komen. Zo’n verbouwing, niks voor haar, al dat gedoe. Er was ook wel leuk gedoe 
zoals de 5-mei viering. Ze wonnen een keer de eerste prijs: met een etalagepop en zwart 
landbouwplastic. Toen had je nog mannen met lange haren en baarden en dat komt nu weer terug. 
Haar man ging altijd naar het kaarten in het Ketelhuis. Dat clubje kaarters, dat was zijn 
genietmoment. Stokje in de hand en sigaret in de mond, zo stond hij klaar voor wijkbewoonster 
Froukje van den Bos. Die haalde hem op voor het wandelingetje naar het Ketelhuis en bracht hem 
nadien ook altijd weer netjes terug. Haar man is inmiddels overleden (2017) en dat was voor Tjitske 
een zware tijd. 
 
Een leven vol hobby’s, cursussen en activiteiten 
 
Haar leven lang is ze druk geweest met hobby’s en activiteiten. Haar handen kunnen alles. Pergola, 
borduren op papier, bloemschikken en vlaggetjes maken, ‘dan ging ik met een naaimachine onder de 
arm naar het Ketelhuis toe’. Mooie kaarten maken, dat kan ze ook heel goed. En ook van 
playbackshows met kinderen kon ze erg genieten. Met buurtbewoners organiseerden ze de mooiste 
dingen. Ze herinnert zich nog veel meer activiteiten. Ze las verhalen voor, verstopte met Pasen 
paaseitjes, maakte leuke stukjes voor de ouderen en zieken en hielp mee met het organiseren van 
hobby- of rommelmarkten. Haar Willem en Willem Mul, die ook in de wijk woonde en ook inmiddels 
overleden is, organiseerden ook praktische dingetjes voor de kinderen zoals fietsbanden plakken en 
houtbewerken. 
Ze was altijd in de weer behalve dan net na dat ongeluk. Nadat haar man was overleden, kreeg ze 
een keer een kat onder de fiets. Het zou uitlopen op een flink ongeluk met een hersenbloeding, haar 
bekken stuk en een arm gebroken. Uiteindelijk werd het verpleeghuis een tijd haar nieuwe adres. En 
hoorde ze toen ook nog dat haar huis werd afgebroken! Dat was dan de tweede keer dat er een 
complete wijkrenovatie kwam. ‘Een opeenstapeling van ellende,’ noemt ze het nog.  
 
Welke toekomst voor het Ketelhuis? 
 
Welke weg het nieuwe Ketelhuis moet inslaan? Dat is niet moeilijk. Ze zou daar wel weer eens willen 
koffiedrinken, tijdens een lezing of zo. En het lijkt haar ook handig dat je daar naartoe kan voor 
dingetjes die de wijk aangaan. Dus eigenlijk een koffieochtend met allemaal informatie. Dan hoef je 
daarvoor niet helemaal naar het gemeentehuis. En dan gaat het tenminste niet over politiek maar 
over dingen uit je wijk. Dingen waar je echt wat aan hebt. 
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Rust, ruimte en vrijheid - Janita Oosterloo 
 

 
“Je kunt poepen op een wc waar nog nooit iemand anders op heeft gezeten.” 
 

 
Janita woont vanaf mei in haar nieuwe huis. In de voortuin pronkt een plechtig Boeddhabeeld dat 
rust, ruimte en vrijheid uitstraalt. Ze had veel meer beelden voor ze ging scheiden, maar deze is dus 
meeverhuisd. Ook al zei haar vriendin dat dat om diefstal vroeg. Maar het beeld is echt niet te tillen. 
Deze Boeddha lichten ze niet snel uit de tuin om er mee vandoor te gaan. Boeddha mag dan nog zijn 
vele kilo’s tonen, Janita is er een flink aantal kwijt. Het afvallen heeft haar zichtbaar goed gedaan. 
 
De ruimte in een nieuwe straat 
 
Ze vindt het heel prettig dat ze in een straat is komen te wonen waar het ‘met elkaar’ nog echt telt. 
De bewoners in haar straat kregen op hetzelfde moment de sleutel en het klikte meteen. De buurtjes 
passen echt op elkaar, iedereen houdt een oogje in het zeil. Moet Janita met haar oudste zoon op 
pad, dan nemen de buren haar jongste dochter even mee naar de film. Er is altijd wel iemand die wil 
helpen. Zodra het gaat zomeren, steekt de straat de barbecue aan en is het onderling een heerlijk 
gebabbel en geschater. Met zoveel warmte en gezelligheid worden zelfs noodtoestanden speels 
overwonnen. Zoals de tijd dat de straat ineens helemaal blank kwam te staan door de almaar 
gietende regenbuien. Toen werd de straat bekroond tot buurtzwembad, boordevol kinderen die zich 
in het plenswater uitleefden. Een straat dus die de ruimte biedt om van de nood een deugd te 
maken. 
 
De rust in eigen huis 
 
Licht en schoon, zo ziet Janita haar huis. Heel anders dan haar oude adres, zo’n ouderwets jaren 
dertig onderkomen. Het nieuwe gaf in het begin wel wat ‘startprobleempjes’. Want hoe moet je met 
een warmtepomp omgaan? En sowieso moet je eerst de gloednieuwe techniek van zo’n woning wel 
even de baas worden. Trial and Error, en dan weet je op een gegeven moment wel hoe de knopjes 
ingedrukt moeten worden. Omdat werkelijk alles gloednieuw was, zei ze tegen haar zoon: ‘kijk, je 
kunt poepen op een wc waar nog nooit iemand anders op heeft gezeten!’ Waarop hij haar verbaasd 
aankeek en zei: ‘ik ben de eerste!’ Omdat het huis nog geen enkel bewoningsspoor had, heeft ze 
onlangs een van de wanden verfraaid met een kleurtje. ‘Zo maak ik mijn eigen plekje. Dan voelt het 
alsof ik kan thuiskomen.’ 
 
Een gevoel van vrijheid in de wijk 
 
Het valt haar vooral op hoe fijn de wijk is voor kinderen om in te spelen. Dochter Janaya houdt van 
sporten en is veel buiten. Met haar vriendinnetjes hebben ze takken gesprokkeld en daar een hut van 
gemaakt, bij de voetbaldoeltjes. Heel handig als je moet schuilen voor de regen. Janaya speelt ook 
wel eens in het bosje aan de rand van de wijk. Net als haar moeder vroeger. Alleen vindt zij dat bosje 
ook best eng. Want haar vriendinnetje is er eens diep ingegaan en zag daar een man die haar wilde 
vermoorden. Voor Janita zijn de jeugdherinneringen met goud omrand: de kinderdisco, de 
speurtochten, de vrolijke middagen met thema’s, Sint Maarten, al die dingen gunt ze haar dochter nu 
ook. En zij geniet dan wel mee. Kortom, vooral een heerlijke wijk als je kinderen hebt. Vol rust, 
ruimte en vrijheid. Die Boeddha staat er niet voor niets in de voortuin. 
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Een tuin is om in te zitten - Jolanda Brouwer 
 

 
“Een gezellige kermisbuurt” 
 

 
Zij (alweer richting de vijftig) heeft de zomer in huis gehaald. Gewoon, door een houten overkapping 
achter de kamer te zetten. Een groengekwast afdak waardoor ze ook op nog niet al te warme 
zomerdagen toch al buiten kunnen bivakkeren. En het zit daar aangenaam. De buren en die van 
verderop kunnen dat beamen. 
 
Van Steenwijk naar Oosterwolde 
 
Waarom is ze hier neergestreken? Want ze is geen oud-bewoner van de wijk. Ze zegt dat ze van 
Steenwijk komen. En toen ze de nieuwbouw op het internet gepresenteerd zag, vinkte ze meteen vijf 
woningen aan. Het hoekhuis was natuurlijk meteen al verzegd. Toch gingen zij tijdens hun 
campingvakantie even een blokje om naar Oosterwolde, om zo een van de nog vrije huizen te 
bekijken. En ze waren er meteen weg van. Zo’n mooi groot huis. En blij dat ze er terecht konden. 
Zoontje Ryan kwam in deze wijk helemaal tot zichzelf. 
 
Zitten waar de zon schijnt 
 
Ze hoorden dat de Venekoterweg voor de renovatie een stille straat was, het buitenbeentje van de 
wijk. Met al die oude mensen daar zou dat vroeger ook wel kloppen. Maar nu is het wat levendiger. 
Lawaai wil ze het niet noemen, gezelligheid. Want als je gezellig koffiedrinken in de tuin lawaai vindt, 
nou dan kun je niet veel hebben. Sommigen schijnen een bakje koffie in de voortuin zelfs asociaal te 
vinden. ‘Naar horen zeggen schijnt men het niet eens te zijn met dat wij hier in de straat onze tuinset 
voor in de tuin hebben staan.’ Maar zij gaat echt niet in de achtertuin zitten als aan de voorkant van 
het huis de zon schijnt! 
 
Beschut babbelen 
 
Er gaan ook allemaal namen rond voor dit stukje van de buurt. Zo wordt het wel eens het kermisblok 
genoemd. ‘Het heeft misschien te maken met dat we het met het blok zo gezellig hebben,’ grapt ze. 
‘Het is gewoon ’s weekends beregezellig hier aan tafel onder de overkapping. In hartje zomer strijken 
we ook in andere tuinen neer. Maar als het nog een beetje kil voelt, is het bij mij gewoon prettiger. 
Heel gezellig, en iedereen neemt wel wat lekkers mee.’ Een buurvrouw belt aan en mengt zich in het 
gesprek. Ze lijken elkaar door en door te kennen. 
 
Op z’n Gronings aan het spek 
 
Jolanda is een echte creabea. Een naambord van schors bij de voordeur, dat leek haar altijd wel wat. 
Ziet ze bij de Action zo’n houtbrandapparaat. Die heeft ze maar gekocht. Ook lampionnen maken 
gaat haar goed af. 
Of ze met al dat creabea-talent niet workshops zou willen doen? Bijvoorbeeld in het Ketelhuis. Haar 
enthousiasme zakt een beetje in. Ze is niet zo van het lesgeven. Maar kijk, spontaan, dat lukt dan 
wel. Ze heeft een wok op haar houtkachel. Handig voor lekkers met oud en nieuw. En ze kan het 
bezoek dan ook onthalen met traditionele Groninger gerechten. Ze komt uit de buurt van Bourtange. 
Spekkendikken kan ze goed maken, vers uit het ijzer. 
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De wijkkaart is nog niet klaar 
 
Dan toont de buuf het architectenontwerp van de nieuwe Haeren. Kijk, die straat kun je nu nog 
gewoon uit. Maar die wordt doodlopend. Veel groen, ook. En genoeg parkeervakken voor de auto’s. 
Er gaat zelfs een stroompje water door de nieuwe wijk. Ze kijkt even peinzend. ‘In Steenwijk had je 
voor de kinderen een speelweek. Dat zou ik hier ook wel willen. Hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. 
Paar luchtkussens, speurtocht door de wijk, schminken, voor weinig geld veel kinderpret. En…’, ze 
gaat vingerwijzend het ontwerp van het Haerenkwartier door, ‘dat mis ik dan nog wel. Ik zie geen 
speeltuintjes op deze kaart. Maar er is de kinderen tijdens de burendag wel gevraagd wat voor 
speeltoestellen ze in de nieuwe wijk wilden.’ 
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De oliebollenbakker van de wijk - Jan en Marijke de Vries 
 

 
“Je mag nooit van je leven in een oliebol prikken. Ga je dat doen, dan lopen ze vol.” 
 

 
Twee schoothondjes bewaken schril keffend de woonkamer van het stel. Eivol kun je de kamer nog 
net niet noemen. Overal twinkelen lichtjes rond glaswerk en Delfts blauw. Marijke is 65, Jan is 78. 
Samen hebben ze dierbare herinneringen aan het Ketelhuis dat ze tot begin 2005 beheerden. Het 
diner op kerst, de oliebollen van oud en nieuw, mooie drukke tijden. Voor Palmpasen gingen ze naar 
de stort om daar de mooiste takken te pakken. 
 
De muizenmetro 
 
Terwijl de Haeren op de schop ging, zag zij ineens de restanten van de wijkverwarming bloot komen. 
Een indrukwekkend gangenstelsel. Vanuit het Ketelhuis liep dat labyrint alle kanten op en alle huizen 
binnen. ‘Ging je het gat in bij de voordeur, dan kon je zo tot aan het eind van de straat kijken.’ Maar 
niet alleen de warmte trok via buizen door die gangen. Ook kleine knagers benutten de tunnels en zij 
vond zo een muis in de kelder. Alarm geslagen natuurlijk want je wilt er niet onder komen te zitten. 
Er werd gelukkig een barrière geplaatst tussen vloer en kelderbak.  
 
De geprezen bingo 
 
Dat Ketelhuis heeft ze allebei behoorlijk beziggehouden. Ze weten nog hoe ze de prijzen bij elkaar 
zochten. Van een gigantische ster tot aan een arrenslee toe, hun bingo was beroemd om de prijzen. 
Die bingo’s waren dan ook tot aan de laatste stoel bezet. Een nummerkaartje was een gulden 
destijds. En tijdens de kinderbingo waren de kaartjes gratis. Moest je wel lid zijn van de 
buurtvereniging. Er kwamen ook wel eens vreemden over de vloer. Daar deden de beheerders dan 
niet moeilijk over. Ook die mochten een gratis glaasje ranja. 
 
Oliebollen 
 
Hij heeft vanaf z’n vijftiende jarenlang meegedraaid in de bakkerij. Vanaf het moment dat hij 
oliebollen begon te bakken voor de wijk, verspreide het nieuws zich snel: die zijn pas lekker! Dit 
waren geen taaie baksels maar bollen vol smaak. Wat erin zit, wil hij nog steeds niet kwijt. 
Bakkersgeheim. Maar het gaat over een bepaald soort beslag. Als hij in het Ketelhuis bakte, rolden ze 
de stroomkabel uit naar een vlakbij gelegen huis. Want de elektra in het Ketelhuis wilde wel eens 
wegvallen. Dan was het voorbij met de oliebollen die je op dat moment frituurde. Die kon je 
weggooien. Een ander gevaar was dat iemand even met de vork in een oliebol stak terwijl die nog in 
het frituurmandje lag. Vermanend zegt Marijke: ‘Je mag nooit van je leven in een oliebol prikken. Ga 
je dat doen, dan lopen ze vol.’ 
 
Frituren in een laadbak 
 
De container van de wisselwoning kregen ze voor hun woning neergezet. Die moest weg waar ie 
eerst stond. Jan heeft toen ruimte voorin de container gemaakt. Zette de elektrische frituur erin en 
ging er oliebollen bakken. Afname gegarandeerd, iedereen uit de wijk wist de lekkernij te vinden. De 
container was handiger dan de schuur want die lucht, hé? Blijft weken hangen. En een andere keer 
had Marijke de oliebollen in de gang staan. Kwam ook iedereen op af. Vooral kinderen. En het 
leukste: de buitenlandse kinderen van de wijk kenden zo’n hapje nog niet. Ze namen er eerst eentje 
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mee. En het duurde niet lang voordat ze terugkwamen. Of hun broertje er ook een mocht? En 
daarna: mama vond ze eigenlijk ook heel lekker. En daarna waren ze er alweer: mijn nichtje is hier 
ook... 
 
Oliebollen bakken in het Ketelhuis deden ze toen al niet meer. Teveel werk de volgende dag. En al 
dat gedoe met azijn en citroen koken om die vette lucht weer weg te krijgen. Zo kwam je nooit aan je 
nieuwjaarsbezoekjes toe. 
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De tuinwijkman – Wieger van den Bosch 
 

 
“Zitten in de tuin. Maar als je de natuur in gaat, heb je een heel andere rust.” 
 

 
Hij is afgekeurd zoals ze dat noemen. Totaal. Daarvoor zat hij in de fietsen. Bij Batavus, als monteur. 
Om hem heen stapelen de verhuisdozen zich op. Zijn kleindochter dartelt er omheen. Hij en zijn 
vriendin zijn nog aan het uitpakken, ze hebben net de wisselwoning verlaten. Ver hoefden ze 
daarvoor niet te lopen want de tijdelijke woning keek uit op hun nieuw opgetrokken huis. Ze konden 
dan ook per dag checken of de nieuwe woonstek naar wens vorderde. 
 
Verliezer in het landjepik 
 
De tuin is hem alles. Daar wringt ‘m de schoen wel een beetje. Want hun nieuwe huis heeft iets 
minder grond. ‘Ik ben een stukje aan de zijkant kwijt, nu,’ zegt hij. ‘En ook een stukje achterkant 
kwijt.’ Het mag dan een hoekhuis zijn maar de tuin is er niet groter van geworden. Een bedje planten 
van hem ‘logeert’ in een tuin elders. Hij komt ook geregeld in tuinen van anderen. Maait de 
achtertuin van een buurvrouw en helpt de oudjes met beplantingen.  
 
Snoeischaren en schoffelvorken lenen 
 
Als het Ketelhuis ter sprake komt, blijft het eerst over tuinen gaan. ‘Er komt straks een nieuwe 
groentetuin bij het Ketelhuis.’ Ze zetten er ook een hokje neer, voor wat tuingereedschap. Dat 
kunnen de wijkbewoners dan lenen om hun eigen stekkie bij te houden. Dat Ketelhuis, dat ziet hij als 
een symbool voor de verandering die de wijk ondergaat. Eerst kon je daar barbecueën. Sinterklaas 
kwam erlangs. En de buren ook, op burendag. Maar later werd het een plek voor darters. Dan wordt 
het animo om daar even aan te schuiven wel minder. Hij herinnert zich dan wel weer de tijd dat hij 
zelf de kinderen overdag daar les in darten gaf.  
 
Veldspeurwerk 
 
Spade en hark zijn niet de enige gereedschappen waarmee hij buiten rondloopt. Hij dwaalt ook 
geregeld door het veld, met een detector. En komt weer thuis met een kaak vol tanden, een priem, 
pijlpunten en voorwerpen van bot. Het is niet altijd duidelijk wat hij uit de grond heeft getrokken. 
Gelukkig werkt zijn broertje in het archeologisch museum. En een foto van de vondst is vaak 
voldoende om te horen te krijgen wat hij dit keer weer bij elkaar heeft gescharreld. Dan gaat het de 
dozen in. Zijn archeologische verzameling.  
 
Hij is graag buiten in het groen. En niet alleen om zijn dozen te vullen. Zijn vriendin vult ook wel eens 
de pan van dat wat hij uit het bos oogst. Hij heeft namelijk wel iets met paddestoelen en richt er 
graag het fototoestel op. Hij herkent ook wel de soorten die je kunt eten. Zoals eekhoorntjesbrood. 
‘De vrouw maakt er dan een lekkere plaattaart van,’ zegt hij en zijn ogen dwalen naar het kamerraam 
waarachter volgroeide bomen wuiven. Tuinier, veldvinder en bos-oogster. Een echte buitenman. 
 
Die straks wel z’n schuurtje binnengaat. Maar dat is slechts een moment - omdat zijn 
tuingereedschap ook moet verhuizen. 
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180! - Megan Vierhoven en vriendinnen Sylvia, Marloe en Chantal 
 

 
“Danny Noppert heeft hier ook gegooid” 
 

 
Vier dames die elkaar van haver tot gort kennen. Buurvrouwen. Vriendinnen. Een meidengroep, zeg 
maar. Aan tafel kwebbelt dit kwartet er lustig op los. Ze zijn blij met elkaar, maar geldt dat ook voor 
hun vernieuwde buurt? Ach, er zijn altijd van die dingetjes. Zij hebben allemaal een gezin en 
verbazen zich soms een beetje over wie er tussen hen in komt wonen. Hier een man alleen, daar een 
man alleen. Daar nog eentje. Zit je met die woningnood en stoppen ze alleenstaanden in de huizen.  
 
Sporten in het buurthuis 
 
De vriendinnen gaan geregeld naar het Ketelhuis om pijltjes te gooien. Dat speelt hier nogal. Jammer 
dat het darten straks ook voorbij zal zijn. En dat terwijl Danny Noppert hier nog heeft staan gooien. 
Als het Leger des Heils het buurtcentrum overneemt, wordt het toch anders. Geen borreltje meer en 
de bingo zal ook wel zwijgen, dan. En iedereen weet dat de Haeren leeft op darts. Zelfs van buiten 
Oosterwolde weten ze het Ketelhuis te vinden. Zo jammer want ze hebben hier wel het hoogste 
niveau gespeeld en op dinsdag steevast echte competitie.  
 
Niet alles is speelgoed 
 
Hoe de vriendinnen als oudgedienden in de wijk de nieuwe bewoners zien? Dat verschilt, geven ze 
aan. Je hebt er bij die zich met de sleutel nog in de hand meteen al voorstellen, leuk! Maar er zijn er 
ook die je zo voorbijlopen, kan geen hoi van af. En je krijgt er troep van, hé? Van verhuizen. Zo was er 
eentje die al haar oude spullen op de stoep parkeerde. Mochten de kinderen zo meenemen. Maar ja, 
dat doe je toch niet? Zaten ook verfbussen bij. En even later zat de verf op de bomen gesmeerd. En 
dan die man die een soort ploegapparaat in het speeltuintje parkeerde. Kinderen zien dat natuurlijk 
en stoppen er snoeppapiertjes in. Die man boos en camera’s ophangen, maar ja, dan moet je je 
spullen op je eigen terrein houden, toch? 
 
Kattekwaad 
 
Op de vraag wat de dames verder nog missen in de wijk, halen ze de kinderen erbij. ‘Mijn dochter,’ 
zegt een van de vier, ‘doet de voordeur open. Staan er drie kinderen van vier, vijf, zes jaar. Of ze een 
aansteker mogen. Mijn man en ik roken, dus aanstekers zat. Maar vraagt mijn dochter dan of ze 
vuurwerk mogen afsteken. Dan denk ik, nou, nou...’ Een vriendin breit verder: ‘hoorde een jongetje 
tegen zijn moeder zeggen dat hij moest plassen. En die moeder zegt dat hij dat dan wel even in het 
speeltuintje kon doen!’ Wat ze allemaal van die kinderen een beetje missen is respect tonen,  niet 
meteen die grote mond open zetten. Maar misstandjes lossen ze het zelf wel op hoor. Gewoon even 
bij de ouders aanbellen. Dat scheelt een tochtje naar de politie. ‘In de Haeren lossen we de 
probleempjes zelf wel op.’ 
 
Pijltjes gooien is niet het enige dat de vier vrolijke vrouwen in beweging krijgt. Valt de zon een beetje 
lekker de wijk binnen, dan vliegen de waterballonnen al snel door de lucht. En ook al staan er bij alle 
vier vrouwen al drie kruisjes, zij doen mee met het waterballonnengevecht. In die zin blijven ze 
kinderen. Zegt er een: ‘als we oud en bejaard zijn straks, dan blijven we wel dingen uitspoken, hoor.’ 
Waarop haar vriendin het slotakkoord geeft: ‘Ik verhuis nog één keer en dat is dan naar het 
bejaardentehuis.’  
Maar dat hoeft natuurlijk niet. In een wijk met levensloopbestendige woningen. 
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Een veilige wijk - Foosiya Abdullah 
 

 
“Somalische mensen denken meer vanuit ‘wij’, Nederlanders eerder vanuit ‘ik’.” 
 

 
Conflicten, overstromingen, extreme droogte, meer dan dertig jaar oorlog, nauwelijks medicijnen en 
altijd veel te weinig eten. Dat is Somalië in een notendop. Geen wonder dat mensen op de vlucht 
slaan, dan. Het gezin van Foosiya (23) met haar zusje Fosia (21) en hun neefje van 13, belandde in 
Oosterwolde. En wel aan de Venekoterweg. Haar vader kwam als vluchteling in 2013 naar Nederland. 
Zij volgden later. Andere kinderen van het gezin waren helaas te oud om mee te mogen en bleven 
achter in Afrika. 
 
Druk met school 
 
Foosiya is gekleed in hoofddoek en een doek over haar schouders. Hoe ziet zij het Haerenkwartier en 
hoe doet ze het hier? Allereerst wordt de buurvrouw geprezen. Hun steun en toeverlaat, een 
vraagbaak die altijd wil helpen. Foosiya heeft niet veel contacten met jongeren in de wijk; zij rijdt met 
haar autootje naar Heerenveen waar ze, net als haar zusje, een opleiding volgt in handel en verkoop. 
Daar op school heeft ze dan wel weer vriendinnen gekregen; veelal ook uit Somalië of Syrië. Als 
iemand besluit een andere opleiding te doen, valt de vriendschap wel weer weg. Heel erg is dat niet 
want Foosyia is graag thuis bij de familie; beide zusjes zijn echte huismussen. En dat komt goed uit 
voor hun moeder! 
 
Niet het individuele belang voorop, maar de gezinswaarde 
 
De moeder van het gezin heeft nog echt moeite met de moeilijke Nederlandse taal. Alleen korte 
algemene zinnetjes kent ze: ‘Alles goed? Ja, met jou ook? Ja, alles goed!’ Ze is dus echt op haar 
dochters aangewezen. In de Somalische cultuur kan dat ook. Foosiya heeft alles over voor haar 
moeder en familie. Hoe ze zich zo in anderen kan verplaatsen en anderen wil helpen? Dat formuleert 
Foosyia heel sterk: ‘Somalische mensen denken meer vanuit ‘wij’, Nederlanders eerder vanuit ‘ik’. 
 
Geloof in liefde 
 
Twee jongedames, die zussen. Dan zal de liefde wel een groot onderwerp zijn, toch? Hoe dat gaat 
met jongens, is dan ook de vraag. Glasheldere respons. ‘Eerst trouwen!’ Oké, maar hoe vind je dan 
een man? Dat gaat via social media heel aardig. En zou je ze zomaar ook op straat tegen kunnen 
komen, bijvoorbeeld een leuke jongen uit Oosterwolde? ‘Hij moet wel moslim zijn,’ zegt Foosiya, ‘dat 
is heel belangrijk. De liefde komt dan vanzelf.’ Het mag duidelijk zijn dat in dit gezin de Somalische 
cultuur het kompas is voor de liefde. Eigenlijk het kompas voor alles. Want de beide zussen mogen in 
eigen huis wel ongesluierd rondlopen maar even niet als ze worden geïnterviewd. 
 
Deurtraktaties 
 
Het is beslist niet zo dat het gezin zich buitensluit van de wijk. Moeder zou graag op naailes willen 
zodat ze Somalische kleding zelf kan maken of herstellen. En ook opdrachten kan aannemen om 
traditionele kleding te naaien. En verder brengen ze ook graag hun cultuur naar de wijk zelf. Dat 
doen ze bijvoorbeeld tijdens het Suikerfeest. Dan bellen ze aan bij de buren en presenteren ze 
lekkernijen die ze zelf hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Sambuus, overheerlijke deeghapjes met een 
vulling van ui, pittige pepertjes en sardientjes of gehakt. Daar gaan alle deuren graag voor open. 
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Gezelligheid voorop - Corry Blokzijl en Dolf van der Linden 
 
 
“Toen was het Ketelhuis voor mij geen werk maar broodnodige ontspanning.” 
 

 
De afspraak is bij Corry thuis. Zij vraagt of het er ook te warm is. Zij en verwarming, dat gaat niet altijd goed. 
Vaak had ze de temperatuur op 22 graden. Maar dan schrik je wel van de bijbetaling aan het eind van het 
jaar. Kwam er iemand van de energie langs en die zei, ‘nou, lekker warrem hier. ’t Lijkt wel of je voor een heel 
wijkblok stookt.’ Daar was het Ketelhuis ooit wel voor gebouwd, om een hele wijk warm te houden. Nu komt 
de warmte en gezelligheid van haar en van Dolf. Twintig jaar lang hebben ze het Ketelhuis als buurthuis 
gerund. 
 
Een Amsterdammer trekt noordwaarts 
 
Dolf en jij. Jullie wonen samen? Ze lacht op die vraag. ‘Nee joh, dan was er allang een lijk gevallen. Wij zijn 
gewoon best friends forever.’ En dan komt Dolf binnen en schetst hij waar hij vandaan komt. Geboren in De 
Pijp in Amsterdam en vanaf 1990 import-Fries. Hoewel heel Europa nog wel zijn werkplek bleef. Hij zat in de 
standbouw. Maar de beurzen gingen steeds meer over op het inhuren van goedkopere krachten. Voor zijn 
gage hadden ze twee Polen. Hij maakte anderhalf jaar lang een carrière-switch in het elektra en toen was de 
koek op. ‘Slijtage van de schouder,’ zegt zij. Hij heeft nog een dartwinkel gehad in Oosterwolde. En stond ook 
met pijltjes op de markt. Hoefden de spelers niet helemaal naar Leeuwarden of Zwolle voor hun shafts en 
flights. 
 
Ups en downs in het buurthuis 
 
Het Ketelhuis is bekend geworden als dartershonk. Er was animo voor de pijltjessport. De amateurs gooiden 
er graag. Op een gegeven moment was er zelfs een soort toernooi-uitstraling. Corry weet nog dat ze ook 
meegingen om overal in het land toernooien bij te wonen. Maar ja, hoe gaat dat. De tijd… de jonge darters 
kregen verkering. 
En als de kindertjes kwamen bleef een van de twee thuis om op het grut te passen.  
Dat scheelt de helft. En het Ketelhuis draait natuurlijk wel om de euro’s. Zij zucht even: ‘een paar mensen aan 
de bar, dat brengt weinig in het laatje. Bijna niemand denkt aan de kosten. Het wc-papier vliegt niet vanzelf 
aan het rolletje, hé? Dat moet je ophalen. Wij hebben er ook niet zoveel zin in om voor vier man en een 
paardenkop in het Ketelhuis te moeten staan.’ 
 
Beheerders-af 
 
Corry woont al sinds 1983 in de wijk, een echte veteraan, dus. Met Dolf heeft ze van alles zien komen en gaan 
in het Ketelhuis. Bingo, darten, klaverjassen, ze hadden er echt aardigheid in. Sinds september is het voorbij. 
Een nieuwe beheerder neemt het stokje over. Dat wordt waarschijnlijk een alcoholvrij gebeuren. ‘Beetje 
overdreven,’ zegt Corry, ‘als ze nou zouden zeggen, iedereen maximaal twee, maar nee hoor, net of is het ‘t 
grootste vergif van de wereld.’ Ze blijven voorlopig nog wel wat activiteiten aanhouden. 
 
Vrijwilliger op school en in de werkverschaffing 
 
Voor het Ketelhuis was er ook een leven voor Corry. Eerst de scheiding en via een domineeshuis op de 
Prinsenweg kwam ze met twee ‘miniatuurkes’ in het Haerenkwartier terecht. ‘Twee kleine kinderen en 
school,’ zegt ze. ‘Ze gingen naar het christelijk onderwijs. Niet mijn idee, ik ben nooit een kuddedier geweest. 
“Deuteronomium” zeggen de kids nog wel eens, raar praat, heb ik niks mee.’ Maar ze werd wel jarenlang 
schoolvrijwilliger. Boeken plakken, leesmoeder, op schoolreisjes mee. Met de meesters playbacken, ook. ‘Hij 
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een veger voor de kop en ik een bezem en dan zongen we Paradise by the Dashboardlight. Op een gegeven 
moment dacht ik dat ik genoeg gevrijwilligerd had maar ze bléven vragen. Zat ik op school in de lerarenkamer 
aan de koffie en het gebak. Zie ik al die ouders kijken: wat mut dat afkeurde wiif daar nou? Daarna nog 
gewerkt in de kroeg en bij werkverschaffing. Moesten we plafonds weg trekken en oude computers bij elkaar 
schooien voor Gambia. Als ik dan terugkwam in het Ketelhuis, dan was dat voor mij geen werk maar 
broodnodige ontspanning.’ 
 
Of Dolf zelf ook goed was in darts? 
‘Was ik,’ zegt hij. 
‘Dat was,’ zegt Corry. ‘Die schouderslijtage…’ 
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Hoe verhuis je een vijver? - Alida Tak 
 

 
“Alida werd even de rattenvanger van Hamelen.” 
 

 
Alida gaat voor naar haar tuin. Die is verrijkt met een fraaie serre, de perfecte plek voor haar 
hobby’s. En ze heeft er nogal wat: borduren, haken en minder bekend wellicht, diamond painting. 
Dat is ook een soort borduren maar dan met kleine steentjes. Ook verslindt ze in haar serre graag 
een goed boek. En op de dagen dat haar kleinkinderen (helemaal vanuit Italië) naar grootmoeder 
reizen, kan ze met hen in de serre naar hartenlust knutselen. 
 
Een val voor de liefde 
 
Zij woont niet alleen in het Haerenkwartier. Anco is haar levensgezel. Soms bots je tegen iemand op 
die even later je geliefde wordt. Zo ging het bij haar net niet. Zij werd onderuit geschaatst door hem 
in het noordelijke Uithuizen. Die val op het ijs was het begin van iets moois. Jong getrouwd, gewoond 
in Groningen en daarna zeven jaar bij schoonmoeder in Spijkenisse. Nu genieten ze alweer twaalf 
jaar van het leven in Oosterwolde. De kinderen waren geen stayers, die zijn ver uitgevlogen. Tot aan 
Gran Canaria en de hak van de Italiaanse laars. 
 
Op naar een prachtwijk! 
 
Een paar jaar terug zat Alida in een grote tent lange lijsten in te vullen, samen met andere 
buurtbewoners. Gevraagd was om aan te geven wat er zoal mis was met je huis. Even later vroeg de 
directeur van de woningbouwvereniging of ze naar hotel De Zon wilden komen. Hier kregen ze te 
horen dat de wijk platging. Een schrik trok door de zaal, veel mensen zetten vraagtekens. Werden 
met de sloop ook niet alle kostbare herinneringen uitgewist? En hoe zat het met die ene speciale 
boom in hun tuin? Een film deed het rumoer verstommen. Bijna iedereen dacht hetzelfde: hier komt 
een prachtige wijk te staan. 
 
De verhuizing van een vijver 
 
Mooi dat je dan zo’n hypermodern huis binnen kunt lopen. Dat betekent dan nog niet meteen dat je 
er alles van begrijpt. Vooral de techniek bracht vragen met zich mee. Gelukkig had je de buurman of 
die van tegenover je die je wegwijs maakte over de ketel. Die je kon vertellen hoe de verwarming 
werkte of de afzuigkap. Sowieso was zelfs de verhuizing al een ding: want hoe verhuis je een vijver? 
Alida werd even de Rattenvanger van Hamelen. Ze liet zich helpen door alle kinderen in de buurt. 
Planten, vissen, alles van waarde ging met kruiwagen en waterkuip naar de nieuwe tuin. 
 
 
Types van weleer 
 
Alida herinnert zich de paradijsvogels van de wijk. Een buurman van vroeger was nogal behulpzaam 
met aanlopende katten. Hij had er op een gegeven moment twee dozijn. Daar zaten mismaakte 
exemplaren bij, een beestje met drie pootjes of maar één oor. Hij ging een keer op vakantie en vroeg 
iemand uit de buurt om op de katten te passen. Toen die de deur opendeed, zag ze zoveel 
dierenleed dat ze de dierenambulance belde. Alida vergeet nooit weer die auto met al die 
kattenkooitjes. En dan dat jonge stel dat zonder geld zat en zonder stroom. Die begonnen een 
illegaal snackbarretje in hun schuurtje. De kabel die over de weg lag, verried dat ze stiekem stroom 
aftapten. 
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Van plaatjes draaien komt liefde - Jacob en Géry Hooijsma 

 

 
“Daar ga ik niet heen hoor, niks aan daar.” 
 

 
Ja, beiden wonen al lang in het Haerenkwartier maar niet altijd bij elkaar. Hij heeft er in de wijk al 35 
jaar op zitten. Nadat zijn vrouw overleed kwam zij in zijn leven. Dat ging zo. Ze luisterde op de radio 
altijd naar de zender van zijn zoon die boven plaatjes draaide, in zijn tot slaapkamer verbouwde 
studio. En zij mocht een keertje daarnaartoe om die studio te bewonderen. Vader wachtte met een 
bakje koffie van de Lidl en toen, zegt zij, ‘spatte de vonk ineens over.’ 
 
Huis op de tuin uitzoeken 
 
Géry ging van de Dwarshaer naar de Venekoterweg en daar trok zij bij Jacob in. En nu zitten ze in een 
nieuwe levensloopbestendige woning aan de Vossehaer. Zij wilde liever een tussenhuis want tuinen 
van hoekhuizen leken haar te groot. Maar iemand van de woningbouw betwistte dat, ze scheelden 
niet echt veel van elkaar. ‘Nou, dan nemen we toch maar dat hoekhuis,’ zei ze. En zo wonen ze nu 
levensloopbestendig nog steeds in het Haerenkwartier. De wijk om hen heen staat nog ietwat in de 
steigers. De wegen moeten nog af en de beplanting wacht nog. Maar uiteindelijk wordt het wel een 
supergeweldige wijk. 
 
Het is nu meer: ieder voor zich 
 
Natuurlijk kan er ook nog iets beter. Dat heeft niks met de moderne huizen te maken. Dat zijn de 
mensen. In het algemeen. Ze stipt het aan: ‘we missen een beetje de eenheid die we vroeger met 
mekaar hadden.’ Hij vult aan, ‘Ja, het was anders, maar ik weet niet meer precies hoe dan.’ Zij weet 
dat wel: ‘meer saamhorigheid, dingen met elkaar doen, dat is hier een beetje doodgebloed. En als er 
dan iets op stapel staat, hoor ze je al mompelen, daar ga ik niet heen hoor, niks aan daar.’ 
 
Politie in een armoedig kot? 
 
Dat ‘daar’, dat is natuurlijk het Ketelhuis. Zij vindt dat het een beetje in het slop zit de laatste jaren. 
Het gebouw zelf noemt ze een verpauperd hok. De muren steken nu wel heel slecht af tegen de fris 
geverfde nieuwbouw eromheen. Het Ketelhuis zou wat fleuriger moeten. Er komt sowieso iets bij dat 
gebouw - een keuken. En buiten een terrasje. Dat hebben ze van horen zeggen. Maar wat er zich 
straks allemaal gaat afspelen, zij weet het niet. ‘Dat is dan wel een puntje. De klankbordgroep weet 
wel meer. Maar de overige bewoners krijgen gewoon te weinig en onduidelijke informatie. En dan 
hebben ze het er ook nog over dat een wijkagent daar zitting zou gaan houden. Daar werd op 
gereageerd van: daar ga ik toch niet heenlopen om er te vertellen dat ik het met de buren aan de 
stok heb! En dat vond ik ook.’ 
 
Aan de wijkrand 
 
Mensen van buiten kijken wat negatief naar het Haerenkwartier, is hun idee. Maar dat is onterecht. 
‘Wij hebben wel altijd een beetje aan de buitenkant van de wijk gewoond. En nu de nieuwe wijk 
overeind staat, is het nog even afwachten wat er allemaal komt. ‘ 
Ze zijn blij met de keuze dat ze niet terug zijn gegaan naar de Venekoterweg. Daar is het veel drukker 
geworden. Sowieso is het al druk in zijn hoofd. Last van kort geheugen. ‘En van hallucinaties,’ zegt zij. 
Hij voegt eraan toe: ‘dat is een aparte wereld, lijkt wel een wereld in een wereld.’ Hij maakt er samen 
met zijn vrouw het beste van. Als zijn vrouw naar het werk in Drachten is, gaat hij naar de 
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dagbesteding. Houtbewerken. Hij maakt de mooiste dingen. Vogelvoederhuisjes, insektenhotelletjes. 
En zo heb je je eigen tuin zomaar ineens volgebouwd. Komt een flinke tuin dus toch goed van pas. 
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Van de glijbaan af in een geborgen wijk - Marloe Benthem 
 

 
“Toekomst van de wijk? Dat er verbinding blijft. Ik wil hier gewoon blijven.” 
 

 
Niet dat er veel aan te merken is op de wisselwoning… behalve misschien het lawaai van de 
doorgaande weg. Het is natuurlijk ook maar voor een tijdje; tot ergens in september. ‘En toch…’, zegt 
ze, ‘je leeft tussen neutrale spullen. Niet jouw spullen.’ Ze laat de inrichting even zien. ‘Ze weten ook 
dat je kinderen hebt, hé?’ Haar vingers glijden over krassen op de meubels. ‘Dat heb je met kinderen, 
die lopen met van alles.’ Het geleende meubilair gaat haar wel ter harte. Net als de tuin. ‘Ze wilden 
die helemaal vol planten voor ons. Maar ja, we hebben een herdershond. Die rent natuurlijk alles 
weer kapot. Ze hebben wel een paar bloembakken neergezet. In ons nieuwe huis doen we straks 
kunstgras voor de kinderen en verder tegels.’ 
 
Langparkeren in de Haeren 
 
Ze woonde niet altijd in de Haeren. Maar ook nooit ver weg. Nadat haar ouders waren gescheiden, 
ging ze met haar moeder aan de andere kant van Oosterwolde wonen. Haar vader was altijd de weg 
op, internationaal vrachtwagenchauffeur. Die was nooit thuis, dus daar kon ze niet terecht. Helaas 
overleed haar moeder al jong en kwam zij met haar broertje bij jeugdzorg terecht. Niet de beste tijd, 
maar op haar 17e had ze wel een beginnerswoninkje met haar man. Toch bleef de geborgen Haeren 
lonken. Ze schreven zich in en waren zo weer terug in de knusse, veilige wijk. Ondertussen had haar 
vader een Spaanse vriendin gevonden. En als dochter zorgde zij ervoor dat het nieuwe stel hier ook 
een huis kreeg. Tot een coma haar vader wegnam. 
 
Elkaar aflossen 
 
Op haar 18e was ze al moeder. De studie ging naar de achtergrond. Niet dat ze niet kon leren, maar 
dat was even niet te doen met zo’n handenbindertje erbij. Ze werkt nu in de voedingsindustrie op 
momenten dat manlief terugkeert van het Thermopane glas en het huishouden overneemt. Als er 
gevraagd wordt naar haar herinneringen, schiet eerst toch de goedheiligman van het Ketelhuis in 
haar gedachten. Maar ook staat haar nog bij dat er een caravan in de brand vloog. ‘En niet eens met 
oud en nieuw, hoor. Die ging in de fik met Pasen!’  
 
Schommels, klimrekken, wipwappen… 
 
De benjamin van haar drie zonen graait zich een weg door de duplosteentjes. Hij bouwt net zo snel 
als de bouwvakkers die de wijk renoveren. Hij fluit ‘tuuttuut’ om de duplotrein nog echter te maken. 
Dat brengt het verhaal naar kinderen. Vroeger werd er nogal eens iets geregeld voor de kleintjes. 
Hoe dat nu is, weet ze niet echt. Wel dat de schoolkinderen een tijd terug uit speeltoestellen konden 
kiezen. Welke ze de mooiste vonden voor de nieuwe wijk. Daar moet de gemeente nou wel wat aan 
gaan doen. En nieuwe bewoners? Graag met kinderen, veel kinderen. Want in zo’n beschermde wijk 
kun je nog gewoon op straat spelen. Ondertussen houdt haar jongste de trein omhoog. Trein? Nee, 
hij heeft die al weer verbouwd. Het is nu een duplohamer. Geïnspireerd door al die bouwvakkers in 
de wijk, wellicht. 
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Kind van de rekening – Henny van Veen 
 

 
“En hij haalde zo de speld van zijn baret af en deed die op mijn jurk.” 
 

 
Ze speelt basharmonica en djembé. ‘We treden op in Groningen, Friesland en Drenthe,’ zegt ze. Dat 
ligt allemaal netjes rondom Oosterwolde. En dus De Haeren waar ze uiteindelijk beland is. Qua 
leeftijd zit ze in de middenmoot van haar muziekgroepje, de jongste is toch alweer 68 en de oudste 
92. 
 
Een kind van zeven in de oorlog 
 
Henny komt van Arnhem. Bekend van ‘Een brug te ver’ en dat heeft zij van heel nabij meegemaakt. 
Ze kwam niet uit een muzikaal gezin maar uit een brandweerfamilie. Haar vader was een echte 
vuurvreter. Naast zijn werk bij de ENKA was hij bij de brandweer. De Slag om Arnhem zit nog in haar 
geheugen gegrift, ook al is ze nu 83. In de schuilkelder van de brandweerkazerne, daar zat ze als 
meisje met het hele gezin terwijl buiten de oorlog woedde. Gaat ineens de kelderdeur open en een 
Duitser valt binnen, legt hen uit hoe ze een veilige houding moeten aannemen. Kinderen met het 
gezicht tegen de bank. Hij sprak vloeiend Nederlands. Brandweerlieden polsten hem en het bleek 
een Nederlander te zijn. Ze hebben hem uit zijn Duitse soldatenkostuum getrokken en dat in de 
brand gestoken. Zo aan het eind van de oorlog waren Duitsers net als Nederlanders. Gewone jongens 
die niet naar het front wilden en thuis vrouw en kinderen hadden. Henny zag meer Duitsers komen. 
Het gezin schuilde toen in een papierfabriek. Twee vrachtwagens met Duitsers remden daar af. 
Kwamen die de mannen halen? Nou, dan worden de vrouwen gevaarlijk, hoor! Maar die Duitsers 
wilden ook schuilen. De soldaten duwden hen Kuch toe. Dat wat zurige maar overheerlijke brood.  
 
Van filmjurkversteller tot mondige Kerstvrouw 
 
Na de oorlog werd Henny ‘Blondie’. Kwam door haar blonde krullende haar. De Canadezen gaven 
haar die bijnaam en toen ze zei dat ze jarig was die dag, kreeg ze meteen een speld als cadeau. Zij 
tekende voor hen een Sinterklaas en Zwarte Piet. En de Canadezen legden haar uit dat ze geen 
Sinterklaas maar Kerstman zagen. Na de euforie van de vrede kwam voor Henny wel het 
schoolprobleem. Engels kon ze wel, dat had ze geleerd van de soldaten. Maar rekenen en die andere 
vakken? Nee, moeilijk om dat alsnog in te halen. En dan had je ook nog twee niveaus in één klas, 
waardoor het leren nog moeilijker werd. Kleuterjuf wilde ze worden maar dan moest je eerst klas zes 
hebben gehad en dat lukte haar niet. Ze klopte aan bij Gerzon, een naaiatelier met dikke tapijten. 
Haar ateliertijd kon nooit mooier dan de periode dat zij aan de jurk van Audrey Hepburn mocht 
werken. Zo’n prachtige filmjurk waar ze het kralenwerk van mocht herstellen en het fijne werk aan 
kon doen. Elke ochtend meldde ze zich bij de directeur en kwam de jurk uit de kluis. Later 
protesteerde ze tegen het overwerk waar alle meiden steeds tegenaan liepen. De directeur had het 
overwerk eerst moeten aanvragen maar dat deed hij niet. Henny werd aangewezen, schudde nee, en 
de directeur liet haar het gat van de deur zien. Ontslagen. Later kwam ze hem wel eens tegen en hij 
bleef maar om excuus vragen. Ze ging een keer terug naar de zaak, om oude passen in te leveren, en 
hij hield haar tegen op de trap. ‘Wat doe je tegenwoordig?’ vroeg hij. En Henny: ‘Ik studeer voor 
Kerstman.’ Dat was in de tijd net voor de Kerst. 
 
Dat studeren. Door de oorlog bijna onmogelijk geworden. Maar Henny werd uiteindelijk wel baas in 
een eigen ateliertje. En kleuterjuf. En bezigheidstherapeut. En gedeeld fysiotherapeut. En… natuurlijk 
ook muzikante! 
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Opkomen voor een groene wijk - Daan en Patricia Mandersloot 
 

 
“De wijk had een nieuwe boost nodig. Maar nu nog de puntjes op de i.” 
 

 
Ze zitten op het moment van het interview nog in de wisselwoning. Twee moeders, Daan en Patricia, 
en een zoontje, Devin. Het blijft raar, zo’n tussenhuis. Niks is van jezelf en de eigen spulletjes worden 
gemist. Gelukkig is het nog maar een week te gaan. Het is ze overigens de laatste tijd niet voor de 
wind gegaan: ziekte en een bedrijfsongeluk hebben hun tol geëist. 
 
Dansje in de wijk 
 
Soms is goede moed hoognodig, vooral in coronatijden. Daan en Patricia waren dan ook voorstander 
van een dansje in de wijk, ofwel swingen op veilige afstand tijdens een Jerusalema Challenge. In feite 
een gezamenlijk initiatief van Actium, de gemeente, het Ketelhuis en de kinderen uit de buurt. Zo 
werd er gedanst op de Ybenhaer. En dat alles onder het motto: niet langer de koppen laten hangen. 
 
Moestuin 2.0 
 
Daan is betrokken bij de moestuin van de wijk. De bewoners krijgen van haar wel eens een handje 
boontjes mee of een struikje andijvie. Het komt allemaal van goede grond. Wieger en Daan doen de 
moestuin altijd samen met veel liefde en passie. Wieger heeft vijf jaar terug het stokje overgenomen 
van haar helaas overleden schoonvader.  
Eigenlijk kon iedereen in de wijk een moestuintje krijgen; in het begin was dat een succes maar later 
was er minder animo. Daarom heeft Daan een plan uitgewerkt om in 2022 een moestuin bij het 
Ketelhuis te krijgen. Zij leidt dit moestuinproject. Er komt ook een uitleen van tuingereedschap. En 
natuurlijk advies geven over planten en tuinonderhoud. Een elektrisch karretje staat ook nog de 
wensenlijst maar daar is de gemeente nog niet over uit.  
 
Bellen blazen we allemaal 
 
Daan en Patricia zien dat het nog niet helemaal top gaat tussen de kinderen die al in de wijk 
woonden voor de renovatie en de nieuw ingestroomde kinderen. Het is even wennen tussen die 
twee groepen. Gelukkig laat een activiteit tijdens burendag, het bellenblazen, zien dat alles wel relaxt 
kan. En dat soort happenings hoeven niet duur te zijn. Daan heeft nog wel een eigen dj-set. Dus er 
kan een disco geregeld zonder dat het geld kost. Daan zou dat best willen oppakken, wat meer 
kinderactiviteiten in de wijk.  
 
Het ja-woord vieren 
 
Daan en Patricia hebben het Haerenkwartier ooit uitverkoren tot hun feestterrein. Hun bruiloft, om 
precies te zijn. Een voetbalveldje werd de plek voor het vrolijke feestgedruis. Twee partytenten voor 
een drankje en muziek, opgeluisterd door dj Appie de Jong, en met zo’n tachtig man bleef de avond 
jong.  
 
Kopzorgen voor de tuin 
 
Wat voorzien zij in de toekomst voor deze wijk? Eén keer gaat het nu niet over nieuwe activiteiten en 
het Ketelhuis maar wordt een puntje van aandacht aangeroerd. De nieuwe tuinen. Hoe je het ook 
ziet, die gelden bijna altijd als sluitpost. Over een half jaar zal duidelijk worden dat het gevaar van 
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een gedeeltelijke jungle loert. Zo’n tuin even aanpakken, daar gaat echt geld mee gemoeid. Daar zou 
je voor moeten sparen. Je kunt wel denken: dat gras zaai ik even in, maar er ligt nog wel allemaal 
puin in de grond. De hele basis van de tuin is voor kosten van de bewoners zelf. Loop maar eens een 
bouwmarkt binnen voor terrastegels en andere tuinzaken. Je schrikt uiteindelijk van het bonnetje. En 
als je je grond al netjes afgraaft, waar moet je er dan mee naar toe? En hoe bestel je wit zand? 
Allemaal dingen waar mensen wel wat advies bij kunnen gebruiken. Daar ligt dan ook nog een 
schone taak. ‘De wijk had een nieuwe boost nodig. Maar nu nog de puntjes op de i.’ 
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Een hervonden liefde in de Haeren - John Rivera Pozo 
 

 
“Toen ben ik weggegaan zonder afscheid te nemen.” 
 

 
Het is nog maar amper december maar het gezin met drie dochters denkt vooruit. De kerstboom 
pronkt al in de kamer en de ingepakte cadeautjes lonken. Met opgeruimd rumoer lijmt de jongste, 
een peuter nog, van alles in mekaar en blaast dan weer als een wolf alles omver. En net zo 
opgeruimd en netjes is het huis van de oud-voetballer en zijn hervonden vriendin. Hervonden: daar 
kan een verhaal over verteld.  
 
Veldsnelheid 
 
Maar eerst de voetballer zelf. Met Chileens temperament en sprintvermogen, zo kwam hij vroeger 
altijd het veld op. ‘Een heethoofdje,’ zo vat hij het samen. Door zijn snelheid kreeg hij nogal eens een 
trap tegen de schenen te verwerken. Ze deden er alles aan om hem maar af te stoppen. En dan kon 
hij furieus tekeergaan. Diverse malen werd hij als hoofdklasser eerste jaar gescout. Club Groningen 
leek zijn doel. Maar voor de spits van Fochteloo bleef de transfer naar Groningen uiteindelijk uit. Hij 
weet waar het mis ging. ‘Kijk, als ik de bal had, zag ik alleen nog maar het doel. En niet de anderen in 
mijn team.’ En dat was niet waar de scouts naar op zoek waren. Herkend wordt hij nog steeds. Laatst 
door een postbezorger die meteen zei dat hij hem vaak in zijn krant voorbij had zien komen. 
Nu is hij veertig en het voetbal is van professionele passie naar balletje trappen in de wijk 
teruggegaan. Naast veldvoetbal heeft hij ook tijden aan zaalvoetbal gedaan. Daar ging het mis met 
de knie. Op gras val je vrij zacht, maar zo’n zaal heeft natuurlijk geen verende vloer. Het heeft hem 
z’n kraakbeen gekost.  
 
Hervonden romantiek 
 
Zijn vriendin is al weer meer dan vijf jaar zijn liefde. Nieuwe én… oude. Want ze kennen elkaar 
eigenlijk al zo’n twintig jaar. Zij was destijds 13 en hij 15. Zij was herstellende van een ziekte met ook 
nog heel vers het overlijden van haar moeder. Een klasgenootje van haar kon het niet laten haar te 
pesten. En de toen nog jonge voetballer zag dat en greep in. Hij pakte in de schoolgang met de 
lockers de pestkop en propte het hoofd van de pester zo een kluisje in. Het zou de start zijn van een 
verkering. Maar bij het bruggetje in Den Haag waar ze altijd afspraken, stond zij op een gegeven 
moment tevergeefs te wachten. Hij was vertrokken naar Fochteloo. Verhuisd zonder afscheid te 
nemen.  
Andere relaties volgden later in het leven. Voor hem en voor haar. Maar via facebook kreeg de prille 
liefde na achttien jaar toch weer een vervolg. Zij had het zwaar thuis en bij hem was het met zijn 
vriendin ook meer ruzie dan rust en de stekkers gingen eruit. ‘Kom maar hier met de kinderen,’ zei hij 
en zo herwon de oude liefde in een wijk die op de schop ging. 
 
Op naar een echte speelwijk! 
 
Wat ze nu van het Haerenkwartier vinden. ‘Veel mensen denken dat het een slechte wijk is, met 
problemen,’ zegt hij. Maar ja, die bekijken de wijk vanaf een afstand. Als je er woont, is het echt heel 
anders. Omdat de wijk helemaal vernieuwd is, komen ze nu wel af op de nieuwe woningen. Hij hoopt 
dat de huizen vooral gezinnen met kinderen aantrekken. Hij heeft een sociaal hart en is altijd ‘in’ om 
met kinderactiviteiten te helpen. En die voetbal hoeft nu niet meteen voor hem het doel in, maar kan 
via een tikkie-terug naar vrolijk mee voetballende kinderen.  
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Bouwterrein - Devin Mandersloot 
 

 
“Ik sta met die mannen daar te scheppen.” 
 

 
Het is even wachten op het zoontje van de twee moeders. In de achtertuin is de wereld grijs en 
schemeren de vage contouren van een schuur. Die was uit elkaar gehaald toen ze naar de 
wisselwoning gingen, aldus de eerste moeder. En is nu weer overeind geknutseld. ‘Hij is er niet beter 
op geworden, lag op balken, maar toch… die natte grond doet het ‘m, hè? En hij was zo mooi groen.’ 
Het verhaal zwenkt weer naar haar zoontje. In groep drie zit hij nu, wordt zeven. Op school leest hij 
wel, maar thuis niet. Thuis, dat is voor hem buiten spelen. 
 
Op audiëntie 
 
De kleine kerel komt de woonkamer binnen. Hij wil boven wel vragen beantwoorden. In zijn eigen 
domein. Een slaapkamer met mooie petten. Hij klimt zelf op een stoel die omhoog kan en biedt zijn 
interviewer een krukje aan. Het raam staat wijdopen. Het gaat al snel over spelen in de wijk. Z’n 
leukste plek is dan bij het Ketelhuis. Goed voor herfsttikkertje spelen. Dan gooi je met bladeren. In de 
zomer kan dat niet, dan doe je tikverstoppertje. Hij is degene die vaak de spelletjes bedenkt. Buiten 
de wijk beleven, dat is helemaal zijn ding. Hoewel er wel gevaren loeren. De hond van Benny! Dat is 
een herdershond en die bijt het liefst zijn fietsband lek. En die fiets, daar kan hij niet zonder. 
 
Bouwvakker op de fiets 
 
Als alles kon en jij was hier de baas in de wijk, wat dan? Hij hoeft niet lang na te denken op die vraag. 
Dan kocht hij natuurlijk een auto of een motor. Maar ook zonder rijbewijs komt hij de wijk wel door. 
Op een fiets met een kar en een trekker met aanhang. Want hij helpt als bouwvakker. En in een wijk 
die veranderd is in een bouwplaats vol zandhopen, hekken, kranen en rioleringsbuizen tuft hij op zijn 
trekker naar de mannen op de bouw. Dan krijgt hij een schep. En kiepert een meneer grond in de 
aanhanger van zijn trekker. En peddelt hij het zand naar de plek waar het gelost moet.  
Wat te doen als de wijk klaar is en je kunt niet langer bouwen? Hier gaat even het hoofd in 
denkstand. Maar niet lang. ‘Trekkerchauffeur wil ik worden, bij John Deere.’ En hij somt meteen 
maar even de andere tractormerken op die hij kent.  
 
Een dak is pas dak met schoorsteen 
 
Verder knutselt hij graag. Dat deed hij met zijn moeder vroeger in de schuur. Dat hok heeft de 
woningstichting weer in elkaar gezet in hun nieuwe tuin. Nu kunnen ze weer gaan boren en met hout 
aan het werk. Op de vraag of er dan niet eerst een dak op de schuur moet, schudt hij zijn hoofd. ‘Dat 
is een plastic dak. Die zit er al op. Maar dat kun je niet zien.’ Om aan te geven dat de schuur toch nog 
niet af is, zegt hij dan: ‘Er moet nog wel een schoorsteen op.’ 
 
Wat hij na het interview gaat doen? Nou, dat is niet moeilijk, lekker buiten spelen! 
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Verhuizen, gastvrij en gasvrij – Mariska de Vos 
 

 
“Hadden we wat nodig, en was het hier niet, dan zeiden we meteen: Veendam!” 
 

 
 
‘We komen van Haulerwijk,’ begint hij. Waarop zij meteen inkopt: ‘dat was voor jou een hele stap.’ 
Zelf heeft ze in het begin van hun relatie geen grote stap gemaakt maar een enorme sprong. Van 
Gouda naar haar liefde in De Stellingwerven; dan verhuis je dus naar het buitenland. 
Nu dan De Haeren in Oosterwolde. ‘Noem het maar Haulerwijk Oost,’ zegt hij grappend. Want zijn 
grote stap hiernaartoe was ook een voetbalstap. Voor de Haulerwijkers was Oosterwolde de 
voetbalvijand. En hij heult op zijn nieuwe stek nu al weer jaren dribbelend en schietend eigenlijk met 
die vijand. Zijn nieuwe ploegje. 
 
Vreugdevuur voor nieuwe bewoners? 
 
De wijk is niet de vijand, zeker niet. Al gebeurde er wel genoeg om je even te laten nadenken. Ze 
verhuisden rond oud en nieuw naar Oosterwolde en zagen hier door hun ramen een rits caravans 
voorbijrollen. Die stonden even later in de hens, aangevuurd door gesloopte tuinhekjes uit de buurt. 
Er waren adressen met waslijstjes van meneer de agent. Adresjes waar je drugsaanloop had. Van die 
dingen waarbij je gaat piekeren… of je hier je kinderen wel wilt laten opgroeien. Dat is nu al 
tweemaal feit. 
 
Kledingzaak ‘de tuinen’ 
 
Dat was en is voorbij. Nu zien ze de wijk als woonvriendelijk. Nog even hebben ze geprobeerd te 
verhuizen. Een koopwoning. Maar de hypotheek kwam niet rond. En zo ondervonden ze in De 
Haeren dan toch het gemoedelijke van wonen in een volksbuurt. Niet dat alles dan meteen koek en 
ei is. Je kon namelijk je huis wel afschermen met bijvoorbeeld schuttingen. Maar die hielden de 
shoppers niet tegen die de waslijnen afstruinden. Op zoek naar kleding in hun maat. Gratis was wel 
iets uit deze buurt. Zij organiseerde kinderactiviteiten. Buiten, bij het eigen huis. Moesten de 
kinderen plassen, dan kon dat toch gewoon bij haar.  
 
Depot Veendam 
 
Verhuizen, een heel ding in een renovatiewijk. Iedereen in de wisselwoningen, wachtend op een 
nieuw huis. Ook zij. Dat waar ze eerst even zonder konden, kwam in een container van het 
verhuisbedrijf. Die staat nu in Veendam. Op slot, totdat ze de nieuwe woning betrekken. Niet handig 
want zoon gaat naar voetbal. Maar z’n regenjack ligt in Veendam. En regenen doet het. Niet handig 
want hij zou ook nog op kamp. Zei zij enthousiast tegen de organisators: ‘O, maar ik heb nog wel 
twee tenten om te gebruiken.’ Ja, in Veendam. Sorry. 
 
Verhuizen. Wel binnen De Haeren. Hun nieuwe woning wacht. En als ze de sleutel krijgen, zo schat zij 
in, zal het laminaat nog wel niet zijn gelegd. Niks gaat vanzelf hier in deze buurt. Maar als haar 
dochter van de schommel valt, staat een buurtgenoot wel meteen op de stoep met het meisje. Kijk, 
zo ben je hier dus met elkaar. 
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Heimwee naar het Haerenkwartier - Pim Janse 
 

 
“En altijd spektakel rond die grote ovalen tafel. Met dobbelen het gebit verstoppen onder de 
werpbeker.” 
 

 
Hij is nu 62 en heeft wat van de wereld gezien. Slachthuizen en bouwplaatsen in het buitenland 
waren hem niet vreemd. In Duitsland reden de vrachtwagens af en aan met de pakketten. En dan 
was het hallen opbouwen, zadeldaken monteren, heftruck rijden. Ook in Spanje heeft hij hallen 
gebouwd. Maar dat was daar anders. ’s Middags ging je verplicht zwemmen. En ‘s avonds wat langer 
door. Die zon, hè? En in de slachthuizen werkte hij met collega’s en moslims samen. Hij schoot de 
kalveren dood of zat in het koude vlees. Aan het einde van de lopende band stond dan als laatste 
man een moslim. Die stempelde het vlees af als rein. 
 
Soms voor- maar ook tegenspoed 
 
En natuurlijk speelde de liefde een rol in zijn leven. Alleen loopt dat niet altijd zoals het gaan moet. 
Hij kwam na een verloren liefde terecht in een dorp waar hij nu nog niet dood zou willen liggen. 
Warffum. Stond er met de caravan en voortent. Een grijswitte hond aan zijn zij. Boris, een 
gecastreerde kruising van een bordercollie en een bobtail. Dat was niet de beste tijd van zijn leven. 
Een auto was er even niet meer bij. Wat een scheiding al niet kan doen. Niet dat hij daarna niet weer 
leuke vrouwen trof. Het samenwonen zat in zijn bloed, maar ook weer niet. Noemen ze dat 
wispelturig?  
 
Het Haerenkwartier 
 
En dus werd het toch weer raak met een dame. Samenwonen. En zo kwam hij dan de Haeren ook 
binnen. Dat was in februari 2007. Vanuit een caravan naar een mooi huis. Auto voor de deur. Maar 
ja, hoe gaat dat? Op een gegeven moment komt de schuld toch weer bovendrijven. Inmiddels ook 
weer samenwonend met een leuke vriendin. En ook deze relatie ging voorbij, dus de auto verkocht. 
‘Maar,’ zegt hij met een lach,’ zij had een bromfiets van haar dochter gekregen. En ik had een scooter 
die ik weer heb gefikst. Gingen we op ons brommertje en scootertje overal naar toe.’ Maar zij vertrok 
uit het Haerenkwartier en hij jaren later. Het was al wel een knipperlichtrelatie want ze woonden in 
de Prinsenstraat toen, een aantal huizen van elkaar verwijderd.  
 
De honden nemen de wijk 
 
Hij weet nog hoe hij de eerste keer het Ketelhuis binnenkwam. ‘Dan sta je daar en iedereen in de 
zwijgstand. Vertel ik wie ik ben, dat ik degene ben die hier in de wijk altijd met die grijze hond loopt. 
Maar ik proefde het sfeertje wel, dit moest anders. Dus zeg ik: voor iedereen wat te drinken!’ En 
toen was het goed.  
 
Die grijze, dat was Boris, de kruising. Die ging later naar Lutjestrand in Noord-Holland. Toen kwamen 
Bep en Molly, twee Engelse bulldogs, ook vanwege de scheiding vanuit Apeldoorn alsnog naar 
Oosterwolde. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Molly en Bep overleden en na een aantal 
jaren kwam zijn trots: Tyson, een Amerikaanse bulldog. Wat een joekel van een hond was dat;  
inmiddels ook niet meer onder ons. Hij heeft vele emotionele kanten gezien in het Haerenkwartier. 
Het was wel een fantastische wijk waar hij zich thuis voelde. Maar hoe gezellig de wijk ook was, hij 
heeft zelf toch ook z’n boeltje gepakt. 
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Bijna weer terug 
 
En toen die renovatie van de Haeren. Hij woonde inmiddels aan de Prinsenstraat en kreeg 
uiteindelijk toch ook een huis in de Haeren toegewezen. Maar ja, dan moest hij er eerst wel 750 euro 
voor neertellen. Vloer en fornuis waren een kostenpost. En hij wilde zijn spaargeld niet aanspreken. 
Hij heeft er nu echt spijt van niet naar de Haeren terug te zijn gegaan. Want die wijk, daar heeft hij 
nog met anderen voor gevochten in de bewonerscommissie en later in de klankbordgroep. Nu denkt 
hij met heimwee terug aan die tijd dat hij daar woonde. ‘Driemaal in de week naar het Ketelhuis. 
Vooral de vrijdagen waren zó gezellig. Na het darten een biertje en dan lekker dobbelen. En altijd 
spektakel rond die grote ovalen tafel. Met dobbelen het gebit verstoppen onder de werpbeker.’ 
 
Hij is er nu drie jaar weg. Had het geduld niet meer, om er te blijven zitten. Niet om de buurt. Die is 
fantastisch mooi geworden. Nu zit hij in een nieuwe relatie. Met een hele leuke vrouw die vlakbij 
Hoogeveen woont. Hij is een beetje in dubio: blijven waar hij nu woont of alsnog verhuizen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Wijkverwarming – Antje Fokkens 
 

 
“Even goede raad van de huisvrouw.” 
 

 
Schoolconciërge, dat is ze en ze heeft al zeven directeuren versleten. Haar man maakt even een 
ommetje. Is negen jaar ouder en ook alweer 71. Vandaar dat ze er goed aan hebben gedaan om als 
nieuwe woning een levensloopbestendige uit te kiezen. Daar bivakkeren ze al, alleen de trap moet 
nog geverfd. Komen ook allemaal halve maantjes op. Hun beide kinderen zijn opgegroeid in deze 
wijk. Er waren wel wat voorzieningen buiten om te spelen. Maar ja, bij de sporthal stond maar één 
doel. Dat scoort dus niet. 
 
Ze is nuchter maar drukt zo nu en dan toch een luide lach uit haar keel. De wijk heeft mooie huizen 
gekregen. Ze is blij dat ze er zelf niet met de verhuispremie van zesduizend euro vandoor zijn gegaan. 
Zoals anderen die het elders hebben besteed. Nu die zien wat voor wijk De Haeren is geworden, 
willen ze wel kruipend terug. Zij en haar man waren de buurt niet uit te krijgen. Ook niet toen alles 
om hen heen al was dicht getimmerd, voor de komende renovatie. Op een gegeven moment moest 
ook hun slaapkamerraam dichtgespijkerd. Want er zou een hoogwerker aan de slag gaan. Pas op het 
allerlaatst vertrokken ze naar een wisselwoning. 
 
Temperatuurtje trekken uit Het Ketelhuis 
 
Al heel wat jaren hebben ze hier versleten. Ze leerde hier wijkverwarming kennen. Zo’n veertig jaar 
terug was dit de enige wijk van Oosterwolde waar je dat had. Je was voor je warmte afhankelijk van 
wat er in Het Ketelhuis gebeurde. Daar stonden de grote ketels die de hele buurt opwarmden. Ging 
er eentje stuk, dan zat zo de hele wijk in de kou. Maar meestal ging het goed en hoefde je alleen de 
radiator even open te draaien en je zat er warmpjes bij. Ook de kosten waren van andere tijden. Ze 
heeft nog haar eerste huurkaart bewaard. Voor 180 gulden huurde je en daar zaten de stookkosten 
ook nog bij. De herinnering levert een luidruchtige lach op. Bijzonder, toen, zo’n centrale 
wijkverwarming. Maar nu lapt de wijk het weer! Want ineens is het ook de eerste wijk die van het 
gas af gaat! 
 
Altijd checken 
 
Renovatie, altijd gedoe. En dan denken de hoge heren aannemers dat ze het niet fout kunnen doen. 
Zij keek toe maar liet haar mening ook meteen horen. ‘Je hebt de kozijnen verwisseld hoor. Ik zie het 
aan de uitslaande ramen.’ Voor- en achtergevel hadden ze eerst verwijderd en daarna de ramen 
verkeerd geplaatst. Wat weten huisvrouwen daar nou van, zeiden de timmerlui. Maar het was wél 
zo! En die keukentegeltjes, bruin waren ze. Ze konden die er netjes inplakken, dat wel. En toch zei ik: 
‘tegels kloppen niet.’ Wat blijkt? Hadden ze twee series door elkaar gehaald. Die kwamen niet uit 
dezelfde doos. Huisvrouwenpraat? Het was wel zo! En dan de stroom. Waren ze mee bezig. En 
ineens: PAF! Stop vliegt eruit. De elektricien nogmaals ermee aan de slag. Weer PAF! Heb het toen 
maar gezegd: ‘even goede raad van de huisvrouw. Hier was vroeger een geiser. Stopcontact ernaast. 
En dat mag dan wel zijn afgedicht maar de stroom staat nog wel op de draden.’ En dat was ook zo! 
 
Buurtbewoners 
 
Houd op, schei uit. Je hebt er altijd wel types tussen. Een stukje verder had er één een 
hondenkennel. En niet alleen met van die schoothondjes, hè? Nee, Deense dogs! Kalveren van 
honden. Maar op een gegeven moment roept het baasje een van z’n beesten. ‘Brutus, Brutus!’ Komt 
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er geen Deen aandraven maar een petieterig mormeltje. En die noemt hij dan Brutus… Opnieuw een 
lachsalvo.  Ze weet nog van de tijd dat zo’n beetje iedereen hier wel van die plantjes had. Hennep. 
Sommige lui plukten die uit de tuin van een ander. De eigenaars gingen toch geen aangifte doen. En 
als oom agent de wijk inkwam, dan zag je, hup, iedereen de wijk in rijden. Allemaal in de auto en 
rondtoeren maar. Hennepplantjes op de achterbank. 
 
Haar man komt binnen. ‘Die straatlamp op de hoek is ook weer kapot,’ zegt hij. Ze haalt haar 
schouders op. ‘Straatvertegenwoordiger ben ik al jaren niet meer.’ Ze zucht even. ‘Was toch altijd 
wel aardig, ging je ook wel met een mooi plantje op stap om nieuwe bewoners welkom te heten.’ 
‘Ha,’ zegt haar man. ‘Als er nou nieuwe buren komen, dan is het andersom. Geven ze ons iets voor in 
de tuin.’ Zij knikt. ‘We mochten een overgebleven steencirkel van de buren, voor op ons erf.’ 
‘Een groeiende tuin ook,’ zegt hij. Want ze hadden er net een mooie grasstrook van de gemeente bij 
gekregen. Deze wijk zit vol onverwachte cadeautjes. 
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Aan een wijk blijf je slopen en bouwen - Annelies en Anneke Bloemsma 
 

 
“Wij kregen de voor- en de achtergevel van het huis eruit maar konden er gewoon blijven wonen. 
Binnen een dag stonden de nieuwe muren al weer overeind.” 
 

 
Het bakje koffie staat present bij aankomst. Rond de tafel moeder Bloemsma, haar volwassen 
dochter Annelies en de jeugdliefde waar Annelies nu al weer negentien jaar mee samen is; aangevuld 
met drie leuke kinderen. Moeder woont vlakbij, in zo’n levensloopbestendige woning, vier 
schuttingen verderop. De sfeer is gemoedelijk en het gesprek gaat meteen al over ‘de 
bekendmaking’. 
 
De kogel is door de kerk 
 
Met andere woorden: het moment dat de verbouwplannen van de wijk rondgingen. Anneke 
Bloemsma vond dat een heftige tijd. Ze zouden post krijgen en in een brief kregen ze dan te horen of 
hun blok huizen zou worden gesloopt of niet. Het aantal huizen dat plat moest stond op 44. Andere 
woningen kregen een nieuwe keuken, een nieuw laagje dakpannen en andere verbeteringen. Maar 
de mensen begonnen al tegen elkaar te praten: wij willen ook wel gasloos. En in die consternatie die 
acht maanden duurde, kwam dan ineens het bericht dat alles werd gesloopt. Een plan dat uit het 
niets leek te komen. ‘Ik bedoel,’ zegt moeder Anneke, ‘op maandagavond heb je een bijeenkomst en 
sturen ze je nog met een kluitje in het riet. En dan de volgende dag krijg je met de post te horen dat 
ook jouw huis om gaat. Nou, verschillende mensen waren daar toen al van op de hoogte. De social 
media loopt sneller dan de post.’ 
 
Kinderen worden groot 
 
Dat betekent behalve veel ongemak ook dat er mensen uit de wijk weg gingen. En er andere weer 
voor terug in de plaats kwamen. ‘Het wordt nu een gezinswijk’ zegt dochter Annelies. ‘Veel 
nieuwelingen hebben gezinnen van twee of zelfs meer kinderen.’ En andere kinderen zijn 
weggegaan. Maar hadden eerst nog wel gestemd op welke speeltoestellen ze graag in de wijk 
wilden. ‘Nou ja,’ zegt Annelies, ‘nu zit er vier jaar tussen.’ Wat ze bedoelt: sommigen die hier wel in 
de wijk zijn gebleven, zijn al bijna geen kind meer. En hun broertjes of zusjes die toen te klein waren 
om te kunnen stemmen, hebben nu wel behoefte aan leuke speeltuinen. Opnieuw maar stemmen, 
vindt ze. Bovendien moesten alle kinderen samen ook weer leren om met elkaar te spelen. Je hebt 
de oude garde, de kinderen die hier altijd woonden. En de nieuwe garde, de instroom. Dat moet 
eerst ook een beetje mengen. 
 
Asowijk en flippowijk 
 
Moeder en dochter hebben ervaring met wijk verbouwen, ook al was dit wel de meest heftige. 
Moeder Anneke herinnert zich nog het vorige grote onderhoud. ‘Wij kregen de voor- en de 
achtergevel van het huis eruit maar konden er gewoon blijven wonen. Binnen een dag stonden de 
nieuwe muren al weer overeind. En 15 man over de vloer. Soms zat je de hele dag zonder water. Dan 
weer een nacht zonder verwarming. Op de Dwarshaer hebben zelfs gezinnen het drie weken zonder 
de kachel moeten doen. Dat was in de jaren negentig. Maar ook tien jaar terug zijn ze bezig geweest 
met nieuwe keukens en badkamers. Dochter Annelies herinnert zich nog dat de wijk op een gegeven 
moment heel veel leegstand had. En dat er nogal wat mensen met heel andere culturen naast elkaar 
werden ondergebracht. ‘Dan is het wachten op botsingen,’ zegt ze. ‘Als de een alleen maar in Allah 
denkt en de ander alles christelijk wil houden.’ Moeder knikt, ‘Op een gegeven moment was het hier 
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net het afvoerputje.’ Ze hebben absoluut niets tegen verschillende culturen en gelukkig lijkt het nu 
beter te gaan. Misschien dat die sticker van ‘asowijk’ straks ook niet meer op de Haeren wordt 
geplakt. 
 
Of ze er wel eens over na heeft gedacht om weg te gaan? Anneke peinst even. ‘Ja, ondanks dat wat 
zich hier heeft afgespeeld, was dit wel mijn plekje. Een mooi plekje. En de problemen, dat waren 
incidenten natuurlijk. Je ziet dat ook terug bij een buurwijk. ‘De flippowijk,’ zegt haar dochter. ‘Die 
noemden we zo omdat die werd gebouwd toen de flippo’s in waren. Ook daar gebeurde wel eens 
wat, hoor.’ 
 
Wat een goede ontwikkeling in de wijk zou zijn? Dan komt meteen het Ketelhuis aan bod. Vroeger 
een brandpunt van kinderfeestjes, knutselmiddagen en jeugddisco’s. Zo herinnert Annelies zich haar 
jeugd in elk geval in het Ketelhuis. Het werd later meer een klaverjas- en dartsplek. Dat was jammer 
voor de kinderen maar met nieuw beheer kan het wellicht zomaar weer hun kant opgaan.  

 
 
 
 
 



‘DE HAEREN, EEN KETEL VOL VERHALEN’ 

filmpjes met foto's uit de wijk

Bijlage 2 



 
Mariska de Vos   https://youtu.be/b-e6nd2d_9I 
 
Antje Fokkens   https://youtu.be/1_XvbyohpY0 
 
Devin Mandersloot   https://youtu.be/0deHH7LbZQs 
 
Henny van Veen   https://youtu.be/fwI_E4IPAAg 
 
Wieger van den Bosch    https://youtu.be/LY-ONlWdKrI 
 
Pim Janse   https://youtu.be/BXsV2Ogn6ag 
 
Megan Vierhouten   https://youtu.be/Y7ZrJs-_0z4 
 
John Rivera Pozo   https://youtu.be/EIdCsO5vQmc 
 
Marloe Benthem   https://youtu.be/5tCpGYBCF0c 
 
Géry en Jacob Hooijsma    https://youtu.be/19WGGY2Bt1w 
 
Tjitske Spoelstra   https://youtu.be/uzdEL5-rZOo 
 
Daan en Patricia Mandersloot    https://youtu.be/mQoO5_SJ_fA 
 
Marian Salakory    https://youtu.be/BFa7bAI9p4Q 
 
Foosiya Abdullah   https://youtu.be/Q4iUcLD4Kgw 
 
Alida Tak    https://youtu.be/vPdZVnxr3Oc 
 
Jolanda Brouwer   https://youtu.be/ui8ZDDQPi3M 
 
Annelies en Anneke Bloemsma   https://youtu.be/x1LjDUTBSLI 
 
Marijke en Jan de Vries   https://youtu.be/OZNgUPWpMLU 
 
Corry en Dolf    https://youtu.be/8TQylxRpztk 
 
Janita Oosterloo   https://youtu.be/25Yu4_7IUbU 
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