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WAAR DE WIJK DE RUIMTE HEEFT



Het promotieboek “Waar de wijk de ruimte heeft” is in 2018 in opdracht van het BBOG samengesteld.

     Eindredactie:     Jochum Admiraal
     Vormgeving:     Wiebe Lont
	 	 	 	 	 Fotografie	accommodaties:	 		 Geert	Nijboer	/	Geertmedia
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    Inleiding

In dit promotieboek presenteren de leden van het 
Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG) zich 
aan het publiek. De vereniging is trots op de 
verscheidenheid aan sociaal-culturele accommodaties 
die de stad Groningen rijk is.

In het BBOG-promotieboek “Waar de wijk de ruimte 
heeft” brengen wij deze verscheidenheid naar voren 
aan u als lezer. Het boek geeft een goed beeld van de 
activiteiten in de verschillende centra die zijn 
aangesloten bij het BBOG en van de verschillende 
gebouwen waarin deze plaatsvinden.

Om dit over het voetlicht te brengen, hebben wij met 
veel zorg en met de actieve inbreng van de leden 
dit promotieboek samengesteld. Het valt op dat de 
sociaal-culturele activiteiten op zeer verschillende 
manieren worden ingevuld. Deze verscheidenheid leidt 
tot een gevarieerd en succesvol aanbod voor de wijken. 
Iedere accommodatie zoekt in zijn omgeving naar de 
beste samenwerkingspartners en initiatieven, zodat 
unieke locaties voor educatie, ontspanning, ontmoeting 
en verbinding ontstaan voor jong en oud. 

    
    Indeling promotieboek 
    “Waar de wijk de ruimte heeft”

Allereerst treft u in kaartvorm een overzicht aan van 
de BBOG-leden. Hierna wordt een overzicht gegeven 
van de historie van de accommodaties en het 
sociaal-cultureel werk in Groningen. Tenslotte worden 
de leden één voor één uitgebreid aan u voorgesteld. Zo 
vormt dit boek een ideaal naslagwerk van de 
sociaal-culturele accommodaties die de stad rijk is. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier toe!
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     Een korte geschiedenis van het sociaal-
     cultureel werk in de stad Groningen

Buurtcentra zijn er in de stad sinds de jaren 70. Voor 
die tijd speelden kerkelijke gemeenschapsgebouwen 
een grote rol in het verenigingsleven, maar met de 
ontkerkelijking ontstond er grote behoefte aan meer 
algemeen toegankelijke buurt- en wijkcentra. Dit 
waren en zijn nog steeds openbare voorzieningen op 
basis van particulier initiatief. De eerste tien jaar 
bestond er dan ook geen gemeentelijk beleid voor 
deze “clubhuizen”, zoals ze genoemd werden. Er was 
een onsamenhangend geheel van individuele subsidies 
voor de accommodaties. Deze hadden ieder hun eigen 
personeel in dienst en regelden rechtstreeks hun eigen 
zaken met de gemeente. In 1983 probeerde de 
gemeente via een Club- en buurthuisnota voor het eerst 
tot een uniforme aanpak te komen. De professionele 
projectleiders van de centra zetten toen hun eigen 
stedelijk overleg op. In de loop van de jaren 80 
kwamen steeds meer sociaal-cultureel werkers in de 
buurtcentra in dienst van een centrale, stedelijke 
instelling, de Stichting Delta. De leidinggevenden in de 
buurtcentra bleven echter in dienst van de 
accommodatie zelf. 

     Het samengaan in een grote stedelijke 
     welzijnsorganisatie: stichting WING

Een grote verandering kondigde zich aan in 1993, toen 
veel Groningse welzijnsinstellingen zich opmaakten te 
gaan fuseren tot een grote stedelijke 
welzijnsorganisatie,	stichting	WING.	Deze	
reorganisatie was het sein om een Buurtcentra 
Besturen Overleg Groningen (BBOG) op te richten. Het 
BBOG werd een belangrijke gesprekspartner bij het 
vormgeven	van	WING	en	daarna	bij	het	behartigen	van	
de buurtcentra-belangen bij deze welzijnsorganisatie. 
Alle beheer- en agogisch personeel van de meeste 
buurtcentra	was	in	dienst	van	WING	gekomen,	dat	in	
1994 werd opgericht en bijna de tien jaar vol wist te 
maken. Een faillissement in 2004 versnipperde de 
organisatie van het sociaal-cultureel werk in de stad. 
Het beheerpersoneel van de buurtcentra kwam 
terecht bij stichting WerkProjecten Groningen (nu 
WerkPro). Het BBOG had vanaf dat moment een taak 
bij het behartigen van de buurtcentra-belangen bij 
deze werkgever. Ook bij het opstellen van een 
nieuwe subsidieverordening voor de accommodaties is 
het BBOG intensief betrokken geweest.

Naarmate	de	gemeente	steeds	meer	beleid	op	
sociaal-cultureel terrein ging voeren en bijvoorbeeld 
bijna iedere vier jaar een accommodatienota schreef 
nam de behoefte aan professionele ondersteuning toe. 
Wat dat betreft ging het BBOG zich beschouwen als een 
collega van de Speeltuincentrale en zou daarom over 
dezelfde faciliteiten moeten beschikken. Vanaf 1995 
ontvangt het BBOG daarom een jaarlijkse 
gemeentelijke bijdrage om dit te verzorgen.

De verplichte afname van de beheerdiensten van 
WerkPro, die hiermee een soort monopolie bezat, werd 
in toenemende mate als een knelpunt ervaren. Het 
BBOG ijverde jarenlang voor een mogelijkheid een 
alternatieve werkgever op te richten om zo de 
accommodaties meer keuzevrijheid en invloed te 
geven. Dit resulteerde in 2015 in de oprichting van de 
Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB). Drie 
grote centra wisten overigens al die tijd zelf 
werkgever te blijven en lieten zo zien dat er naast 
stedelijk centralisme ook goedwerkende alternatieven 
mogelijk zijn.

Oprichting WIJ-teams Groningen in 2015

In 2015 startte de gemeente met de oprichting van 
WIJ-teams in het kader van de decentralisatie van de 
zorg, door invoering van de WMO 2015. Als 
basisvoorziening zijn de buurtcentra een belangrijke 
meerwaarde voor leefbaarheid en sociale samenhang. 
Ontmoeting en recreatie zorgen voor verbinding en 
activering. De wijkaccommodaties zijn de spil van 
bewonersactiviteiten en bewonersinitiatief, direct 
betrokken op wijken en buurten. De samenwerking van 
de WIJ-teams met de wijkaccommodaties is zeer 
belangrijk en momenteel in ontwikkeling. 

De buurtcentra hebben een woelige periode van vijftig 
jaar achter de rug. Maar al die tijd bleven zij hun 
bezoekers en deelnemers ontvangen in zo gastvrij 
mogelijke gebouwen met aansprekende activiteiten. 
In de centra van de BBOG-leden zijn ruim 700 
vrijwilligers actief en verschijnen wekelijks meer dan 
10.000 bezoekers.

BBOG-secretaris Derk Jaap Bessem
Foto Persfotobureau D

. van der Veen, G
roninger Archieven
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Buurtcentra in BeijumOost

adres De Kleihorn
     Fultsemaheerd 87
 9736 CT Groningen
telefoon De Kleihorn
 050 54 948 20
adres Het Heerdenhoes
     Isebrandtsheerd 97
 9737 LK Groningen
telefoon Het Heerdenhoes
 050 54 100 70  
website
 www.buurtcentrainbeijum.nl  
e-mail
 info@buurtcentrainbeijum.nl 

oppervlakte
 De Kleihorn 439 m2

 Het Heerdenhoes 405 m2

aantal medewerkers
 8 medewerkers
 4 participatiebanen
 10 vaste vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en  
 zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m donderdag  
      09.00-23.00 uur 
 vrijdag
      09.00-14.00 uur
 zaterdag en zondag 
      incidenteel open5

http:// www.buurtcentrainbeijum.nl   


    Buurtcentra in Beijum - wie zijn wij?

In 2006 is de stichting Buurtcentra in Beijum op-
gericht, waarin de buurthuizen Beijumkorf, Kleihorn en 
Heerdenhoes werden samengevoegd. 
De Beijumkorf is inmiddels opgeheven en in het eerste 
kwartaal van 2019 zullen de buurthuizen de Kleihorn 
en het Heerdenhoes worden samengevoegd. Dit nieuwe 
buurtcentrum zal gevestigd zijn in een nieuw pand 
aan Plein-Oost in Beijum, waar ook het WIJ-team van 
Beijum gehuisvest zal zijn. Het juiste adres en de naam 
van het gebouw zijn nog niet bekend. De twee 
eerdergenoemde buurtcentra worden
dan opgeheven. Het nieuwe pand zal 500 m2 
aan ruimte bieden.

 

    Sociaal-culturele activiteiten duidelijk     
    weergegeven in het activiteitenoverzicht

De Buurtcentra in Beijum organiseren een zo breed 
mogelijk aanbod aan activiteiten voor de wijk. Ook 
werken wij zo mogelijk samen met andere partijen om 
sociaal-culturele activiteiten in de hele wijk te laten 
plaatsvinden. Twee keer per jaar maken wij een 
activiteitenoverzicht met alle deelnemende partijen 
van activiteiten in de wijk, zodat wijkbewoners een 
goed beeld kunnen krijgen van wat er te doen is in 
hun eigen wijk.

De Buurtcentra in Beijum organiseren een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten voor de wijk.

    Kinderactiviteiten en 
    culinaire hoogstandjes    

Een van de meest gebruikte ruimtes is de 
creatief/technische	ruimte,	hier	vinden	de	
belangrijkste activiteiten plaats. In de ruimte 
kunnen kinderen na schooltijd terecht om aan de 
slag te gaan met hout, metaal, klei, en wat er 
verder nog te bedenken is. Overdag is de ruimte te 
gebruiken door volwassenen. Ook bieden wij 
wijkbewoners de kans om één keer per week aan te 
sluiten bij ons buurtrestaurant Beijum kookt! 
Hier koken wijkbewoners voor wijkbewoners. 

Voor het actuele activiteitenaanbod zijn wij te 
volgen via onze website: 
www.buurtcentrainbeijum.nl 
of via Facebook: Buurtcentra in Beijum.
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adres
     Beijumerweg 10 a
 9731 EB Groningen
telefoon
 050 54 994 00  
website
 www.dehunzeborgh.com 
e-mail
 info@dehunzeborgh.com

oppervlakte
 285 m2

activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten    
     voor jong en oud en zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag    
          09.00-17.00 uur
          ’s avonds bij activiteiten
 zaterdag 
      wisselend
     In vakanties gesloten
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open

Buurtcentrum De HunzeborghOost
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    Samenwerking met Bewonersorganisatie    
    De Hunze en Van Starkenborgh (BHS)

Het bestuur van het wijkcentrum werkt nauw samen 
met de Bewonersorganisatie De Hunze en 
Van Starkenborgh (BHS). Ook met de wijkkrant is 
intensief contact, waardoor alle nieuwtjes snel 
verspreid worden.

    

    Ruimte genoeg voor een breed scala      
    aan activiteiten in De Hunzeborgh

De relatief nieuwe wijk kenmerkt zich door een jonge 
bevolking. Hier wordt door het stichtingsbestuur en 
het beheer met het activiteitenaanbod goed op 
ingespeeld. Zo is er onder andere een onder kinderen 
populaire schaakclub (De Paardensprong) en zijn er 
drukbezochte disco’s voor kinderen van verschillende 
leeftijdscategorieën.  

De Hunzeborgh biedt een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma. Daarbij kan zowel op creatief-, 
sportief-, als op onspanningsgebied veel ondernomen 
worden.	Van	schilderen	en	klaverjassen	tot	fitness,	
wandelen en yoga. In het buurtcentrum vinden alle 
activiteiten plaats onder leiding van zeer ervaren 
cursusleiders. De cursusprijzen worden hierbij bewust 
laag gehouden, zodat iedereen mee kan doen.  

    De Hunzeborgh - 
    het kloppende hart van een jonge wijk

Buurtcentrum De Hunzeborgh is ontstaan vanuit een 
initiatief van de bewonersorganisatie van de wijk. In 
eerste instantie bestond het idee een voetbalkantine 
als buurtcentrum te benutten. Maar met de 
ontwikkeling van de nieuwe wijk Van Starkenborgh 
kwam nieuwbouw in beeld. Rond die tijd werd een 
bestuur in oprichting gevormd, dat in 2002 het 
officiële	karakter	kreeg	van	een	
stichtingsbestuur. In datzelfde jaar kwamen 
de plannen rond voor de bouw van een 
buurtcentrum om het verzorgingsgebied van De 
Hunze en Van Starkenborgh te bedienen. Hierbij werd 
ook de bouw van een kinderdagverblijf meegenomen. 
Dit centrum werd in het voorjaar van 2003 door 
wethouder Willem Smink geopend.

De Hunzeborgh biedt een aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Daarbij kan zowel op creatief-, sportief-, als op onspanningsgebied veel ondernomen worden.
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adres
     Kajuit 4
 9733 CA Groningen
telefoon
 050 54 468 88  
website
 www.wijkcentrumhetdok.nl
e-mail
 info@wijkcentrumhetdok.nl

oppervlakte
 Ruim 3000 m2

aantal medewerkers
 10 medewerkers in loondienst 
 2-4 medewerkers met een 
 participatiebaan
     Enkele werknemers in de 
 Wajong-regeling
 40-50 vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en  
     zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag   
          08.00-00.00
 feestdagen gesloten

Wijkcentrum Het DokOost
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    Wijkcentrum Het Dok - onze             
    visie, activiteiten en projecten  

Wijkcentrum Het Dok is in 1976 opgericht en heeft 
ten doel het beheren en exploiteren van het gebouw 
en het mee organiseren van diverse 
sociaal-culturele activiteiten. Het Dok is de 
ontmoetingsplek in de wijk, voor inwoners en 
samenwerkingspartners voor wie acceptatie en 
tolerantie vanzelfsprekend is. 

Het grootste multifunctionele centrum van 
Groningen trekt wekelijks meer dan 3.000 
bezoekers en biedt een zeer gevarieerd 
activiteitenaanbod voor wijkbewoners en 
omliggende gebieden. De activiteiten worden opgezet 
in samenwerking met wijkpartners, vrijwilligers of 
gastdocenten. Maar ook externe partijen, afkomstig 
uit het gehele land, weten deze locatie te vinden 
voor het geven van uiteenlopende cursussen, 
trainingen, presentaties, workshops, evenementen 
en voorstellingen. 

Wijkcentrum Het Dok wordt veelvuldig door partners 
het voorportaal van de stad Groningen genoemd; goed 
bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende gratis 
parkeergelegenheid naast een veelzijdig aanbod. Wijk-
bewoners kunnen voor uiteenlopende zaken terecht, 
zoals:

 -  Breed en divers cursusaanbod   
 -  Sociaal-culturele activiteiten
 -  Ruimte voor evenementen en manifestaties  
 -  Grote ontmoetingsruimte
 -  Lunch- en eetcafé De Eeterie
	-	 Wijkinternetcafé/computerruimte
 -  Theaterzaal en een groot aantal 
 kleinere zalen (6-150 pers.)

Het Dok is de ontmoetingsplek in de wijk, voor inwoners en samenwerkingspartners 
voor wie acceptatie en tolerantie vanzelfsprekend is.

 -  Jeugd- en jongerencentrum
 -  Compleet verzorgde (vergader-)arrangementen   
 tot 150 personen
 -  Zalen voor vergaderingen en overige 
 (zakelijke) bijeenkomsten 
 -  WIJ Lewenborg  
 -  Bibliotheek
 -  Burgerzaken (loket)

    De mogelijkheden van Wijkcentrum 
    Het Dok in de wijk Lewenborg

Het Dok behoort tot de grootste accommodaties van 
Groningen, is centraal gelegen in de wijk en biedt 
huisvesting aan een groot aantal instanties 
(o.a. Groninger Forum Bibliotheek, Politie, 
WIJ Lewenborg, Vrouwencentrum De Boei, 
Burgerzaken en Wijkvereniging De Scheepsraad). 
Hierdoor zijn de samenwerkingslijnen kort en bondig 
en worden veelvuldig ideeën door en voor 
wijkbewoners in gezamenlijkheid ontwikkeld en 
uitgevoerd. Enkele voorbeelden waarbij de 
samenwerking tot uiting komt: 

 -  Sint Pannekoek
 -  Buurtbarbecue
 -  Prokkel
 -  Buitenspeeldag
 -  Filmhuis Lewenborg
 -  Internationale Vrouwendag
 -  Golvend Lewenborg
 -  Gezamenlijk vrijwilligersfeest
 -  Diverse activiteiten van Groninger Forum die        
   breed worden ondersteund door gebouwpartners

Naast	deze	samenwerkingsvormen	wordt	ook	
beheerondersteuning gegeven aan Speeltuinvereniging 
Ruischerbrug. 
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adres
     Beijumerweg 17
 97737 AB Groningen
telefoon
 050 54 228 07  
website
 www.trefpuntbeijum.nl 
e-mail
 info@trefpuntbeijum.nl 

oppervlakte
 Ruim 1.125 m2

aantal medewerkers
 8 medewerkers
 4 participatiebanen
 10 vaste vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en  
     zaalverhuur 
openingstijden
 maandag t/m donderdag  
      09.30-18.00 uur
 vrijdag
      09.30-22.00 uur
 Overige openingstijden 
 uitsluitend op afspraak of        
     reservering

Wijkcentrum TrefpuntOost
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    Wijkcentrum Trefpunt - ontmoeting en 
    verbinding staan centraal

Het bestuur van Stichting Trefpunt Wijkcentrum houdt 
zich bezig met de exploitatie en het beheer van het 
wijkcentrum en komt op gezette tijden bijeen. Het 
wijkcentrum is in 1992 geopend nadat het in 1989 is 
afgebrand.

Wijkcentrum Trefpunt is een warm ontmoetingspunt 
in de wijk. Bewoners vanuit alle geledingen van de 
wijk zijn hier welkom om bijvoorbeeld gezellig te 
lunchen aan de stamtafel, te schilderen of 
gezamenlijk	een	film	te	kijken.	

Op muzikaal vlak is er bij ons in het centrum van 
alles te beleven voor jong en oud. Zo zijn er 
regelmatig op de vrijdagavond dance party’s voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar en worden op 
zondagavond regelmatig gezellige jam sessions 
georganiseerd door Stichting Music and Fun. 

Dit jaar bestaat de wijk Beijum 40 jaar en dat gaat 
mede door de actieve inzet van vrijwilligers uit de 
wijk in ons activiteitenprogramma zeker niet 
onopgemerkt voorbij. Of het nu gaat om een 80’s 
party of een braderie, bij ons wordt het 
georganiseerd! 

Het wijkcentrum biedt onderdak aan :
-  Peutersppeelzaal Kermit 
-  Scoutinggroep “De Voerman” 
-  Kindercentrum Leutje Laiverds
-  Stichting Music and Fun
-		 SKSG	Naschoolse	opvang	(NSO)	
-  Jongerensoos The Place 2 bee
-  Antilliaanse soos Ambiente
-  Diverse activiteiten van de MJD
     
Ook is onder andere  “de schatkamer” in het Trefpunt 
gehuisvest een samenwerking van de vensterschool 
en de MJD.

     Grand Cafe Trefpunt - een belevenis!

Een speciaal onderdeel van ons wijkcentrum is het 
Grand Café. Grand Café Trefpunt beschikt over 
uitstekende faciliteiten die ingezet kunnen worden 
voor iedere setting, voor groepen van 8 tot 130 
personen. Of het nu gaat om personeelsuitjes, 
klassenfeestjes, vergaderingen, familiefeestjes, 
trainingen of recepties. Wij verzorgen het graag!

Wijkcentrum Trefpunt is een warm ontmoetingspunt in de wijk. 
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adres
     Rijksweg 15
 9731 AA Groningen
telefoon
 050 54 104 60  
website
 www.wijkcentrumdeschakel.nl  
e-mail
 schakelgroningen@gmail.com
 info@wijkcentrumdeschakel.nl

oppervlakte
 400 m2 excl. gymzaal
aantal medewerkers
 Eigen beheer horeca door     
     beheerder 
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en         
     zaalverhuur
openingstijden
 variabel

Wijkcentrum De SchakelOost
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    Wijkcentrum De Schakel

In 2016 vierde Wijkcentrum De Schakel haar 50-jarig 
jubileum. Er zijn in dit kader activiteiten 
georganiseerd voor zowel de jeugd als de ouderen.

Wij zijn begonnen met een ontbijt waarbij de 
bewoners uit de twee wijken Oosterhoogebrug en 
Ulgersmaborg zijn uitgenodigd. Daarnaast 
organiseerden wij voor de jeugd een spooktocht door 
de wijk en voor de ouderen een bustocht met als 
slotactiviteit een feestavond met cabaretier Arno van 
der Heyden.

De Schakel is nog steeds het bruisende middelpunt 
van onze gemeenschap. Veel verenigingen, 
organisaties en instellingen maken gebruik van het 
wijkcentrum. Waaronder de Oosterhoogebrugschool, 
Sportvereniging	DIO,	EHBO-vereniging	Noorddijk,	
Öosterstorm, Ratjetoe, de Bridgeclub en nog veel 
meer. 

Vanuit De Schakel is er dan nog een werkgroep 
Schakelspektakel die regelmatig initiatieven 
ontplooit. Te denken valt aan sociaal-culturele 
activiteiten,	zoals	de	jaarlijkse	Nieuwjaarsvisite,	
toneelvoorstellingen en optredens van bekende 
Groningers.

    De mogelijkheden van 
    Wijkcentrum De Schakel

De Schakel biedt de mogelijkheid voor verenigingen 
om hun activiteiten te ontplooien. De Openbare 
Basisschool en Sportvereniging DIO maken o.a. 
gebruik van de gymzaal. Er is een toneelgroep die 
regelmatig toneelvoorstellingen geeft. Ook vinden er 
regelmatig schoolvoorstellingen plaats. Daarnaast is 
het mogelijk om ruimtes te huren voor 
vergaderingen, cursussen en overige activiteiten.

    De huidige situatie 

Het huidige gebouw moet dringend vervangen worden. 
Het gebouw is eigendom van de stichting en hierdoor 
draagt de gemeente niet bij aan een nieuw gebouw.

De Gemeente ziet het belang van een wijkcentrum in 
onze twee wijken en denkt mee hoe dit kan worden 
gerealiseerd. Ook Albert Heijn uit Oosterhoogebrug 
en O2G2 zijn nauw betrokken als het gaat om het 
realiseren van een nieuw Wijkcentrum. Het proces 
rondom een nieuw wijkcentrum zal in de komende 
jaren voortgezet worden

De Schakel biedt de mogelijkheid voor verenigingen om hun activiteiten te ontplooien.
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adres
     Woldjerspoorweg 5a
 9723 ER Engelbert
telefoon
 050 54 963 55 
website
 www.mfcengelbert.nl 
e-mail
 mfcengelbert@home.nl

oppervlakte
 600 m2

activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en  
 zaalverhuur

MFC EngelbertOost
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    MFC Engelbert – een sportief           
    multifunctioneel centrum 

MFC Engelbert is een bruisend multifunctioneel 
centrum waar vele activiteiten plaatsvinden. De 
aanwezigheid van een sporthal met kleedruimtes en 
douches, een leuke bar en een ruime recreatiezaal, 
zorgt ervoor dat er op deze plek een breed scala aan 
activiteiten kan plaatsvinden. Op de bovenverdieping 
is er ruimte voor de jeugd om zich uit te leven tijdens 
allerlei activiteiten. 

Het gebouw in dit leuke dorp net ten oosten van de 
stad biedt verder plaats aan een crèche en een 
peuterspeelzaal. Ook is er een bibliotheek te vinden. 
Bovendien biedt het centrum plaats aan vele 
verenigingen zoals de IJsvereniging en VV Engelbert.

 De activiteiten in MFC Engelbert bieden   
 voor ieder wat wils!

In MFC Engelbert zijn vele activiteiten te volgen. 
Denk hierbij aan bewegingsactiviteiten als spinning, 
badminton, volksdansen en volleybal. Ook een cursus 
schilderen of bridge is voordelig toegankelijk in ons 
centrum! Bekijk onze website voor de mogelijkheden.     

    Zaalverhuur in MFC Engelbert

Als u op zoek bent naar een geschikte 
cursusruimte, vergaderzaal of een ruimte voor een 
presentatie dan kunt u goed bij ons terecht. Ook het 
huren van een volledige sportaccommodatie behoort 
tot de mogelijkheden. De multifunctionele sporthal is 
uitermate geschikt voor diverse zaalsporten zoals: 
volleybal, basketbal, korfbal, zaalvoetbal, tafeltennis, 
en badminton. Maar ook voor turnen, gymnastiek en 
dansles. Voor korte of langere periodes kunt u een 
ruimte huren in MFC Engelbert. 

Er zijn verschillende ruimtes beschikbaar:

 -  Het sportcafé (bar)
 -  De recreatieruimte (vergaderzaal)
 -  De bestuurskamer (kleine vergaderzaal)
 -  Een sportzaal met kleedruimtes

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

MFC Engelbert is een bruisend multifunctioneel centrum waar vele activiteiten plaatsvinden. 
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adres
     Berkenlaan 238
 9741 JV Groningen
telefoon
 050 57 706 01  
website
 www.wijkcentrumdeberk.nl 
e-mail
 deberk@wijkcentrumdeberk.nl 

oppervlakte
 165 m2

aantal medewerkers
 1 medewerker
 1 participatiebaan
 8 vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten    
     voor jong en oud en zaalverhuur 
openingstijden
 maandag t/m donderdag  
      09.00-12.00 uur
      13.00-17.00 uur
 vrijdag
      09.00-12.00 uur
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open
 

Wijkcentrum De BerkWest
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    Wijkcentrum De Berk – 
    een korte ontstaansgeschiedenis

Een groepje enthousiaste net gepensioneerde dames 
en heren in Selwerd hadden begin jaren negentig de 
vaste overtuiging dat:
 
“Een wijk pas helemaal af is als er een wijkcentrum 
staat waar iedere bewoner iets van zijn gading kan 
vinden”

Toen er in 1994 aan de Berkenlaan een geschikt pand 
beschikbaar kwam, kon de Stichting Wijkcentrum 
Selwerd worden opgericht en ging Wijkcentrum De 
Berk van start. Het doel van het wijkcentrum was en 
is nog steeds het bevorderen van de leefbaarheid in 
de wijk in de ruimste zin. Hierbij speelt de 
ontmoeting tussen mensen een belangrijke rol. 
Of u nu wilt biljarten, uw computerproblemen wilt 
(laten) oplossen of Chinees wilt leren spreken, bij 
wijkcentrum De Berk kan het! Het bestuur van het 
centrum is voortdurend op zoek naar inbreng 
vanuit de wijk om het 
activiteitenprogramma te 
blijven vernieuwen. 

    Zaalverhuur - keuze uit De Abeel, 
    De Prunus, De Beuk of De Mispel 

De Abeel is vooral voor computercursussen goed 
toegerust. De Prunus is geschikt voor grotere groepen 
en is daarbij nog uit te breiden door een verbinding 
met De Beuk tot stand te brengen. De Beuk is door 
de locatie naast de keuken bij uitstek geschikt voor 
bijeenkomsten waarbij gegeten kan worden. Onze 
gastvrouwen en gastheren zijn namelijk altijd in staat 
iets lekkers op tafel te toveren. Tenslotte is De Mispel 
een uitstekende ruimte om vergaderingen in te 
houden tot 20 personen. Bij de verhuur springen wij 
graag in op de wensen van de klant en leveren wij 
altijd maatwerk. 

Het doel van het wijkcentrum was en is nog steeds 
het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk in de ruimste zin.
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adres
     Goudlaan 555
 9743 CP Groningen
telefoon
 050 57 773 24  
website
 www.buurtcentrumdewende.nl 
e-mail
 info@buurtcentrumdewende.nl

oppervlakte
 622 m2

activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten   
     voor jong en oud, de Surikeuken   
     en zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag    
          09.00-17.00 uur
          ’s avonds bij activiteiten
 zaterdag 
      wisselend
     In vakanties gesloten

Buurtcentrum De WendeWest
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    Buurtcentrum De Wende - intercultureel     
    buurtcentrum voor jong en oud

Aan de Goudlaan in Vinkhuizen is in een eigentijds 
pand het intercultureel buurtcentrum De Wende 
gevestigd. Het ruim tien jaar oude pand staat op de 
plek waar voorheen de JAS-boerderij stond. In de 
prachtige wijk biedt het centrum een plek voor jong 
en oud en diverse culturen om elkaar te ontmoeten 
en samen activiteiten te ondernemen. Het centrum 
heeft hierdoor een belangrijke ontmoetingsfunctie 
voor de omgeving.

    Een divers aanbod activiteiten met 
    inbreng van de buurt

De vele vaste gebruikers van het buurtcentrum en de 
Surinaamse keuken (Surikeuken) geven De Wende een 
eigen gezicht. Creatieve activiteiten als 
bloemschikken, salsadansen of ontspannen met 
stoelyoga, het kan allemaal in buurtcentrum 
De Wende. Bovendien is er veel te doen voor 
kinderen, zoals kidszdance of de kinderkookclub.  
Het gastvrije beheer voorziet de bezoekers van alle 
gemakken. 

Wanneer wijkbewoners leuke ideeën hebben over 
bijvoorbeeld nieuwe activiteiten zijn zij van harte 
uitgenodigd deze te delen. Gezamenlijk met 
medewerkers en vrijwilligers van De Wende wordt dan 
gekeken naar mogelijkheden om dit uit te voeren.

    Voor vele gelegenheden de juiste zaal 

De accommodatie heeft vier zalen die verhuurd 
kunnen worden. Deze bieden plaats aan 10 (De 
Robijnzaal) tot 75 personen (De Smaragdzaal). Ook 
kan de keuken gehuurd worden. Dit is ideaal wanneer 
een gezelschap de eigen catering wil verzorgen. 

In de prachtige wijk biedt het centrum een plek voor jong en oud en 
diverse culturen om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen.
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adres
     Zuiderweg 70-4
 9744 AP Groningen
telefoon
 050 53 752 30  
website
 www.dorpshuishoogkerk.nl 
e-mail
 info@dorpshuishoogkerk.nl

oppervlakte
 1015 m2

activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en         
     zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m donderdag   
      08.30-23.00 uur
 vrijdag
      08.30-01.00 uur
 zaterdag en zondag 
      tijdens activiteiten

Dorpshuis HoogkerkWest
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    Dorpshuis Hoogkerk - 
    een bruisend centrum van activiteiten

Aan de Zuiderweg in Hoogkerk ten westen van 
Groningen bevindt zich Dorpshuis Hoogkerk. Een 
gezellig dorpshuis voor de inwoners van het dorp en 
de omliggende gebieden. 

Of u nu bewegingsactiviteiten als gym of dans wilt 
volgen,	creatief	bezig	wilt	zijn	met	een	fotografie-	of	
schildercursus of van spellen als bridge of 
klaverjassen houdt. In het Dorpshuis Hoogkerk kan 
het in een gezellige sfeer! 

In de Strinke aan de Peizerweg, de dependance van 
Dorpshuis Hoogkerk, worden daarnaast met de 
ondersteuning van medewerkers van het WIJ-team 
kinder- en jeugdactiviteiten georganiseerd.  

In het Suykercafé dat iedere ochtend geopend is, 
kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten en nader 
kennis maken. Hier kunt u heerlijk ontbijten,
koffiedrinken	en	lunchen	voor	een	zacht	prijsje.	Ook	
het WIJ-team van Hoogkerk is in het pand gevestigd, 
zodat het pand uiterst functioneel is en er goed kan 

worden samengewerkt.

    De verhuur van zalen 
    van verschillende omvang

Dorpshuis Hoogkerk heeft een breed scala aan zalen 
tot zijn beschikking die gebuikt kunnen worden voor 
niet-commerciële activiteiten. Zo zijn er 
vergaderruimten en een zaal voor kleine 
gezelschappen (het handenarbeidlokaal). Een zaal 
van middelgrote omvang (de sportkantine). En ook 
een ruimte waarin bijvoorbeeld theater- en 
muziekvoorstellingen voor grote gezelschappen, tot 
wel 200 bezoekers, kunnen worden gehouden (de 
grote zaal). Er is in de grote zaal een podium met 
theaterlicht en geluid en het is mogelijk achter op 
het podium een grote projectiewand te plaatsen. Een 
vaste beamer is aanwezig.

    De Rijdende Keuken

Bijzonder is onze Rijdende Keuken die verhuurd kan 
worden. Deze faciliteit is ideaal om in te zetten bij 
een feesttent, een buitenevenement of in het geval 
dat uw eigen keuken net te weinig capaciteit heeft. 
Leuk is ook de mogelijkheid voor het geven van een 
kookworkshop voor tien tot vijftien personen. De 
Rijdende Keuken beschikt namelijk over uitgebreide 
apparatuur, waarmee diverse kooktechnieken geleerd 
kunnen worden. De keuken is zelfvoorzienend 
gebouwd. Hierdoor kunt u op vrijwel elke locatie 
koken, zonder afhankelijk te zijn van stroom en water.

Actuele informatie over de activiteiten en het weekmenu vindt u op onze website, 
in de wijkkrant ‘De Oosterpoorter’ of op hun website: www.deoosterpoorter.nl

Een gezellig dorpshuis voor de inwoners van het dorp en de omliggende gebieden. 
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adres
     Diamantlaan 94
 9743 BJ Groningen
telefoon
 050 5 770 770  
website
 www.vinkhuys.nl  
e-mail
 info@vinkhuys.nl 

oppervlakte
 971 m2

aantal medewerkers
 5 fte in loondienst Vinkhuys 
 2 fte in loondienst VinkHuisWerk
 P-banen, WEP, stagiares, 
 vrijwilligers (90 personen)
 activiteiten
 28 eigen activiteiten: creatief,  
 sport, ontspanning, educatie,   
 voor jong en oud
 huisvesting clubs en verenigingen
openingstijden
 maandag t/m donderdag:  
      08.30-23.00 uur
 weekend en vakanties
      wisselend

MFC ’t VinkhuysWest
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    ’t Vinkhuys – wie zijn wij?

’t Vinkhuys is een multifunctioneel centrum (MFC) 
gevestigd in een monumentale boerderij (1711). 
Rond deze boerderij is de wijk Vinkhuizen 
ontstaan en sinds de jaren 70 is het gebouw als MFC 
een centrale ontmoetingsplek in de wijk waar 
wekelijks meer dan 1500 bezoekers worden 
verwelkomd.	Naast	de	eigen	programmering	van	28	
activiteiten per week biedt het centrum huisvesting 
aan verschillende maatschappelijke 
verenigingen en organisaties. 
Recentelijk is daar het WIJ-team 
van Vinkhuizen aan toegevoegd. 
In de wijk wordt veel samengewerkt door allerlei 
maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Deze 
samenwerking draagt bij aan het versterken van de 
sociale infrastructuur van de wijk. 

 

    Sociaal-culturele activiteiten

’t Vinkhuys organiseert en faciliteert een breed palet 
aan sociaal-culturele activiteiten en bevordert zo het 
maatschappelijk leven in Vinkhuizen en de 
aangrenzende wijken. Er is onder andere een 
bridge-,	lees-,	fiets-	en	kinderclub	en	er	is	een	
groot aanbod van creatieve en sportieve 
activiteiten. Al deze activiteiten zijn door de lage 
prijzen goed toegankelijk. Daarnaast krijgen 

verschillende maatschappelijke 
organisaties, clubs en 
verenigingen de ruimte om 
binnen ‘t Vinkhuys 

verenigingsavonden, activiteiten, workshops en 
cursussen uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van ’t Vinkhuys is het 

eigen huiswerkinstituut VinkHuisWerk. VinkHuisWerk 
wil dat leerondersteuning toegankelijk is voor 
iedereen. Om dit mogelijk te maken werkt 
VinkHuisWerk intensief samen met een aantal scholen 
en de gemeente. Voor ouders met een laag inkomen is 
financiering	vanuit	het	kindpakket	mogelijk.				

   Evenementen

’t Vinkhuys organiseert jaarlijks meerdere grote 
evenementen, zoals de Quilttentoonstelling en de 
Vinkhuizen Fietsvierdaagse (#VF4). De 
Quilttentoonstelling trekt jaarlijks honderden 
bezoekers uit de stad die genieten van de mooiste 
quilts. De Fietsvierdaagse (#VF4) is al meer dan 30 
jaar een groot succes in de wijk en drijft op de kracht 
van vrijwilligers. Deze toertocht voor jong en oud laat 
de deelnemers al het moois zien dat stad en 
ommeland te bieden hebben.

’t Vinkhuys organiseert en faciliteert een breed palet aan sociaal-culturele activiteiten
en bevordert zo het maatschappelijk leven in Vinkhuizen en de aangrenzende wijken.
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adres
					Eikenlaan	288/1
 9741 EW Groningen
telefoon
 050 571 05 15  
website
 www.sonde2000.nl 
e-mail
 info@sonde2000.nl

oppervlakte
 1000 m2

aantal medewerkers
 4 medewerkers in loondienst 
 2 medewerkers met een 
 participatiebaan
 2 vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en         
     zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag    
          09.00-17.00 uur
 zaterdag en zondag 
      gesloten
 vakanties en feestdagen 
      gesloten
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open

Buurtcentrum Sonde2000West
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    Sonde2000 

Buurtcentrum de Sonde is een 
levendig centrum op de grens van de 
wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. In 
het gebouw waar wij gevestigd zijn, zijn 
onder meer ook het WIJ-team van de wijk, 
een bibliotheek, sporthal en een soos 
gevestigd. 

    Activiteiten van jong tot oud

Wij hebben een breed aanbod van activiteiten voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 
Wekelijks zijn dit er meer dan 30 activiteiten. Van 
biljarten tot Spaanse les en van schilderen tot yoga, 
bij ons kan het in een gezellige sfeer. Kijk op onze 
website	voor	de	laatste	nieuwtjes	en	updates.	Naast	
de activiteiten verhuren wij zalen voor congressen, 
cursussen of een eigen (buurt)activiteit.

    Jaarlijkse open activiteiten voor de 
    wijkbewoners

Wij bieden regelmatig een open activiteit aan voor 
de wijkbewoners. Het afgelopen jaar waren Erwin de 
Vries en jeugdcircus Bombarie aanwezig om een 
schitterend (gast-)optreden te verzorgen. Dit jaar 
hebben wij een Theater Battle en komt Arno van der 
Heyden een gastoptreden verzorgen.

Wij hebben een breed aanbod van activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
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adres
     Bessemoerstraat 4
 9741 AJ Groningen
telefoon
 050 57 760 44  
website
 www.buurtcentrumtuinpad.nl  
e-mail
 tuinpadgroningen@gmail.com

oppervlakte
 400 m2

aantal medewerkers
 2 vaste medewerkers
 1 medewerker met een 
 participatiebaan
 3 vrijwilligers
 Meerdere stagaires per jaar 
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en         
     zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m donderdag   
     09.00-17.00 uur
 vrijdag
      09.00-12.00 uur
 zaterdag en zondag 
      gesloten
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open

Buurtcentrum TuinPadWest

27

http:// www.buurtcentrumtuinpad.nl   


    Buurtcentrum TuinPad

In de wijk Tuinwijk staat het buurtcentrum van de 
wijken Tuinwijk en Paddepoel. In buurtcentrum 
TuinPad worden vele activiteiten georganiseerd voor 
een uiteenlopende doelgroep met diverse culturen en 
nationaliteiten. De wijk kent een gemengde 
samenstelling en vormt een kleurrijk geheel. 

Voor ons is het een uitdaging om een ontmoetingsplek 
te zijn voor iedereen. Wij zetten daarom de deuren 
wijd open voor alle inwoners en de vele leuke 
initiatieven van de wijk.

Het buurtcentrum is energieneutraal gebouwd. Dit 
uit zich onder andere in zijn uitstekende isolatie. 
Daarnaast wordt er eigen energie opgewekt met 
zonnepanelen. 

    Een verscheidenheid aan activiteiten

In buurtcentrum TuinPad wordt een grote 
verscheidenheid aan activiteiten aangeboden. Van 
poweryoga tot tafeltennissen en van beeldhouwen tot 
websites bouwen. Bij ons vindt alles plaats in een 
gezellige sfeer. De inschrijvingskosten houden wij 
laag, zodat het laagdrempelig is om mee te doen.

    Een zaal huren voor vele gelegenheden

Bij ons kunt u verschillende zalen huren voor een 
klein of groot gezelschap. Ook kunt u onze 
professionele keuken afhuren voor een 
kookworkshop of een proeverij van gerechten. 

Onze beheerders informeren u graag over de 
mogelijkheden.

Voor ons is het een uitdaging om een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen.
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adres
     P.C. Hooftlaan 1
 9721 JM Groningen
telefoon
 050  527 54 07 
website
 www.mfcgroningen.nl 
e-mail
 info@mfcgroningen.nl

oppervlakte
 902 m2

 Grote zaal – 250 m2  
 Kleine zaal – 80 m2

	 Vergaderruimte/leslokaal	–	30	m2  
 Chillroom – 60 m2

aantal medewerkers
 5 medewerkers in loondienst
 Ongeveer 40 vrijwilligers
activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten en  
 zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag    
          08.30-23.00 uur
 zaterdag en zondag 
      op afspraak 

MFC De Wijert/HelpmanZuid
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    MFC De Wijert / Helpman

Het	MFC	De	Wijert	/	Helpman	bestaat	nu	20	jaar	en	
is de spil in de wijken De Wijert en Helpman.  
Het doel is om een zo laagdrempelig mogelijke 
buurtvoorziening te zijn waar bezoekers terecht 
kunnen	voor	een	kop	koffie	en	een	praatje	en	waar	ze	
deel kunnen nemen aan vele cursussen of andere 
sociaal-culturele activiteiten. 

MFC	De	Wijert	/	Helpman	is	een	hybride	organisatie,	
waarmee we bedoelen dat we naast subsidie van de 
gemeente ook geld moeten inverdienen om de 
begroting rond te krijgen. Voor het vrijwillige 
bestuur, dat bestaat uit vijf wijkbewoners, en de 
medewerkers is dat altijd een uitdaging, maar tot nu 
toe is dat altijd gelukt.

    Duurzame ambities

We willen het centrum graag zo duurzaam mogelijk 
exploiteren.  Het hele centrum beschikt nu over 
ledverlichting en momenteel onderzoeken we de 
mogelijkheden van zonnepanelen. Zo leveren wij een 
bijdrage aan het behoud van een goede leefomgeving 
voor de toekomst.

    Laagdrempelige culinaire hoogstandjes

Bewoners kunnen op gezette tijden goed bij het 
centrum terecht voor een betaalbare warme 
maaltijd, dankzij de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers. Zo is het MFC-lunchcafé een goed 
bezochte gelegenheid die van maandag tot en met 
donderdag geopend is. Ook het Indisch eethuis, elke 
eerste vrijdag van de maand, is een groot succes. Dit 
heeft er zelfs toe geleid dat we het aantal 
deelnemers hebben moeten terugbrengen van 100 
naar 75; om het voor de vrijwilligers goed uitvoerbaar 
te laten zijn. Tenslotte is er het Eethuis op de derde 
vrijdag van de maand, dit loopt ook al jaren goed. 

    Vernieuwing van de buitenomgeving

Afgelopen jaar hebben we een Buitenhuiskamer 
gekregen,	die	officieel	geopend	is	door	de	
wijkwethouder. Ook is er een nieuwe 
Jeu de boules-baan aangelegd. Rondom het pand 
liggen moestuintjes en door een extra bankje is het 
nu goed toeven als het zonnetje schijnt. De mooie 
speeltuin achter het gebouw, die elke dag geopend 
is, zorgt ervoor dat kinderen van verschillende 
leeftijden kunnen spelen.

    Samenwerkingspartners in de wijk

Voor de continuïteit van ons multifunctionele 
centrum is het van belang om goed samen te 
werken met organisaties die zich ook inzetten voor 
het welzijn van de wijk en haar bewoners, zoals het 
Wijkplatform en het WIJ-team. Het WIJ-team is ook 
in ons gebouw gehuisvest en dit biedt allerlei 
mogelijkheden. De samenwerking met de 
accommodaties in het gebied Zuid, namelijk BSV De 
Semmelstee en BSV Helpman Oost, is goed. Dit heeft 
al voor twee jaren op rij geresulteerd in een zeer 
geslaagde vakantiespelweek voor kinderen. Dit gaan 
wij ook komend jaar voortzetten.

Het MFC De Wijert / Helpman bestaat nu 20 jaar en is de spil in de wijken De Wijert en Helpman.

Multifunctioneel Centrum De Wijert / Helpman
Activiteitencentrum en zalenverhuur

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen
www.mfcgroningen.nl, telefoon 050 - 527 5407
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adres
     Lorentzstraat 11
 9727 HW Groningen
telefoon
 050 52 571 34  
website
 www.buurtcentrumstadspark.nl  
e-mail
 bcstadspark@gmail.com 

oppervlakte
 736 m2

aantal medewerkers
 4 medewerkers in loondienst
 Meer dan 40 vrijwilligers en        
     docenten
activiteiten
 Het buurtcentrum organiseert      
     wekelijks een 30-tal activiteiten            
     op het gebied van beweging,       
     talen, creativiteit, computerles  
     en andere terreinen
openingstijden
 maandag t/m donderdag  
      08.00-16.30 uur
          19.00-22.30 uur
 vrijdag
      08.00-16.00 uur
 zaterdag en zondag 
      gesloten
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open

Buurtcentrum StadsparkZuid
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    Buurtcentrum Stadspark – een plek voor     
    ontplooiing en ontmoeting

Buurtcentrum Stadspark organiseert wekelijks diverse 
activiteiten voor en met buurtbewoners. Dit varieert 
van langlopende wekelijkse activiteiten tot korte 
cursussen en workshops. Samen met wijkraad 
Grunobuurt wordt elk jaar een druk bezocht 
zomerbuurtfeest georganiseerd, een feestavond 
rond kerst en een nieuwjaarsborrel.

Wekelijks zijn er zeven computerlessen met 
individuele begeleiding. Mensen leren wat ze zelf 
willen, in hun eigen tempo. De lessen worden 
gegeven door een groep van vijf enthousiaste 
vrijwilligers, die zelfstandig de computerlessen 
organiseren. Elke donderdag is er een inloopochtend 
voor ondersteuning bij problemen met computer of 
mobiel.

    Culinaire activiteiten, 
    buurtactiviteiten en vergaderingen

Elke dinsdag staat er tussen de middag een vers 
kopje soep op tafel, waar buurtbewoners van kunnen 
genieten. Daarnaast serveren wij elke donderdag een 
warme maaltijd. 

Met WIJ Rivierenbuurt en de wijkagent worden er 
twee buurtborrels per jaar georganiseerd. Doel is 
elkaar ontmoeten in een gezellige, informele sfeer.
Hierbij wisselen wij informatie uit rond zorg, welzijn 
en wat er leeft in de buurt. 

Verder worden er regelmatig ruimtes verhuurd voor 
vergaderingen van bijvoorbeeld buurtorganisaties. 
Lentis heeft er 5 dagdelen per week haar onderkomen 
met een zeer goed bezochte dagbestedingsactiviteit.

  

    Een divers jaarprogramma

In april staat er altijd een vrijwilligersavond op het 
programma, verzorgd en uitgevoerd door het 
medewerkersteam.

In de ‘rustige’ maanden mei tot juli is er een apart 
zomerprogramma met een scala aan activiteiten die 
zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Dit varieert van 
uitstapjes naar bijvoorbeeld de Hortus of een 
kijkboerderij. Ook een buitenschildercursus, 
themalunches, stadswandelingen, spelletjesochtenden 
in	het	Stadspark	en	wekelijkse	fietstochten	staan	dan	
op het programma.

Jaarlijks is er overleg tussen de besturen van 
buurtcentrum Stadspark, het Poortershoes en 
buurtcentrum Oranjewijk over afstemming en 
samenwerking op het gebied van personeelsinzet, 
activiteiten en PR. Deze buurtcentra werken samen 
in het gebied Centrumwijken. 

Het seizoen start altijd eind augustus met een Open 
Huis waar buurtbewoners kennis kunnen maken met 
het nieuwe activiteitenprogramma. Op onze site vindt 
u een actueel overzicht.

Buurtcentrum Stadspark organiseert wekelijks diverse activiteiten voor en met buurtbewoners.
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adres
     Oosterweg 13
 9724 CA Groningen
telefoon
 050 31 31 141  
website
 www.poortershoes.nl 
e-mail
 info@poortershoes.nl

oppervlakte
 931 m2

aantal medewerkers
 3 medewerkers in loondienst 
 Meer dan 40 vrijwilligers
activiteiten
 Activiteiten en cursussen in   
 beweging, talen, creativiteit,   
 individuele computerlessen en  
 overige activiteiten
openingstijden
 maandag t/m donderdag   
      08.30-21.30 uur
 vrijdag
      08.30-17.00 uur
 zaterdag en zondag 
      wisselend
 vakanties en feestdagen 
      wisselend

Buurtcentrum PoortershoesZuid
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    Poortershoes – wie zijn wij?

Het Poortershoes is gevestigd in een monumentale, 
oude schippersschool. Het valt in de categorie 
grootste buurtcentra met zeven activiteitenruimtes 
en een gezellige ontmoetingsruimte. Het 
buurtcentrum organiseert reguliere, langlopende 
activiteiten maar ook kortere cursussen en 
workshops. Regelmatig worden er nieuwe 
activiteiten aangeboden, vaak in samenspraak 
met buurtbewoners. Omdat het 
gaat om een groot gebouw valt 
gemakkelijk in te spelen op 
initiatieven van buurtbewoners. Ook 
worden regelmatig ruimtes verhuurd 
aan andere organisaties voor 
vergaderingen of overige 
bijeenkomsten.

Samen met WIJ Rivierenbuurt en de wijkagent worden 
er twee buurtborrels georganiseerd. Doel is elkaar 
te ontmoeten in een gezellige sfeer en om informatie 
uit te kunnen wisselen rond zorg, welzijn en wat er 
zoal leeft in de buurt. Ook zijn er spreekuren van 
andere organisaties: een energiebesparingsspreekuur, 
een juridisch spreekuur en een spreekuur van het 
WIJ-team van Rivierenbuurt.

Eind augustus is er een Open Huis waar 
buurtbewoners kennis kunnen maken met het nieuwe 
activiteitenprogramma. Bij het opzetten van het 
activiteitenprogramma wordt samengewerkt met 
buurtcentrum Stadspark en buurtcentrum Oranjewijk.

Actuele informatie over de activiteiten en het weekmenu vindt u op onze 
website (www.poortershoes.nl),  of in de wijkkrant ‘De Oosterpoorter’ (www.deoosterpoorter.nl)

De oude schipperssociëteit van de Oosterpoort (de 
OSO) heeft haar onderkomen in het Poortershoes met 
drie activiteiten per week. Daarnaast is er een 
buurtrestaurant. De kok kookt hier van dinsdag tot en 
met donderdag voor u een betaalbare maaltijd met 
vlees, vis of met een vegetarische inslag. Er wordt 
uitsluitend gekookt met verse groentes en kruiden. 
Ook de soep en het toetje zijn ‘huisgemaakt’.

Het buurtcentrum wordt gerund door een drietal 
medewerkers aangevuld door een team van
vrijwilligers. Voor veel vrijwilligers is het een 
mogelijkheid om werkervaring op te doen en te 
reïntegreren in de samenleving.

    Enkele voorbeelden van activiteiten naast  
    cursussen en workshops

Het Poortershoes werkt samen met de 
Hanzehogeschool (Conservatorium, Pabo, 
Kunstacademie en Social Studies) en de 
Borgmanschool aan een Kunstproject in de 
Oosterpoort met als thema ‘Betekenisvolle 
kunsteducatie’. Bij dit project werken studenten 
samen met wijkbewoners en kinderen aan 
verschillende activiteiten. Deze projecten worden 
vervolgens gepresenteerd aan de buurt.
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adres
     Borgwal 88
     9716 GZ Groningen
telefoon
 050 57 301 03 
website
	 www.speeltuinengroningen.nl/			
					speeltuinen/hoogte	
e-mail
 cortinghhuis@gmail.com

oppervlakte
 600 m2

activiteiten
 Sociaal-culturele activiteiten,
 kinderactiviteiten en               
     zaalverhuur
openingstijden
 maandag t/m vrijdag    
          09.00-17.00 uur
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open
 

 Buurtcentrum Het CortinghhuisOude Wijken
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    Het Cortinghhuis -
    een buurtcentrum voor de gehele wijk

Midden in de wijk De Hoogte staat Het Cortinghhuis. 
Een gezellig buurtcentrum dat plaats biedt aan alle 
inwoners van de wijk. Er vinden in een ongedwongen 
sfeer activiteiten voor jong en oud plaats waaraan 
iedereen mee kan doen. Sinds enige tijd is ook het 
WIJ-team van de wijk in het Cortinghhuis gevestigd, 
waardoor er nog nauwer kan worden samengewerkt 
bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. 

     De gezellige inrichting maakt 
     vele activiteiten mogelijk 

In het Cortinghhuis bevindt zich onder andere een 
grote zaal met bar. Door deze gezellige inrichting is 
het een aangename plek om spellen als klaverjassen, 
sjoelen en biljarten te spelen. Dit is ideaal voor de 
wat oudere bezoekers van het buurtcentrum. En is 
er	voetbal	van	FC	Groningen	of	het	Nederlands	elftal	
op televisie, dan kunt u dat hier op een groot scherm 
met de hele wijk kijken. 

    Kinderactiviteiten in en bij 
    Het Cortinghhuis  

In Het Cortinghhuis vinden allerlei kinderactiviteiten 
plaats. Het jeugdteam en sportwerkers begeleiden 
de activiteiten. Jongeren hebben een eigen zaaltje 
in het Cortinghhuis. Samen met de jeugdwerkers 
wordt er een activiteitenprogramma bedacht. Bij 
buurt- en speeltuinvereniging De Hoogte kunnen 
kinderen spelen in de grote speeltuin die voorzien is 
van allerhande avontuurlijke speeltoestellen. Deze 
speeltuin is in 2008 opnieuw ingericht en toen een 
Deltaplanspeeltuin geworden.

Een gezellig buurtcentrum dat plaats biedt aan alle inwoners van de wijk.
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adres
     Floresplein 19
 9715 HH Groningen
telefoon
 050 57 101 12  
website
 www.floreshuis.nl  
e-mail
 beheer@floreshuis.nl 

oppervlakte
 901 m2

aantal medewerkers
 4 medewerkers in loondienst
 45 vrijwilligers
activiteiten
 Jeu de boule, schilderen, 
     filmavonden, buurtbewoners-          
 bijeenkomsten, zalenverhuur,
     restaurant en nog veel meer 
openingstijden
 maandag t/m vrijdag   
          08.00-23.00 uur
 zaterdag en zondag 
      op verzoek

Buurtcentrum Het FloreshuisOude Wijken
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    Het Floreshuis – een moderne 
    ontmoetingsplek voor wijkbewoners

Het moderne multifunctionele centrum Het Floreshuis 
is het kloppende sociaal-culturele hart van de Korre-
wegwijk en de Indische Buurt. Het “Huis van de Wijk” 
is een plek waar iedereen samen zichzelf kan zijn. 
Het pand biedt een breed programma aan 
activiteiten, zoals Tai Chi, jeu de boules en 
schilderen. Ook vele clubs en organisaties hebben 
zich er gevestigd. Het gastvrije beheer zorgt ervoor 
dat u zich snel op uw plek voelt. 

Bewoners van de wijk met een goed idee voor een 
activiteit of faciliteit zijn meer dan welkom deze 
met Het Floreshuis te delen. Iedereen die ‘iets’ wil of 
de wijk mooier wil maken, helpen we. Zo heeft het 
multifunctionele centrum een luisterend oor voor de 
omgeving en biedt het de ruimte voor initiatieven van 
actieve wijkbewoners. Ook het WIJ-team van de wijk 
is bij ons ondergebracht.

    Zaalverhuur in het Floreshuis – 
    eenvoudig online geregeld

In het Floreshuis is er de gelegenheid voor het huren 
van een zaal. Het eigentijdse pand biedt veel 
ruimte voor het houden van vergaderingen en 
bijeenkomsten. De reserveringsaanvragen kunnen 
online worden ingediend, waarna het beheer deze 
aanvragen verwerkt. Zo komen wij de wensen van 
onze klanten zo goed mogelijk tegemoet. Wanneer de 
groep groter is dan 30 personen, ontvangen wij graag 
een mail over de wensen. Op deze wijze kunnen wij 
optimaal maatwerk leveren.

    Culinair genieten in het lunchcafé en      
    restaurant

Kom gezellig eens lunchen of eten in het lunchcafé! 
Iedere dag is hier een heerlijke lunch verkrijgbaar die 
voor u bereid wordt door vrijwilligers. De gerechten 
variëren en desgewenst krijgt u er een smakelijke
kop soep bij. 

Bezoek ook eens ons restaurant, hier wordt uw eten 
bereid en geserveerd door studenten van het 
Alfa-college. Voor een schappelijke prijs kunt u zich 
van maandagavond tot en met donderdagavond 
tegoed doen aan verrassende en overheerlijke 
gerechten uit voornamelijk de Franse keuken.

Het “Huis van de Wijk” is een plek waar iedereen samen zichzelf kan zijn.
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adres
    Klaprooslaan 304 A
    9713 SZ Groningen
telefoon
 050 31 246 24  
website
 www.jop-groningen.nl
e-mail
 jopbeheer@werkpro.nl

oppervlakte
 340 m2

activiteiten
 Kinder- en jeugdactiviteiten,      
     disco’s en vele andere
openingstijden
 maandag 
      13.00-19.00 uur
 dinsdag tot en met vrijdag
      13.00-17.00 uur
      18.30-21.00 uur
 zaterdag en zondag 
      gesloten
 Voor activiteiten op afspraak en  
 reserveringen altijd open

Jongerencentrum OosterParkwijkOude Wijken
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    Het JOP

Het Jongerencentrum OosterPark (JOP) is begin jaren 
zeventig voortgekomen uit jeugddisco’s die werden 
georganiseerd in de kantine van V.V. Oosterparkers. 
In 1975 bouwde het JOP een eigen clubhuis en in de 
zomer van 1976 werd de huidige stichting opgericht. 
Rond deze tijd had het JOP een eigen kartbaan op het 
terrein. Deze werd later ingeruild voor een 
basketbalveld. 

Het dieptepunt in het bestaan vond eind 1980 plaats, 
toen het gebouw door een brand verwoest werd. Al 
binnen enkele weken werd vanwege de grote waarde 
die aan het jongerencentrum werd gehecht, besloten 
om het opnieuw op te bouwen. Binnen twee maanden 
werden de restanten van het JOP eigenhandig 
afgebroken en afgevoerd om zo de kosten te drukken. 

     Huidige doelstelling en activiteiten

Het doel van Het JOP is het stimuleren en begeleiden 
van activiteiten voor en door multiculturele jongeren 
uit de Oosterparkwijk. De jeugd kan zich op deze 
wijze ontwikkelen, talenten laten ontplooien en 
kennis en vaardigheden opdoen. 

De ligging van het JOP aan een fraai ingericht 
speelterrein maakt het geschikt voor vele 
buitenactiviteiten. Ouders kunnen hierbij onder het 
genot	van	een	JOP-koffie	op	een	bankje	
heerlijk tot rust komen. Met regelmaat worden 
sportieve en ontwikkelende buitenactiviteiten voor 
de jeugd georganiseerd, zowel in eigen beheer als in 
combinatie met samenwerkingspartners. 

De wederopbouw gebeurde door een ploeg van 
meer dan 90 toegewijde vrijwilligers met ieder hun 
eigen taak en functie. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
het hedendaagse JOP nog steeds open is. 
Dit bewonersinitiatief voor en door kinderen en 
jongeren is daarmee een gastvrije ontmoetingsplaats 
voor de Oosterparkwijk.

Het doel van Het JOP is het stimuleren en begeleiden van activiteiten 
voor en door multiculturele jongeren uit de Oosterparkwijk.
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    Nawoord -
    De wijk moet de ruimte houden

Uit het voorgaande blijkt dat de wijkcentra levendige 
plaatsen zijn waar veel sociaal-culturele activiteiten 
plaatsvinden. Dit is allemaal niet vanzelfsprekend! 
Wijkcentra draaien voor een groot deel op vrijwilligers, 
zowel in het beheer, in de activiteitenontwikkeling en 
uitvoering, als ook in het bestuur. Deze vrijwilligers 
worden ondersteund door een klein professioneel 
kader.	Naast	een	basisvoorziening	is	het	wijkcentrum	
ook een bewonersinitiatief.

Er moet voor gezorgd worden dat de belangrijke 
ontmoetingsfunctie die het wijkcentrum heeft in stand 
blijft. De centra activeren inwoners van de stad en 
spelen daardoor een belangrijke rol in het voorkomen 
en het tegengaan van maatschappelijke problemen die 
in de verschillende wijken spelen. De 
buurtaccomodaties zorgen voor leefbaarheid.

Hiervoor	zijn	voorbeelden	te	over.	Neem	de	
computercursussen die ouderen wegwijs maken met de 
computer en ervoor zorgen dat zij in contact blijven 
met vrienden en familie en hun zaken kunnen regelen. 
Of de laagdrempelige activiteiten voor kinderen, zodat 
ieder kind mee kan doen. Maar ook de vele 
taalcursussen, bewegingsactiviteiten en 
gezelschapsspellen zorgen ervoor dat inwoners van de 
stad bij het maatschappelijk leven betrokken worden, 
een gezondere levensstijl ontwikkelen én dat er 
vriendschappen ontstaan. Dit is noodzakelijk voor een 
goede samenleving waar ieder zijn kracht en talenten 
benut en oog voor elkaar heeft. 

Juist doordat centra weten wat er speelt in de buurt, 
zijn ze een waardevolle gesprekspartner voor de 
WIJ-teams bij het opstellen van de gebiedsagenda’s. 
Wij zetten ons in om dit in de toekomst te behouden en 
verder te ontwikkelen. De wijk moet de ruimte houden.

Bestuur BBOG
Jouke de Jong
Derk Jaap Bessem
Sjoerd Bouwman

september 2018
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7) Pagina 12 foto’s van Facebook Wijkcentrum Trefpunt en www.spijkerenspelweek.nl
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10) Pagina 18 Foto’s van Facebook Buurtcentrum De Berk en Flickr
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