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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting De Oude Bieb. Dit jaar heeft opnieuw de
coronapandemie een hoofdrol gespeeld in het wel en wee van De Oude Bieb. De
beperkingen hebben een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling, zowel intern als extern.
Wat gelijk is gebleven met het vorige jaar, is het feit dat de ruimte die gebruikt wordt in het
Vensterhuis aan het Anker beperkingen met zich meebrengt.
Met horten en stoten is hard gewerkt aan een onderzoek naar een nieuw onderkomen.
Onder de werktitel ‘Huis van de wijk’ is vanuit diverse geledingen een beweging op gang
gekomen om binnen afzienbare tijd een plaats te vinden om De Oude Bieb fysiek onder dak
te brengen. In 2022 wordt met inzet van velen getracht een doorbraak op dit gebied te
bewerkstelligen.
Ondertussen is het netwerk rond De Oude Bieb uitgebreid met onder meer Kansrijk Oost,
Welzijn op recept, en Juffies Speelopvang.
Gedurende dit jaar is Marja Wolthuizen als bestuurslid aangetreden om de vacante plek te
vullen na het vertrek van Cor de Vries. Hij moest noodgedwongen terugtreden vanwege de
mantelzorg voor zijn zieke vrouw. Marja heeft onder meer het onderwerp ‘vrijwilligers’ in haar
portefeuille.
De Oude Bieb verheugt zich in de belangstelling vanuit het VSB- en Oranjefonds.
De ondersteuning van de plaatselijke middenstand; Brood- en banketbakkerij Meindertsma
en de COOP, is het noemen zeker waard.
Elke maand plaatst de wijkkrant de Lewenborger berichten vanuit De Oude Bieb.
De onderaannemersovereenkomst met AtHomeFirst, als algemene voorziening, is eind 2021
met een jaar verlengd.
Het bestuur bedankt de Gemeente Groningen voor de ondersteuning op diverse gebieden.
In 2022 gaat De Oude Bieb, hopelijk onder goede omstandigheden, voorspoedig verder om
het bruisend centrum in Lewenborg verder te ontwikkelen van en voor Lewenborgers.
Met de vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers gaat dat zeker lukken.
Ruud van Erp,
Voorzitter Stichting De Oude Bieb
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1. Inleiding
Net als in 2020 stond ook dit jaar in het teken van de coronapandemie. We ontkomen er niet
aan dit toch weer te benoemen. Want de wil om er te zijn voor wijkbewoners die in de
verdrukking verkeren en hen waar mogelijk te ondersteunen – vanouds de kernactiviteit van
De Oude Bieb – bleek een lastige opgave. Terwijl juist daar de vrijwilligers hun drive aan
ontlenen en met liefde hun energie in steken. We kunnen vaststellen dat De Oude Bieb haar
eigen doelen ook dit jaar niet ten volle heeft kunnen waarmaken. En ook de gemaakte
afspraken met partners als AtHomeFirst en WIJ zijn gedurende het jaar onder spanning
komen te staan.
De vrijwilligers en bezoekers van De Oude Bieb
behoren – voor een deel – tot de groep ‘kwetsbaren’
in de samenleving. Zij hebben hun uitdagingen op
mentaal of lichamelijk vlak, of op een combinatie van
beide. Juist voor hen is het belangrijk dat een
voorziening als De Oude Bieb dagelijks open en
toegankelijk is. Dan is het extra zuur dat zo’n
voorziening als een van de eersten de deur moet
sluiten omdat een veilige werkplek voor de
medewerkers niet langer gegarandeerd kan worden
en om besmettingen te voorkomen.
Toch heeft het team van De Oude Bieb alles uit de
kast getrokken om te blijven doen wat nodig is om
mensen alsnog een plek te bieden waar ze even op
adem konden komen. Om in contact te blijven met
bezoekers en vrijwilligers op momenten dat de
De Oude Bieb verwelkomt bezoekers in coronatijd
samenleving op slot zat, of ze mee te nemen,
bijvoorbeeld tijdens een wandeltocht. Of door activiteiten aan te bieden zodra het weer kon
en mensen uit te nodigen uit hun isolement te stappen.
Hoe De Oude Bieb dat heeft gedaan leest u in het verdere verloop van dit verslag. En laat
van u horen of beter nog, kom langs, als u denkt: daar wil ik meer van weten! U bent van
harte welkom.
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2. Organisatie en bedrijfsvoering
De Oude Bieb Lewenborg is de Sociale Huiskamer van Lewenborg en draait voornamelijk op
de inzet van vrijwilligers. De Oude Bieb is gestart als een bescheiden burgerinitiatief, met als
voornaamste doel mensen met een laag inkomen een plek te bieden waar ze, zonder dat ze
iets moeten, een gratis kopje koffie of thee kunnen drinken, een praatje kunnen maken of
kunnen deelnemen aan een van de vele activiteiten. Ook kunnen ze een bezoek brengen
aan onze kringloopwinkel De Biebshop.
Inmiddels is De Oude Bieb, met ondersteuning van de gemeente, uitgegroeid tot een
wijkvoorziening van formaat die niet meer is weg te denken uit de wijk en voorziet in veel
behoeften bij bewoners.
De vrijwilligers bij De Oude Bieb zorgen ervoor dat er koffie en thee wordt geschonken en
bieden bezoekers een luisterend oor. Ook zorgen zij ervoor dat spullen voor de winkel
gebracht en gehaald, schoongemaakt en/of gerepareerd worden, voordat ze worden
verkocht in De Biebshop.
In 2021 waren er gemiddeld 35 vrijwilligers actief, die zich geheel belangeloos inzetten voor
de wijkbewoners van Lewenborg.
Bij De Oude Bieb worden veel activiteiten georganiseerd. Het gebouw en de omgeving
worden schoongehouden. De website, de Facebookpagina en het Instagramaccount worden
regelmatig geüpdatet en daarnaast werken we samen met andere wijkorganisaties en
initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs en een klein sociaal
netwerk volwaardig kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijk. Zo leveren de vrijwilligers
een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk Lewenborg.

Vrijwilligers van het project De Oude Bieb maakt schoon rapen iedere week zwerfvuil op in de wijk
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De Oude Bieb biedt ook een podium aan wijkbewoners, -initiatieven en -activiteiten. We zijn
vertegenwoordigd bij centrale wijkbijeenkomsten en hebben een rol in het aanjagen van
activiteiten en het stimuleren van actieve deelname bij bewoners. Om bewoners individueel
te bereiken zijn we in samenwerking met andere organisaties gestart met ‘Buurten met een
bakkie’. We bezoeken mensen huis-aan-huis met een mand koffie, thee en koekjes en
vragen hoe het met ze gaat en hoe ze zich in de wijk voelen.
Mede door deze dynamiek van samenwerken en organiseren is De Oude Bieb niet alleen
een gelegenheid waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook een plek om je weg in de wijk te
vinden. We kennen de bewoners en de wijk en weten hoe de sociale infrastructuur in elkaar
zit.
Sinds juni 2020 is De Oude Bieb een algemene voorziening en met GON1-partner
AtHomeFirst zijn afspraken gemaakt over hoe wij daaraan invulling geven.

Corona
Ook 2021 stond voor De Oude Bieb in het teken van de coronapandemie. Het virus tastte het
‘leven’ van en bij De Oude Bieb ernstig aan. Door de verschillende lockdowns en de
geldende coronamaatregelen was De Oude Bieb (deels) gesloten. Wel bleven we steeds op
zoek naar mogelijkheden om contact te houden met vrijwilligers en bezoekers.

Tweede lockdown
Tijdens de tweede lockdown hebben we ingezet op wekelijks telefonisch contact met onze
vrijwilligers. Op deze manier konden we toch een beetje de vinger aan de pols houden en
horen hoe het met iedereen ging. Daarnaast hebben we regelmatig, en soms ook wekelijks,
contact gehad met onze vaste bezoekers. Het werd erg gewaardeerd dat ze gebeld werden
met de vraag: ‘hoe is het met je en kunnen we iets voor je betekenen?’ Een aantal van onze
vrijwilligers en bezoekers hebben onderliggende klachten en zijn erg angstig. Dat zij hun
verhaal even kunnen doen, geeft dan lucht.
Tijdens de tweede lockdown hadden we baat bij de lessen die we trokken uit de eerste
lockdown. We hebben ook tijdens de tweede lockdown met een groot aantal vrijwilligers
wandelafspraken gemaakt. Wandelen op anderhalve meter afstand is prima te doen, en even
naar buiten en een ander gezicht zien doet een mens zichtbaar goed. Bij een aantal mensen
zagen we dat ze terugvielen in oud gedrag. Dit was vooral het geval bij mensen die zich in
het verleden terugtrokken in hun huis. Zij waren en zijn geneigd om alle contacten uit de weg
te gaan; dit geeft ze een gevoel van veiligheid. Door met ze in gesprek te blijven en ze
bijvoorbeeld uit te nodigen voor een wandeling, probeerden we te voorkomen dat dit gedrag
blijvend zou gaan worden.
Tijdens de wandelingen gingen we met hen in gesprek en benoemden wat we bij deze
vrijwilliger zagen en hoe jammer het zou zijn als ze weer stappen achteruit zouden gaan.

1

Gebiedsondersteunend Netwerk – Met per stadsdeel de organisaties die belast zijn met de uitvoering van onder
meer de Wmo.
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Samen bespraken en bespreken we wat vrijwilligers nodig hebben en waar De Oude Bieb
hen kan ondersteunen om terugval in het oude gedrag te voorkomen.

Derde lockdown
De Oude Bieb is vrijdag 17 december voor de derde keer in lockdown gegaan. Omdat dit
vlak voor de kerstvakantie viel, hebben we geen kerstbijeenkomst kunnen vieren met de
vrijwilligers. De coördinatoren hebben bij alle vrijwilligers hun welverdiende kerstattentie
afgegeven.

2.1 Algemeen/Organisatie en bedrijfsvoering
Vrijwilligers
Voor de verhuizing en de lockdowns waren er gemiddeld ongeveer 45 vrijwilligers actief bij
De Oude Bieb. In 2021 waren dat 35 vrijwilligers. Meerdere mensen zijn om uiteenlopende
(vooral coronagerelateerde) redenen gestopt. Na de zomer zijn 3 nieuwe vrijwilligers gestart.
Vanwege corona durfde een aantal vrijwilligers nog niet te starten.
Tevens vervullen 3 vrijwilligers een Participatiebaan. In september 2021 startte een stagiaire
van de studie Social Work van de Hanzehogeschool bij De Oude Bieb. Helaas heeft zij
vanwege persoonlijke omstandigheden haar studie en stage afgebroken.

Vrijwilligers en openingstelling De Oude Bieb
Tijdens de tweede lockdown was De Oude Bieb gesloten. Toen bekend werd dat we weer
open mochten (met in achtneming van de coronaregels), hebben we onderzocht of we de
bezetting qua vrijwilligers rond konden krijgen (lang niet alle vrijwilligers durfden weer aan de
slag).
In maart 2021, toen bekend werd dat wij weer mensen mochten ontvangen, zijn de
coördinatoren gestart met het uitnodigen van vrijwilligers om koffie of thee te komen drinken
in het nieuwe gebouw. Op afspraak was het mogelijk om (op anderhalve meter en bij
beweging met mondkapje) op maandag- of vrijdagmiddag samen met drie vrijwilligers en één
van de coördinatoren bij elkaar te komen. Tijdens gesprekken kwam onder andere naar
voren wat er speelde en wat de wensen van de vrijwilliger voor de toekomst waren.
Een aantal vrijwilligers durfde het aan om te komen, maar het grootste deel nog niet.
De projectuitvoerder en de algemeen coördinator hebben daarom eind maart telefonisch
contact gehad met alle vrijwilligers. Er werd een inventarisatie gemaakt van het aantal
vrijwilligers dat weer aan de slag zou willen. Na deze inventarisatie was het mogelijk om op
een aantal momenten weer open te gaan.
Vanaf maart 2021 huren we twee zalen in de nabijgelegen Emmaüskerk, waar we vanwege
de grotere ruimtes in eerste instantie zijn gestart met koffieochtenden en activiteiten.
Tegelijkertijd hebben de vrijwilligers de nieuwe locatie aan het Anker coronaproof gemaakt
(met plexiglas, stickers, handgel, enz.). Ze hebben draaiboeken geschreven, nieuwe flyers,
aanwezigheidslijsten en inschrijflijsten gemaakt en bezoekers gebeld.

Algemeen Jaarverslag 2021 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

8

Tijdens de twee lockdowns hebben we geen nieuwe vrijwilligers aan kunnen nemen. Wel zijn
er verschillende aanmeldingen binnengekomen. We hebben met al deze mensen
kennismakingsgesprekken gevoerd, en in september zijn twee vrijwilligers gestart. In
november startte een derde, die tevens een Participatiebaan heeft.

Ondersteuning bij specialistische hulpvragen
Wanneer de vrijwilligers of bezoekers tijdens deze zware periode hulpvragen hadden, heeft
De Oude Bieb hen ondersteund door contact op te nemen met het sociaal team (WIJ
Lewenborg). Dit gebeurde telefonisch of via e-mail, omdat met hen eveneens geen fysiek
contact mogelijk was. Samen voelt men zich immers sterker dan alleen! We hebben gemerkt
dat ondersteuning op deze momenten voorkomt dat mensen denken… ‘ach, laat maar’. Met
alle gevolgen van dien.
Vanuit De Oude Bieb zijn daarnaast onder meer de volgende acties ondernomen:
• Een vrijwilliger werd overvraagd door hulpvragen van een bezoeker (de bezoeker is
laaggeletterd). Samen hebben we vier gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn er vier
gesprekken geweest met iemand van het sociaal team i.v.m. warme overdracht. Het
sociaal team heeft aangeboden de mevrouw met de hulpvraag ondersteuning te bieden.
Er vonden wekelijks gesprekken plaats met de projectuitvoerder, onder meer over het
verloop van het contact tussen vrijwilliger en bezoeker.
• Een vrijwilliger moest worden opgenomen vanwege een psychose. Zijn moeder moest
overkomen vanuit Curaçao. De projectuitvoerder heeft intensief contact met de moeder
en bespreekt met haar hoe zij de vrijwilliger na zijn ontslag kan ondersteunen. Ook
spreekt de projectuitvoerder met de moeder af contact te houden als zij weer terug is
naar Curaçao.

Coördinatoren en werkgroepen
In 2021 waren er zes werkgroepen: Biebshop, Gastvrouwen en -heren, Activiteiten en
aankleding, PR en Communicatie, Externe projecten en Iedereen doet mee in Lewenborg.
Elke werkgroep heeft een vrijwillig coördinator, De Biebhop heeft vanwege de vele
werkzaamheden twee coördinatoren. De vrijwillig coördinatoren nemen wekelijks deel met de
algemeen coördinator aan het coordinatieoverleg. Tijdens dit overleg komen zaken aan de
orde als: afstemming werkzaamheden, activiteiten, knelpunten en planning. Het begin van
2021 stond vooral in het teken van corona en de verhuizing, de aankleding en het
voorbereiden op de openstelling in de locatie aan het Anker.
Het was voor de coördinatoren wederom een bijzonder jaar: vanwege de diverse lockdowns
heeft men op een andere manier invulling moeten geven aan de werkzaamheden. Het
contact met vrijwilligers en bezoekers stond daarbij voorop.
Een van de coördinatoren van De Biebshop heeft vorig jaar de stap genomen om als zzp-er
een kapsalon te gaan starten. We hebben met succes een oproep gedaan onder de
vrijwilligers om een opvolger te vinden. Per 1 juni is een van de vrijwilligers van De Biebshop
als coördinator vrijwilligers Biebshop gestart. Hiermee is het team weer compleet.
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2.2 Gebouw en huur overige ruimten
Verhuizing
Eind 2020, begin 2021, stond ons een grote taak te wachten: de verhuizing van het oude
pand naar het nieuwe pand aan het Anker in Lewenborg. De verhuizing was op 1 februari
2021 een feit. Er is door een aantal vrijwilligers keihard gewerkt om het nieuwe gebouw, dat
bijna de helft kleiner is dan het oude, in te richten.

Vrijwilligers verhuizen de balie van De Biebshop van de oude naar onze nieuwe locatie

(Her)opening De Oude Bieb voor bezoekers/klanten
Op 19 april zijn we, na een try-out, ook in onze nieuwe locatie weer gestart met de koffietafel.
Hier zijn we begonnen met 3 bezoekers. Na het evalueren van deze try-out met de
coördinatoren, zijn we op 10 mei gestart met vaste koffietafelmomenten in De Oude Bieb. Tot
september was er elke maandag- en vrijdagochtend gelegenheid om koffie te drinken.
Eind augustus was er inmiddels ruimte om 8 bezoekers te ontvangen. Na het loslaten van
alle coronaregels hebben we in september de koffietafel ook opengesteld op woensdag- en
donderdagochtend. Daardoor was er vier keer per week gelegenheid om koffie te drinken.
Toen de besmettingscijfers weer opliepen, moesten we helaas besluiten het aantal
bezoekers aan tafel terug te brengen van 8 naar 6 naar 4. Bij binnenkomst en tijdens het
verplaatsen moest men een mondkapje dragen. Om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen
ontvangen, kon men maximaal een keer per week een plekje reserveren.
Met de kwetsbaarste bezoekers hebben we zelf contact gezocht en ze uitgenodigd om koffie
te komen drinken. Vrijdag 17 december was de laatste koffieochtend, op die avond is de
derde lockdown ingegaan.
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De Biebshop (kringloopwinkel)
Eind maart hebben we De Biebshop, onze kringloopwinkel, eindelijk open kunnen stellen
voor klanten. De reacties waren bijzonder positief. Alhoewel de winkel een stuk kleiner is dan
in ons vorige pand, vinden klanten de sfeer heel aangenaam.
Vanwege de kleine ruimte konden we maximaal 5 personen tegelijk in De Biebshop
ontvangen (1,5 meterregel). Uit voorzorg was De Biebshop in 2021 alleen ’s middags open.

Activiteiten De Oude Bieb
Vanaf 6 april startte Get Hooked (haken en breien) op dinsdagochtend en woensdagavond
weer in De Oude Bieb. Vanaf 28 november moest De Oude Bieb ook vanaf 17.00 uur
gesloten zijn en werd Get Hooked van de woensdagavond naar de woensdagmiddag
verplaatst.
Op 7 mei is de Klaverjasclub gestart, en sindsdien werd er elke vrijdagmiddag fanatiek
gekaart. Tijdens de laatste keer in 2021, op 17 december, werd er gespeeld om diverse
(kerst)prijzen.

Activiteiten en koffieochtend in de Emmaüskerk
Sinds maart 2021 huurt De Oude Bieb op de woensdag een ruimte in de nabije
Emmaüskerk. Dit vanwege het feit dat wij in het nieuwe pand te weinig ruimte hebben voor
sommige activiteiten (zoals het Inloopatelier, bingo, sjoelen, en creatieve activiteiten).
In maart en april hebben we voorzichtig proefgedraaid met een beperkt aantal bezoekers,
van wie we wisten dat ze zich aan de geldende maatregelen zouden houden en die weinig
sociale contacten hadden.
Vanaf mei organiseren we op woensdag elke week een koffieochtend en een activiteit in de
kerk. We zijn voorzichtig gestart met 4 gasten aan de koffietafel en 4 mensen die deel
konden nemen aan de activiteiten. Daarnaast waren er 2 vrijwilligers aanwezig die aan de
tafel en tijdens de activiteiten een praatje met de bezoekers maakten. Alle bezoekers waren
zeer enthousiast dat ze na maanden weer een uitje hadden en eindelijk weer eens ‘live’ met
mensen konden spreken. Na een tijd bleek het mogelijk om 6 bezoekers uit te nodigen en
vanaf augustus was dat 8 personen. In het najaar hebben we besloten het aantal bezoekers
in de kerk uit te breiden naar maximaal 12 personen.
Vanaf oktober hebben we de koffieochtend alleen nog in De Oude Bieb gehouden, zodat we
de kerk konden gebruiken voor de activiteiten waar veel mensen aan deel kunnen nemen.
Sindsdien kan men elke woensdagochtend schilderen en elke woensdagmiddag deelnemen
aan bingo, sjoelen of creatieve activiteiten.

2.3 Ontwikkeling vrijwilligers
De Oude Bieb investeert nadrukkelijk in de ontwikkeling van haar vrijwilligers. Een groot deel
van onze vrijwilligers heeft door hun financiële situatie geen toegang tot bijvoorbeeld
trainingen of cursussen. De Oude Bieb leeft echter in de overtuiging dat ieder mens
waardevol is en een belangrijke bijdrage kan leveren, mits men in staat wordt gesteld om
zich in eigen tempo en zonder dwang in een veilige omgeving te kunnen ontplooien! Wij zien
hiervan dagelijks het positieve resultaat.
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Ook in 2021 hebben we vooral ingezet op het in contact blijven met al onze vrijwilligers. De
opeenvolgende lockdowns hebben er bij een aantal flink ingehakt, sommigen zijn weken het
huis niet uit geweest en anderen moesten alle zeilen bij zetten om niet terug te vallen in oud
gedrag (waaronder: straatvrees, middelengebruik, ongezonde levensstijl). Met deze
vrijwilligers hebben we extra vaak contact gehad. Van onze vrijwilligers hebben er 2 betaald
werk gevonden en 1 is als zzp-er een kapsalon aan huis gestart.

Participatiebanen
In 2021 waren 3 personen via een Participatiebaan (P-baan) actief bij De Oude Bieb, van wie
2 al langere tijd. Zij hebben hun P-baan tijdens de lockdowns gepauzeerd en zijn na de
tweede lockdown weer volledig gestart. Per 1 november is een wijkbewoner gestart met een
P-baan bij De Oude Bieb.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op 9 en 10 juni hebben 7 vrijwilligers, de algemeen coördinator en de projectuitvoerder
deelgenomen aan een training BHV. Op 22 juni hebben we een ontruimingsoefening gedaan
met alle partijen binnen het gebouw waar we nu gevestigd zijn. Er waren 4 personen van De
Oude Bieb bij aanwezig.

De reanimatiedummies liggen klaar voor de training BHV

Wijkgilde
Het Wijkgilde is wel van start gegaan, maar in tegenstelling tot het voorgaande jaar werden
de lessen alleen aangeboden in Beijum. Het ging om een gemengde groep met mensen uit
Beijum en Lewenborg. Zij stromen naar verwachting in 2022 uit.
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2.4 Voorlichting en juridische ondersteuning
Sociaal advocaat
De sociaal advocaat is in 2021 niet inzetbaar geweest op locatie. Gedurende het jaar heeft
een bezoeker van De Oude Bieb twee keer telefonisch contact gehad.

2.5 Netwerkpartners
Wijkcentrum Het Dok
Met het wijkcentrum is contact onderhouden via mail. Er vonden geen gezamenlijke
activiteiten plaats.

Gebiedsteam Oost
Met het gebiedsteam wordt nauw samengewerkt, met name met stadsdeelcoördinatie. Dat is
al zo vanaf de start van De Oude Bieb en die samenwerking is geïntensiveerd in de loop der
jaren. Dit doen we onder meer door onze positie in de wijk onder de aandacht te brengen en
te houden bij de gemeente, onze financiële basis veilig te stellen en samen op te trekken bij
onze zoektocht naar een vervangend tijdelijk onderkomen.
Daarnaast hebben we contact met onder meer de afdeling Werk en Participatie en de
werkcoaches.

AtHomeFirst
De Oude Bieb als algemene voorziening is bewaarheid geworden. Samen met de gemeente
Groningen en AtHomeFirst is deze wens gerealiseerd. De projectuitvoerder van ‘Iedereen
doet mee in Lewenborg’ heeft naar aanleiding van de samenwerking met AtHomeFirst
urenuitbreiding gekregen. Zij is eerste contactpersoon en ontvangt nieuwe bezoekers die in
het kader van de algemene voorziening worden aangemeld. Meestal betreft dit wijkbewoners
die sociaal geïsoleerd zijn. Mensen kunnen worden aangemeld door AtHomeFirst, het
sociaal team, of het Leger des Heils. Dit kan zijn voor een kopje koffie en/of het meedoen
aan een activiteit. Daarnaast begeleidt de projectuitvoerder de vrijwilligers bij een volgend
bezoek van deze nieuwe, kwetsbare bezoekers. Wanneer zij ziet dat de bezoeker zich op
zijn gemak gaat voelen, kan zij het verder overlaten aan de vrijwilligers.
Tijdens een overleg van het WIJ-team en AtHomeFirst is naar voren gekomen dat er een
groep mensen met beginnende dementie en een groep mensen met lichte psychische
klachten tussen wal en schip valt. Het idee is om deze mensen bijvoorbeeld een keer in de
maand een plek te bieden. AtHomeFirst biedt hiervoor in 2022 een training aan onze
vrijwilligers aan.

WIJ Lewenborg
De samenwerking met WIJ Lewenborg verloopt goed. Medewerkers melden mensen aan
voor de algemene voorziening en na een driegesprek pakt De Oude Bieb het contact op.
Daarnaast zijn er goede contacten met de opbouwwerkers en de sociaal raadsvrouw.
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Leger des Heils (LdH)
Sinds 2016 heeft een medewerker van het Leger des Heils een werkplek in het gebouw van
De Oude Bieb.

BeWonersPlatform Lewenborg (BWPL)
We werken nauw samen met het BWPL (voortgekomen uit Golvend Lewenborg en de
Scheepsraad). Het BWPL maakt gebruik van onze faciliteiten en we organiseren regelmatig
activiteiten voor de wijk (Burendag, Milieustraat). Daarnaast maakt het BWPL gebruik van
onze bus, en kunnen wij gebruik maken van hun elektrische bakfiets.

2.6 Armoedepreventie activiteiten
Onze activiteiten op het gebied
van armoedepreventie beknopt
samengevat:
• Sociale huiskamer met gratis
koffie en thee
• Deelname aan alle
activiteiten is gratis
• Prijzen in De Biebshop zijn
extra laag
• Vervoer van spullen tegen
bijna kostprijs voor inwoners
van Lewenborg
• Broodservice: 34 gezinnen
MUP aan het Anker 14-B
en alleenstaanden krijgen 4
keer per week brood
• Kerstpakketten: 30 kerstpakketten worden verstrekt aan minima
• Kerstdiner: samen met Het Dok, WIJ Lewenborg en het Leger des Heils organiseren we
een kerstmaaltijd voor 120 personen
• Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP) voor gratis producten: wordt in 2022 uitgebreid
met incontinentiemateriaal
• Vrijwilligers kunnen spullen in De Biebshop kopen met 50% korting (tot 25 euro)
• Deelname aan trainingen en cursussen is gratis voor alle vrijwilligers
• Deelname wijkwerkgroep Eenzaamheid
• Deelname Taalhuis Lewenborg
• Cursus Geld & Grip
• Spreekuur sociaal raadsvrouw belasting
• Spreekuur sociaal advocaat
• Voorlichting Minimafonds
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3. Gastvrouwen en -heren
De bezoekers met hun gastvrijheid echt het gevoel geven dat ze thuis zijn! Dat is de kracht
van de gastvrouwen en -heren van De Oude Bieb. Naast ontvangstwerkzaamheden,
verzorgen de gastvrouwen en -heren ook de koffie en thee tijdens vergaderingen, cursussen
en trainingen. Ook houden zij de keuken en de koffieruimte netjes. Buiten de reguliere
openingstijden springen zij vaak in bij speciale activiteiten in De Oude Bieb en bij
wijkgerichte activiteiten, zoals Burendag.
Het team gastvrouwen en -heren bestond in 2021 uit 5 dames en 1 heer en werd
aangestuurd door de coördinator gastvrouwen en -heren. Ondanks de coronamaatregelen
kon het team toch nog gemiddeld 8 bezoekers per dag verwelkomen.

Warm welkom
De stamtafel in de huiskamer is de spil van De Oude Bieb. Hier bieden de gastvrouwen en
-heren de bezoekers koffie, thee en wat lekkers aan. Ze laten de bezoekers voelen en zien
dat ze er mogen zijn. Elke bezoeker van De Oude Bieb is van harte welkom om een gratis
kopje koffie te drinken aan de stamtafel. De gastvrouwen en -heren nodigen ook nieuwe
bezoekers, klanten van De Biebshop en deelnemers aan activiteiten van harte uit om plaats
te nemen aan de stamtafel.
Na de verhuizing hebben we een groot deel van de oude bezoekers, maar ook vele nieuwe
bezoekers, mogen ontvangen. Door de samenwerking met AtHomeFirst hebben we in 2021
ook diverse kwetsbare, voor ons nieuwe, wijkbewoners ontvangen. De sfeer aan tafel was
ook dit jaar weer anders dan in andere jaren, omdat wij door de coronamaatregelen
genoodzaakt waren om kleine groepjes mensen uit te nodigden. De gesprekken werden
hierdoor wel intiemer.

Trainingen
Veel vrijwilligers en bezoekers hebben psychosociale problemen en soms leidt dat tot
overlast. Door de cursussen die de gastvrouwen en -heren in de loop der jaren hebben
gevolgd, zijn zij een stuk weerbaarder en sterker geworden. Hierdoor durven zij bezoekers
die grensoverschrijdend gedrag vertonen hierop aan te spreken.

Veiligheid voorop
Corona werd in 2021 meer gewenning, waardoor steeds meer bezoekers weer langs durfden
te komen. De gastvrouwen -heren wisten en weten hoe ze op gepaste afstand de bezoekers
kunnen voorzien van een kopje koffie of thee. Door de coronamaatregelen werd de sfeer aan
tafel echter af en toe gespannen. Dat kwam met name doordat de ene bezoeker de
maatregelen serieuzer nam dan de andere. Niet iedereen kon omgaan met ons
coronaprotocol, dat voor zowel bezoekers als gastvrouwen en -heren gold.
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Creatieve oplossingen
Omdat we vanwege de lockdowns regelmatig moesten sluiten, hebben we onze bel- en
wandelafspraken met bezoekers en kwetsbare vrijwilligers ook in 2021 voortgezet. Daar
waar mensen echt in de knel kwamen, hebben we ze uitgenodigd om in De Oude Bieb een
kopje koffie te komen drinken. Op die manier waren deze mensen er toch even uit en konden
ze hun verhaal kwijt.

Vrijwilligers van de kookgroep gezellig samen aan de (warme) lunch
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4. De Biebshop
Verhuizing
Eind 2020, begin 2021, stond ons een grote taak te wachten: de verhuizing van het oude
pand naar het nieuwe pand aan het Anker in Lewenborg. De verhuizing was op 1 februari
2021 een feit. Er is door een aantal vrijwilligers keihard gewerkt om het nieuwe gebouw, dat
bijna de helft kleiner is dan het oude, in te richten.
Doordat de nieuwe locatie een stuk kleiner is, moesten we veel spullen uit De Biebshop
wegdoen. We hebben een opslagcontainer gehuurd aan de Ulgersmaweg en in het voorjaar
van 2021 zelf 2 zeecontainers aangeschaft die op een plek in de buurt van de nieuwe locatie
zijn geplaatst. Helaas bleek dat onze vergunning hiervoor niet afgegeven had mogen worden
vanwege eerder gemaakte afspraken met een andere partij in Lewenborg. Met hulp van het
gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen hebben we extra containers aan de
Ulgersmaweg kunnen huren.

De Biebshop op de nieuwe locatie

Medewerkers
In 2021 waren gemiddeld 10 vrijwilligers werkzaam als Biebshopmedewerker.
Een deel van hen heeft deelgenomen aan de BHV-training.
Halverwege het jaar stopte de coördinator vrijwilligers Biebshop bij De Oude Bieb, omdat ze
als zzp’er aan de slag ging. Hierop hebben we een oproep voor een opvolger gedaan onder
de vrijwilligers. Gelukkig heeft een van de Biebshopmedewerkers op de vacature gereageerd
en na een sollicitatiegesprek hebben we geconcludeerd dat hij een uitstekende opvolger is.
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In 2021 hebben 3 vrijwilligers van De Biebshop betaald werk gevonden, mede door de
ervaring die ze bij De Oude Bieb hebben opgedaan.
In het najaar van 2021 hebben we tijdens het Biebshop-overleg de takenlijst geactualiseerd
en vastgesteld.

(Her)opening kringloopwinkel De Biebshop
Na de verhuizing hebben we De Biebshop ingericht en coronaproof gemaakt, onder meer
door het aanbrengen van schermen van plexiglas en stickers. We hebben de vrijwilligers in
kleine groepjes ontvangen en wegwijs gemaakt. In februari hebben we een nieuw
kassasysteem aangeschaft en zijn de vrijwilligers getraind in het werken met deze kassa,
zodat we er klaar voor waren om klanten te ontvangen op onze nieuwe locatie.
Halverwege maart hebben we 4 vaste bezoekers van De Oude Bieb uitgenodigd om langs te
komen, zodat we proef konden draaien. Na het proefdraaien hebben we nog enkele kleine
aanpassingen gedaan, waardoor met name mensen met een scootmobiel ook overal bij
zouden kunnen.
Eind maart hebben we De Biebshop eindelijk open kunnen stellen voor klanten. De reacties
waren bijzonder positief. Alhoewel de winkel een stuk kleiner is dan in ons vorige pand,
vinden klanten de sfeer heel aangenaam. Vanwege de kleine ruimte konden we maximaal 5
personen tegelijk in De Biebshop ontvangen (1,5 meterregel). Uit voorzorg was De Biebshop
in 2021 alleen ’s middags open.
In oktober is, naast het naambord van De Oude Bieb, ook een bord met daarop
Kringloopwinkel De Biebshop en ons logo aan de gevel bevestigd. Hierdoor hebben steeds
meer mensen ons weten te vinden.

Nieuwe naamborden op de gevel van onze locatie aan het Anker
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Internetverkoop
Naast de fysieke verkoop in de winkel hebben we in 2021 ook weer goederen verkocht via
internet op Marktplaats en Marketplace. De nieuwe coördinator vrijwilligers van De Biebshop
heeft deze taak op zich genomen. Ook zijn er 2 vrijwilligers die via Marktplaats en
Boekwinkeltjes.nl boeken verkopen. Dit was ook in 2021 een welkome bron van inkomsten.

Biebbus
De Oude Bieb beschikt over een bestelbus waarmee we goederen kunnen ophalen en
bezorgen. Ook wordt de bus regelmatig ingezet bij wijkgerichte activiteiten, zoals de
Milieustraat of het ophalen van de Lewenborger bij de drukkerij en het rondbrengen bij de
bezorgers.
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5. Activiteiten
Get Hooked
Voor corona kwam de handwerkgroep Get Hooked samen in De Oude Bieb op de dinsdagen vrijdagochtend en de woensdagavond. In 2021 was dat, buiten de lockdowns om, op
dinsdagochtend en woensdagavond. In plaats van 8 tot 10 mensen konden er nu maar 4 tot
6 personen deelnemen. Tijdens de lockdowns kon de groep niet samenkomen, maar werd
wel telefonisch contact gehouden met de deelnemers.

Inloopatelier
Het succesvolle inloopatelier is op 2 mei na vele verzoeken weer opgestart op de
donderdagochtend met groepen van 4 tot 6 personen. De vrijwilliger die dit vóór corona
deed, durfde het niet meer aan. Wel wilde zij helpen bij het opstarten van de eerste keer na
de lockdown. Ze was hier erg angstig voor vanwege corona, maar kreeg gaandeweg meer
vertrouwen in de manier waarop de regels werden nageleefd. Ze besloot daarop om toch zelf
de activiteit weer te willen voortzetten, maar in het najaar heeft ze helaas (wederom uit angst
voor een coronabesmetting) besloten weer te stoppen.

Creatieve activiteiten
In 2021 hebben we drie keer een creatieve activiteit kunnen organiseren: knutselen,
herfststukjes en kerststukjes maken. Dit vond plaats in de kerk in groepjes van 6 personen.
Eind november hebben we een vrijwilliger aangetrokken die deze activiteit een keer per
maand gaat organiseren.

Creatieve bezoekers maken met veel plezier prachtige herfststukjes
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Bingo!
In 2021 hebben we zes keer een Bingoavond georganiseerd op de eerste woensdag van de
maand. Hier was enorm veel belangstelling voor. Op onze oude locatie konden 25 personen
deelnemen, maar vanwege de coronamaatregelen kon aan deze activiteit een wisselend
aantal mensen (6 tot 12 personen) meedoen. Ondanks dat was het nog steeds een succes
en waren de bezoekers blij met een uitstapje. In december werd er nog een speciale
Kerstbingo gehouden, waarbij 8 personen aanwezig konden zijn.

Sjoelen
Een keer per maand werd er in 2021 op de woensdagmiddag in de kerk gesjoeld met een
klein groepje (3 tot 6 personen) regelmatige bezoekers. Er werd fanatiek gespeeld.

Klaverjassen
Buiten de lockdowns om werd er elke vrijdagmiddag door een gezellige groep van 4 tot 6
mensen geklaverjast in de koffieruimte van De Oude Bieb.

Vrijwillers leggen een kaartje met een bezoeker

Koor ‘Zin in Zingen’
Het koor heeft in 2021, vanwege de lockdowns, beperkt kunnen repeteren. In eerste instantie
werd in de buitenlucht gerepeteerd en toen het weer mocht heeft het koor, met financiële
ondersteuning van het BWPL, een ruimte kunnen huren. Hier konden de koorleden geheel
coronaproof uit volle borst zingen.
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Massage en reiki
Begin 2021 werden er op de eerste maandagmiddag van de maand massage- en
reikibehandelingen gegeven. Vrijwilligers en bezoekers konden zich via een intekenlijst
opgeven voor deze behandelingen van tien tot vijftien minuten, en daar was veel animo voor.
Helaas stopte dit rond de eerste lockdown en kwam het daarna niet meer van de grond. Dit
kwam vooral vanwege de soms kwetsbare gezondheid van bezoekers en het risico op
coronabesmetting.
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6. Projecten en samenwerking
Buurtconciërges
In 2021 zijn de twee buurtconciërges regelmatig door de wijk gegaan om zwerfvuil te rapen.
Vanwege hun eigen kwetsbare gezondheid waren ze minder op straat dan voorheen.

De Oude Bieb maakt schoon
Een enthousiaste groep vrijwilligers was ook in 2021, samen met de buurtconciërges en
wijkbewoners, wekelijks in Lewenborg actief.

Broodservice
Dinsdag tot en met vrijdag halen we overgebleven brood op bij Brood- en banketbakkerij
Meindertsma. Dit werd in 2021 verdeeld onder 34 huishoudens die lang van een
minimuminkomen moeten rondkomen.

Eetcafé voor alleenstaande senioren
Door de gastmensen te trainen in goed luisteren naar wat er speelt bij de bezoekers, is naar
voren gekomen dat er behoefte is om samen te eten. Na de heropening bleek in gesprekken
met vooral oudere bezoekers dat deze tijdens de coronaperiode minder vaak voor zichzelf
kookten en vooral kant-en-klaarmaaltijden aten. Naar aanleiding hiervan ontstond het idee
om, naast de Soep & Kletskoek en de buurtmaaltijd, ook een eetcafé speciaal voor deze
groep te starten.
Hiermee zijn we in september van start gegaan: één keer per week wordt een gezonde
maaltijd gekookt en kan men om 17.00 uur aan tafel. Deze activiteit blijkt een schot in de
roos, vanaf de eerste keer schoven 10 wijkbewoners aan. Om iedereen de gelegenheid te
geven om mee te eten, houdt de kookgroep een lijst van deelnemers bij. We zorgen ervoor
dat de meest kwetsbaren regelmatig aan de beurt zijn. Bezoekers geven aan dat, naast de
verse maaltijd, de gezelligheid van het samen eten ook erg belangrijk is.
Dat we in een behoefte voorzien, is meteen duidelijk geworden: twee bezoekers vertelden
aan tafel dat dit de eerste keer in een jaar was dat ze weer een warme maaltijd aten. Door
corona en persoonlijke omstandigheden hadden en hebben mensen in deze doelgroep
weinig energie om voor zichzelf te koken. De leeftijd van deze bezoekers varieert van 63 tot
90 jaar.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te kunnen eten, vragen we ook voor deze
activiteit geen financiële bijdrage. Indien men daartoe de mogelijkheid heeft, kan men een
vrijwillige bijdrage doen in een van de spaarpotten. We waren dan ook blij verrast dat we in
november werden benaderd door twee bewoonsters van Meerstad met de vraag of we
belang hadden bij kerstpakketten. Tijdens het kennismakinggesprek besloten ze dat ze
specifiek voor het eetcafé voor alleenstaande senioren geld in zouden zamelen. Dit heeft een
bedrag van 225 euro opgeleverd. Naar aanleiding van deze actie zijn we benaderd door RTV
Noord en heeft een van de vrijwilligers een oproep gedaan op de radio. Dit heeft
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geresulteerd in een extra donatie van 200 euro. Deze bedragen worden geheel besteed aan
het eetcafé.

Kerstpakketten
De Oude Bieb heeft ook in 2021 30 kerstpakketten verstrekt aan bezoekers en wijkbewoners
die langere tijd van een minimum rond moeten komen. De ondernemersvereniging van
winkelcentrum Lewenborg doneerde weer 30 bonnen van 10 euro, te besteden bij de Coop.

Kerstpakketten voor minima staan klaar om vervoerd te worden

Kerstdiner
Het geplande kerstdiner kon vanwege een lockdown helaas opnieuw geen doorgang vinden.

Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP)
Sinds september is De Oude Bieb een zogenaamd MUP. Van het Armoedefonds ontvangen
wij producten die wijkbewoonsters gratis uit de kast in het damestoilet mee kunnen nemen.

Wijkwerkgroep Eenzaamheid
In de wijkwerkgroep tegen eenzaamheid zijn meerdere organisaties uit de wijk actief. De
projectuitvoerder is daar samen met twee vrijwilligers vanuit De Oude Bieb bij betrokken.
Samen kijken we wat er op dit gebied speelt en wat er nog meer aangeboden zou kunnen
worden. Zo organiseren we samen bijvoorbeeld Burendag.

Burendag in september
De Oude Bieb heeft in 2021 op de eigen locatie meegedaan aan Burendag. Vanwege de
toen geldende coronamaatregelen kon het programma zoals we dat jarenlang hebben
uitgevoerd (op het Plein aan de Midscheeps met vele activiteiten, eten en muziek) niet
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doorgaan. Om toch aandacht te besteden aan Burendag hebben we de hele week daaraan
voorafgaand activiteiten voor een kleine groep bezoekers georganiseerd, zoals soep en
warme maaltijden aanbieden, sjoelen en klaverjassen.

Taalclub vrijwilligers
Bij De Oude Bieb zijn vrijwilligers van allochtone afkomst actief, die hebben aangegeven
graag beter Nederlands te willen leren spreken. In september zijn we daarom gestart met
een taalclub voor deze vrijwilligers. Voor de begeleiding van deze groep hebben we een
nieuwe vrijwilliger gezocht. De groep komt wekelijks samen en oefent op een laagdrempelige
en gezellige manier.

Taalhuis en Taalcafé
Voor de lockdowns had het Taalhuis één keer per week spreekuur in De Oude Bieb.
Het Taalhuis is in september 2021 weer gestart met dit spreekuur. Nieuw hierbij is het
Taalcafé. Het streven is dat een vrijwilliger van het Taalhuis met wijkbewoners op een
laagdrempelige manier in gesprek gaat over dagelijkse onderwerpen. Dit is in 2021 helaas
nog niet gestart.

Kansrijk Oost
In dit project worden er buddy’s toegewezen aan gezinnen die ondersteuning nodig hebben
op verschillende gebieden. Deze ontwikkelingen en gesprekken hebben eind 2020, begin
2021, plaatsgevonden. Er werd gekeken naar waarin we elkaar kunnen vinden en
ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling van onze
vrijwilligers. De mogelijkheid bestaat dat een van hen opgeleid kan worden tot buddy. De
algemeen coördinator zit namens De Oude Bieb in het Projectteam van Kansrijk Oost.

Leger des Heils
Sinds 2016 heeft een medewerker van het Leger des Heils (LdH) een werkplek in het
gebouw van De Oude Bieb. Er ontstond een goede klik en gaandeweg is er een mooie
samenwerking ontstaan. Een voorbeeld hiervan is dat een cliënt van het LdH bij ons
vrijwilliger is geworden en nu een opleiding ‘ervaringsdeskundige’ volgt en stage gaat lopen
bij het LdH.

Welzijn op recept
We hebben kennis gemaakt met de nieuwe medewerker van Welzijn op recept. Welzijn op
recept kan uitkomst bieden voor mensen die het moeilijk vinden om zelf weer een goede
draai aan hun leven te geven. Deze medewerker is welzijnscoach vanuit het
Gezondheidscentrum en doorverwijzing komt dan ook tot stand via huisartsen of andere
hulpverleners. De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebieden en kan
met warme overdracht mensen naar De Oude Bieb verwijzen. In mei 2021 is er voor het
eerst iemand door de welzijnscoach doorverwezen naar De Oude Bieb.

De Wiershoeck
In de Wiershoeck wordt dagbesteding in en rond een stadsboerderij aangeboden. De
Wiershoeck is sinds 2021 een algemene voorziening en beschikt onder meer over een mooie
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klusruimte waar wij op afgesproken dagdelen gebruik van kunnen maken. Helaas is het in
2021 niet gelukt hiervoor vrijwilligers/bewoners te vinden. In eerste instantie leek het er voor
de zomer op dat er 3 personen hiervoor belangstelling hadden. Alle drie hebben zij zich
echter vanwege het vinden van andere bezigheden en gezondheidsklachten afgemeld.

Sociaal team/WIJ Lewenborg
Sinds 2021 is De Oude Bieb een algemene voorziening. Aan het sociaal team van WIJ
Lewenborg en Beijum hebben wij voorlichting gegeven over wie wij zijn, wat wij doen en wat
onze werkwijze is. Bij doorverwijzing vinden wij het erg belangrijk dat dit met een warme
overdracht plaatsvindt. Dit ging in het verleden niet altijd goed. Het is belangrijk dat dit soms
met kleine stapjes gaat. Het maakt hierbij voor ons niet uit dat het soms noodzakelijk is om
mensen eerst thuis te bezoeken of ze van huis op te halen om de drempel zo laag mogelijk
te houden. De projectuitvoerder doet dit momenteel vanuit de samenwerking met
AtHomeFirst, maar deed dit in het verleden al op eigen initiatief.

Movisie
Op 18 mei zijn wij door Movisie geïnterviewd. Wij zijn door het VSBfonds voorgedragen als
een van de ‘pareltjes van buurtinitiatieven’. Vervolgens vond er op 8 juni een leersessie
plaats met andere buurtinitiatieven. In september is de publicatie online gezet; deze is terug
te vinden via: https://www.movisie.nl/publicatie/nieuwe-bundel-wij-wijk-3-toont-krachtbonding.

Filmtraining
In het najaar van 2021 vonden we een trainer die een training ‘filmen en interviewen’ gaat
verzorgen voor vrijwilligers van De Oude Bieb. Het is de bedoeling dat deze training zowel
door vrijwilligers van De Oude Bieb als het BWPL gevolgd wordt. In november is hiervoor
subsidie aangevraagd bij het Gebiedsteam Oost.

Jaarlijkse busreis kinderen
De jaarlijkse busreis is vanwege corona helaas niet doorgegaan. Gelukkig werd er een
Onvergetelijke Zomer georganiseerd voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar, op initiatief van
50 jaar Lewenborg. Er was daardoor tijdens de vakantieperiode heel veel te doen voor
kinderen.
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7. Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Met dit project wil De Oude Bieb door scholing en ondersteuning de zelfregie van vrijwilligers
en bezoekers bevorderen en afhankelijkheid ten opzichte van hulpverlening doorbreken.

Einde pilot, start project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Nadat de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ in mei 2020 succesvol tot een eind kwam,
schreef de projectuitvoerder een nieuw projectplan. Met behulp van het VSBfonds en het
Oranjefonds konden we het project voortzetten, bestendigen en verstevigen. Dit hebben we
in 2021, ondanks de lockdowns en de verhuizing naar een ander pand, kunnen realiseren
door goed in contact te blijven met de vrijwilligers via telefoon, een wandeling of een
persoonlijk gesprek. In het vervolg van het project is de samenwerking met de Stichting
Centrum voor Zelfregie en Participatie losgelaten, met instemming van beide partijen. Wij
hebben dankbaar gebruik mogen maken van hun expertise en ondersteuning. We zijn van
mening dat we het nu zelfstandig tot een succes kunnen brengen.

Trainingen
Door de verhuizing van De Oude Bieb en door de lockdowns hebben er in 2021 geen
trainingen plaats kunnen vinden. Een training ’Omgaan met emoties’ staat nog steeds op het
wensenlijstje van een aantal vrijwilligers. Deze training willen we in 2022 realiseren. Hiervoor
wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met Link050, ook bij eventuele andere
trainingen.

Wandelgroep ‘In stappen’
Elk jaar, vanaf maart tot en met oktober, gaat de wandelgroep ‘In stappen’ op pad. Helaas
kon dit in 2021 door het stoppen van de vrijwilliger die deze activiteit uitvoerde niet doorgaan.

Soep & Kletskoek en Buurtmaaltijd
Normaliter hebben we twee keer in de maand een buurtmaaltijd of eetmoment. Door de
lockdowns en door de verhuizing heeft dit niet kunnen plaatsvinden.
In het nieuwe pand hebben we een eigen keuken. De vrijwilligers van de kookgroep hebben
over de verbouwing en inrichting van de keuken meegedacht. Na de verhuizing heeft de
projectuitvoerder aan een aantal mensen van de kookgroep ondersteuning geboden bij het
inrichten van de keuken. De ideeën van de vrijwilligers waren hierbij erg belangrijk. Eenieder
had zo zijn eigen idee, en door hier ruimte voor te geven en wat ondersteuning te bieden,
konden we er samen goed uitkomen. Zo is er een stukje eigenheid ontstaan.
Sinds 19 mei wordt er weer elke week gekookt; in het begin alleen nog voor de vrijwilligers
die op dat moment aan het werk waren. Een groep van 5 vrijwilligers heeft dit met
ondersteuning van de projectuitvoerder opnieuw opgestart. Opvallend was dat er zich
vervolgens ook andere vrijwilligers hebben aangemeld voor het koken. Sommigen in de
vaste kookgroep, anderen incidenteel. Doordat er minder ruimte is in het nieuwe pand en er
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vanwege corona minder momenten waren om te kunnen werken, kozen vrijwilligers ook voor
andere mogelijkheden om actief te blijven en mee te kunnen blijven doen.

Vrijwilligers van de kookgroep in onze nieuwe keuken

Eetcafé voor alleenstaande senioren
Door de gastmensen te trainen in goed luisteren naar wat er speelt bij de bezoekers, is naar
voren gekomen dat er behoefte is om samen te eten. Na de heropening bleek in gesprekken
met vooral oudere bezoekers dat deze tijdens de coronaperiode minder vaak voor zichzelf
kookten en vooral kant-en-klaarmaaltijden aten. Omdat we veel vrijwilligers hebben die graag
willen koken, ontstond het idee om een middagkookgroep te starten. Op aanmelding of op
uitnodiging kan er een keer in de week een gezonde maaltijd aangeboden worden aan
ongeveer 8 personen.

Intervisie
Er is in 2021 weer een start gemaakt met het gastmensenoverleg. Helaas heeft er na dit
overleg nog geen intervisie plaatsgevonden. Het streven is om dit in 2022 weer op te
pakken, omdat dit succesvol gebleken is.

Doelen
De Oude Bieb wil door continuering van scholing en ondersteuning de zelfregie van
vrijwilligers en bezoekers bevorderen en afhankelijkheid ten opzichte van hulpverlening
doorbreken. We willen nog nadrukkelijker dan nu een schakel zijn tussen informele en
formele zorg. De ervaringen die we opdoen willen we overdraagbaar maken naar andere
vrijwilligersorganisaties.
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Als positieve uitkomst van de pilot zijn steeds meer vrijwilligers door training en coaching in
staat om de hulpvraag van bezoekers te signaleren. Door onze laagdrempelige werkwijze en
manier van benaderen (informele zorg) hebben we inmiddels veel bezoekers (vaak
zorgmijders) ondersteund en op weg geholpen om de juiste ingang te vinden bij formele
zorgorganisaties. Juist door het versterken van de vrijwilligers kunnen we ook de bezoekers
versterken.
Na wederom een roerig en heel gek jaar heeft de projectuitvoerder op een zo passend
mogelijke manier invulling aan het project en, daar waar het nodig was en zij het
noodzakelijk vond coaching (by walking around) aan de vrijwilligers gegeven.
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8. Wijkinitiatieven & Samenwerking
De verhuizing naar het nieuwe en veel kleinere pand vond plaats in januari 2021.
Daarmee verdween de plek die als ‘kweekvijver’ diende voor heel veel wijkactiviteiten en
samenwerking. Het huidige pand is hier door gebrek aan ruimte iets minder geschikt voor,
maar we gaan ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is.
Daar waar in het eerste jaar van de pandemie veel organisaties lamgeslagen waren, vond er
in het tweede jaar een soort gewenning plaats en zocht iedereen naar mogelijkheden om
toch door te gaan, hetzij in aangepaste vorm.

Derde donderdagen
De derde donderdag is een maandelijkse bewonersavond die we gebruiken om de wijk te
informeren over wat er speelt. Tegelijkertijd is het een moment waarop bewoners elkaar
kunnen ontmoeten en kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Vaak zijn hier
vertegenwoordigers van de verschillende (vrijwilligers)organisaties uit de wijk bij aanwezig.
Hierdoor is het een informeel wijkbreed overleg. Ongeveer de helft van deze derde
donderdagen kon in 2021 doorgang vinden.

Buurten met een Bakkie
De wijkactiviteit Buurten met een Bakkie hebben we ontwikkeld om met bewoners kennis te
maken, en in het bijzonder om schuchtere bewoners te bereiken. Deze mensen komen
doorgaans niet af op wijkactiviteiten, hoe laagdrempelig ook. En juist bij deze groep mensen
liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer.
Twee pogingen om het huis-aan-huisbezoek weer op te pakken werden gesmoord in een
lockdown. We hebben daarom Buurten met een Bakkie in de buitenlucht gecreëerd voor
ouderen. Daarbij werd koffie, thee en koek uitgedeeld en muziek gespeeld. Dit werd door de
aanwezigen zeer op prijs gesteld. In 2022 willen we dit herhalen zonder daartoe gedwongen
te worden door een lockdown. We werken hierin samen met WIJ, het Leger des Heils en de
pioniers van Overstag.

Lewenborg TV
Begin 2021 ging voor het eerst Lewenborg TV ‘de lucht in’. Bij gebrek aan maandelijkse
bewonersavonden waar je elkaar informeert, leek ons dit een mooie manier om toch
iedereen op de hoogte te brengen van wat er speelt in de wijk.
Het gebiedsteam van Gemeente Groningen heeft materiaal (microfoons, camera, laptop)
voor ons gefinancierd. In 2021 hebben we zes afleveringen gemaakt en via YouTube
‘uitgezonden’. De respons was goed. Gemiddeld kijken per aflevering ongeveer 500
personen. We streven ernaar om in 2022 een keer in de twee maanden een aflevering te
maken. Dat doen we dan naast de bewonersavonden. Er is te veel om te vertellen en om te
laten zien!
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Filmhuis Lewenborg
Drie vrijwilligers van De Oude Bieb en een kartrekker uit de wijk organiseerden in 2021 weer
filmavonden in Het Dok. Niet maandelijks, zoals gebruikelijk, maar als de coronamaatregelen
het toelieten en met een aangepast aantal bezoekers.
Daar waar we eerder met ruim 100 medebewoners naar de film konden kijken, mochten er
nu niet meer dan 30 bezoekers in.
Het mooie aan Filmhuis Lewenborg is dat (veelal) ouderen veilig alleen of met elkaar een
avondje uit kunnen in eigen wijk. Ook leren mensen elkaar kennen op deze avonden en
kunnen ze vervolgens samen gaan.

Werkgroep Verkeer in Lewenborg
Een groep bewoners maakte en maakt zich zorgen om een aantal onveilige
verkeersknelpunten in de wijk. Sinds februari 2021 organiseren we dan ook een
verkeerswerkgroep.
Zo’n 8 tot 10 bewoners overleggen met elkaar en met de gemeente over wat er verbeterd
kan worden. Ook hieruit is weer een ander samenwerkingsverband ontstaan. Bewoners
leerden elkaar kennen binnen de werkgroep en samen nemen ze nu deel aan een
werkgroep energietransitie in de wijk.

Wijkvernieuwing
De overleggen met betrekking tot de wijkvernieuwing zijn in 2021 van start gegaan.
In Lewenborg richt wijkvernieuwing zich vooral op het sociale aspect van onze samenleving.
Om die reden zijn wij er als bewoners nauw bij betrokken. Belangrijk zijn de vragen hoe we
meer verbinding kunnen creëren tussen bewoners onderling, tussen bewoners en
organisaties en tussen de organisaties onderling. En ook: wat mist er in de wijk wat de wijk
nog beter zou maken in dat opzicht?
De wijkvernieuwing spitst zich toe op vijf thema’s:
• Gezonde kansrijke generatie;
• Toekomst met perspectief;
• Versterken sociale basis;
• Levensloopbestendige wijk;
• Aantrekkelijke, gezonde en veilige wijk.
Het is mooi dat we daarover mogen meedenken en op onze beurt weer zo veel mogelijk
bewoners bij mogen betrekken. Ook in 2022 gaan we daar natuurlijk mee door.
Naast deze werkgroepen, waar we actief aan deelnamen en deelnemen, zijn er nog andere
bijeenkomsten in de wijk waar we zoveel mogelijk bij aanwezig zijn en ook in 2021 aan
hebben deelgenomen:
• De Proeftuin; een samenzijn van organisaties om te onderzoeken hoe formele en
informele organisaties beter op elkaar kunnen aansluiten;
• De Vreedzame Wijk; een landelijk programma dat een positieve manier van met elkaar
omgaan stimuleert. Het wordt in de wijk geïnitieerd door de basisscholen.
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Leren communiceren
We willen voortdurend goed blijven communiceren met de wijkbewoners, in levenden lijve, in
beeld, maar ook in woord. Omdat het nog niet zo eenvoudig is om doeltreffend en eenvoudig
te schrijven, hebben we hiertoe een schrijftraining niveau B12 gevolgd.
Lewenborg TV maken is leuk, maar het is nog leuker als het resultaat ook kwalitatief
verantwoord is. Om die reden gaan we deelnemen aan een filmcursus die binnen De Oude
Bieb wordt georganiseerd. De docent is een professionele tv-maker van de lokale omroep.

Milieustraten
De gemeente Groningen en het BWPL (waar vrijwilligers van De Oude Bieb ook zitting in
hebben) organiseerden vier milieustraten in Lewenborg in het kader van de pilot
‘Afvalbrengpunt in de wijk’. Bij een tijdelijke milieustraat kan een geselecteerd aantal
huishoudens hun grofvuil en ander afval kosteloos inleveren of, tegen een kleine vergoeding,
laten ophalen. Voor de mensen die geen vervoer hebben of fysiek niet in staat zijn spullen
zelf te brengen of te tillen, is dit een uitkomst. Een milieustraat levert De Oude Bieb
bovendien dikwijls weer bruikbare spullen op voor onze kringloopwinkel.
Bij de vier milieustraten was de inzet van onze Biebbus wederom onmisbaar. Vooral ouderen
en mensen zonder eigen vervoer maakten gebruik van de mogelijkheid hun grofvuil op te
laten halen door de Biebbus. Vrijwilligers van De Oude Bieb en het BWPL bemensten de bus
en hielpen met spullen tillen. Hun inzet werd erg gewaardeerd.

De Biebbus tijdens de inzet bij een van de milieustraten in 2021

2

Ontleend aan het Europese Referentiekader (ERK) taalniveaus, waarin in oplopende moeilijkheidsgraad van A1
t/m C2 in alle Europese talen hetzelfde niveau kan worden bepaald.
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Ondanks alle restricties is 2021 voor de werkgroep Wijkinitiatieven & Samenwerking toch
een vruchtbaar jaar geweest.
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9. PR en Communicatie
De Oude Bieb streeft ernaar een zichtbare organisatie in de wijk(en) te zijn en deelt veel op
diverse media. Zo is er de vaste rubriek ‘Nieuwtjes uit De Oude Bieb’ in de wijkkrant de
Lewenborger en hebben we een Facebookpagina en een Instagramaccount. Naast de social
media beheren we onze website: https://deoudebieblewenborg.nl/.
We constateren dat we op onze social media een jaarlijks groeiend aantal volgers hebben.
Op Facebook bijvoorbeeld hadden we in september 2021 699 likes en 731 volgers, waar dat
per januari 2022 al was opgelopen naar 743 likes en 781 volgers. Onze volgers reageren
veelvuldig op gepubliceerde berichten en deze worden ook veel gedeeld. We hoorden en
horen bezoekers dan ook regelmatig zeggen dat ze: ’het op Facebook zagen staan!’
In 2021 stond de externe communicatie van De Oude Bieb vooral in het teken van de
coronamaatregelen. Ook wij waren af en aan in lockdown en communiceerden onze
sluitingen, openingen, gewijzigde openingstijden, aangepaste groepsgroottes, en maximale
aantal bezoekers afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen via onze
social media en de wijkkrant.
Voor onze vrijwilligers verzorgen wij regelmatig een intern nieuwsbericht. Onze vrijwilligers
zagen elkaar ook in 2021 veel minder dan voor de coronacrisis en wij hebben vorig jaar dan
ook twaalf keer een intern nieuwsbericht verstuurd, waarin aandacht was voor het laatste
nieuws, nieuwe medewerkers, trainingen, en meer.

Nieuw onderkomen
Begin 2021 zijn we verhuisd naar ons nieuwe onderkomen aan het Anker. Door hier de
nodige aandacht aan te besteden op social media wisten onze bezoekers ons ook hier weer
goed te vinden. Ook de twee nieuwe borden (De Oude Bieb en Kringloopwinkel De
Biebshop), die in de zomer op de gevel van het pand zijn bevestigd, hebben hier ongetwijfeld
aan bijgedragen.
Door alle coronamaatregelen is het er in 2021 nog niet van gekomen voor onze bezoekers
een openingsfeest op onze nieuwe locatie te organiseren. Dat staat voor 2022 echter alsnog
op de planning.

Zichtbaar in de buurt en samenwerken
Het is van belang voortdurend en goed te blijven communiceren met de wijkbewoners. Om
doeltreffend en eenvoudig te kunnen schrijven, heeft de vrijwillig coördinator PR en
communicatie hiertoe in 2021 een schrijftraining niveau B1 gevolgd.
In het kader van zichtbaarheid in de buurt gaan de vrijwilligers van De Oude Bieb en het
BWPL daarnaast ook de eerder besproken filmcursus volgen die binnen De Oude Bieb wordt
georganiseerd.
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10. Stichting/bestuur
In 2021 vond het bestuursoverleg voor het eerst plaats in het nieuwe pand, sinds het vertrek
uit de oude bibliotheek aan de Midscheeps. De plek waar het allemaal begon en zoveel
mooie ontwikkelingen de revue passeerden. We zijn allemaal van goede hoop dat we de
ingeslagen weg hier in het Vensterhuis kunnen vervolgen. Maar natuurlijk knelt het; we
leverden meer dan de helft van de oppervlakte in. De huiskamer is een derde van de oude
situatie, De Biebshop de helft. De vergader- en trainingsruimte wordt gedeeld met de
kinderopvang, de grote hal beneden is een gezamenlijke ruimte voor alle gebruikers van het
Vensterhuis. De keukenruimte is daarentegen ideaal om gezamenlijk maaltijden voor te
bereiden. Dankzij donaties konden we investeren in nieuwe inrichting en apparatuur.
Gedurende het jaar hebben we als bestuur steeds iedere maand vergaderd, zo goed en
kwaad als het ging met in achtneming van de RIVM-voorschriften. Op anderhalve meter en
bij binnenkomst met mondkapje op, ook om het goede voorbeeld te geven.
Geregeld overleg vindt plaats met onze partners: het gebiedsteam, AtHomeFirst, maar ook
met Kansrijk Oost, Wijkgilde, WIJ-team, Leger des Heils, Taalhuis, Gezondheidscentrum
Lewenborg en andere formele en informele organisaties.
Kortom: de stichting functioneert en faciliteert om De Oude Bieb draaiende te houden. En
kijkt ondertussen reikhalzend naar de toekomst, waar het perspectief lonkt van een eigen
onderkomen als ‘Huis van de wijk’.

Een bloemlezing
Januari
• Er blijkt een behoorlijk bedrag overgebleven van vorig jaar. Er kan geïnvesteerd worden
in nieuwe computers met toebehoren en kantoorinventaris. Drie vrijwilligers zitten met
hun handen in het haar tijdens de tweede lockdown omdat hun kinderen niet naar school
kunnen. Voor hen schaffen we via participatiebudget een Squla-app aan voor een half
jaar. Voor één van deze vrijwilligers is ook een tablet aangeschaft die ze tijdelijk in
bruikleen krijgt.
• Er is onvoldoende opslagruimte in het Vensterhuis voor De Biebshop. Daarom is extra
opslag gehuurd aan de Ulgersmaweg en kijken we of er twee (zee)containers vlak bij het
Vensterhuis geplaatst kunnen worden. Een geschikte locatie is gevonden naast de
voetbalkooi. Bij de gemeente is vergunning aangevraagd voor deze plek en de
omwonenden ontvingen van ons een brief met kennisgeving. En ook vanwege
ruimtegebrek is ervoor gekozen wekelijks extra ruimte te huren in de Emmaüskerk, voor
het organiseren van activiteiten.
• Het ‘Erop uit team’ krijgt gestalte en is in een aparte projectvorm gegoten. Betrokkenen
zijn: het Leger des Heils, De Oude Bieb en AtHomeFirst. Doelgroep: inwoners die de
regie zijn kwijtgeraakt op hun dagelijks leven en daardoor in de problemen zijn gekomen.
Problemen op het vlak van werk, gezin, financiën of dagelijks functioneren. Inwoners die
met name een kwetsbaarheid op het gebied van eenzaamheid, schuldenproblematiek,
overlast, middelengebruik, onveiligheid en psychische nood ervaren of een combinatie
van bovenstaande levensaspecten. Doel: hen in contact brengen met formele en
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informele organisaties, hulp en ondersteuning bieden, zo veel als mogelijk gebruikmaken
van voorliggende voorzieningen op wijk- of dorpsniveau.
De Loodsmobiel3 timmert stevig aan de weg. Er is inmiddels een lijst met vaste
gebruikers, waaronder De Oude Bieb en het BWPL. Belangrijk voor de subsidiegevers.
Wij worden ambassadeur voor de Loodsmobiel en helpen mee de kar te trekken.

Februari
• We gaan op bezoek bij de Wiershoeck. Ook zij willen als algemene voorziening
Groningen Oost een flinke boost geven. Bedoeling is gebruik te maken van de klusruimte
in de Wiershoeck in de middagen. Samenwerking zou veel voordelen kunnen opleveren.
• We ondervinden dat een andere locatie ook betekent dat er een formulier van Lefier
ingevuld moet worden als je vlaggen of borden aan de gevel van het gebouw wilt
hangen. Een commissie beoordeelt dan of dit past bij gebouw en/of straatbeeld. Wordt
vervolgd.
• De kans is groot dat De Oude Bieb in aanmerking komt voor een bijdrage uit de NPGgelden4. Wij maken een lijst van onze wensen voor een ander onderkomen, ook voor het
BWPL. Het gebiedsteam verwacht van ons een brede notitie van de toekomstplannen
van het BWPL en De Oude Bieb.
Maart
• Cor de Vries legt zijn taak als bestuurslid neer. Het kost hem steeds meer moeite die rol
te combineren met de mantelzorg voor zijn vrouw. Cor heeft zich vanaf de oprichting van
de stichting in 2016 steeds ingezet voor De Oude Bieb en is zeer betrokken geweest als
bestuurslid. Wij vinden het spijtig dat hij op deze manier afscheid neemt, maar hebben
ook alle begrip voor zijn besluit.
• De containers zijn inmiddels geplaatst. Het Kompas is hier niet blij mee en claimt de
grond waar de containers nu op staan. Wij hebben uitgelegd dat we de reguliere weg
voor vergunningaanvraag hebben gevolgd en dat de vergunning is verleend. De school
kan nog in bezwaar gaan.
• We hebben een notitie gemaakt onder de noemer ‘Huis van de wijk’ ter voorbereiding op
een bijeenkomst van het gebiedsteam met vertegenwoordigers van het NPG. We hebben
goede hoop dat ons plan positief zal worden ontvangen.
April
• De containers blijken een testcase voor onze goede verstandhouding met de naaste
buren. Het Kompas wil de containers absoluut verwijderd hebben, ondanks onze
vergunning. Omdat wij meer hechten aan die goede verstandhouding dan aan ons gelijk,
zeggen we toe op zoek te gaan naar een andere locatie. Mochten we daar niet in slagen,
dan zouden de containers in theorie voor drie jaar toch op de plek blijven waar ze nu
staan. Wordt vervolgd.
• Het ‘Erop uit team’ is nu geheel in handen van AtHomeFirst. Er is een projectplan voor
geschreven dat als basis dient voor de samenwerking. Drie mensen – elk vanuit de
betrokken organisaties – gaan aan de slag om het project vorm te geven.

3

Fijnmazig wijkvervoer met elektrische karretjes voor mensen die tijdelijk of permanent minder mobiel zijn.
Nationaal Programma Groningen – Compensatiegelden van de NAM voor geleden schade door de gaswinning
in de provincie Groningen.

4
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Uit het gesprek met vertegenwoordigers van het NPG, het gebiedsteam en de wethouder
komt positief nieuws. Bekostiging vanuit de NPG-gelden van ons plan voor de bouw van
een ‘Huis van de wijk’ komt nu in een stroomversnelling. Er is ons gevraagd een
wensenlijst te maken voor het gebouw, het beoogde bouwvolume aan te geven en alvast
iets te zeggen over mogelijke kosten. Dan volgt er een haalbaarheidsstudie.

Mei
• We kiezen voor de parkeerplaats naast het Vensterhuis als nieuwe locatie voor de twee
containers. Er is echter weinig hoop dat de drie andere gebruikers van het Vensterhuis
met dit voorstel akkoord gaan. Wederom een testcase voor onze verstandhouding met
de naaste buren.
• Niet veel later blijkt er geen enkel draagvlak te zijn bij de naaste buren. We stevenen
zelfs af op een patstelling, mochten we deze locatie toch door willen zetten. Daarom
kiezen we opnieuw voor goed naoberschap en laten de containers ophalen. Ze staan nu
te koop op Marktplaats. De kwestie heeft de onderlinge verhoudingen op scherp gezet.
Een charmeoffensiefje zal de gemoederen weer tot bedaren moeten brengen.
• Voor het ‘Huis van de wijk’ starten we een hernieuwde zoektocht door de wijk naar
mogelijke locaties. Hebben we die gevonden, dan kan de gemeente de meest
veelbelovende locaties meenemen in een haalbaarheidsonderzoek.
• De Belastingdienst komt met aangescherpte regels voor ANBI-organisaties. We regelen
dit en zetten het resultaat op de website.
Juni
• Het BWPL blijkt in het najaar grote personele problemen tegemoet te zien. Twee van de
drie kopgroepleden vertrekken aan het eind van het jaar, waaronder de penningmeester.
Samen met het gebiedsteam zoekt het BWPL naar een oplossing. Wordt vervolgd.
• Aan de Ulgersmaweg is nu ook een derde opslagunit in gebruik genomen ten behoeve
van de kringloopwinkel.
• We maken kennis met de nieuwe wet WBTR5. We zijn als organisatie en bestuur op de
goede weg, maar we moeten nog veel regelen. Staat voor de komende maanden op de
agenda.
• We zijn in contact gekomen met twee mensen van de Koninklijke Heidemij (KNHM), die
ons onbezoldigd willen ondersteunen bij het voorwerk ten behoeve van het ‘Huis van de
wijk’. Een eerste gesprek met hen is veelbelovend, zeker gezien de kennis waarover
beiden beschikken als het aankomt op ‘bouwen’.
• Er is regelmatig tussentijds overleg met AtHomeFirst over financiën, rapportages en
algehele afstemming. De samenwerking verloopt naar tevredenheid van beide partijen en
men weet elkaar snel te vinden zodra dat nodig is.
• En ten slotte is besloten een AED aan te schaffen voor De Oude Bieb, gezamenlijk met
het BWPL.
September
• Het ‘Huis van de wijk’ wordt concreter. Er zijn potentiële locaties geselecteerd die op
goedkeuring van de gemeente kunnen rekenen. Ze worden meegenomen in de
haalbaarheidsstudie.
5

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
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Er wordt nu serieus werk gemaakt van de wet WBTR. Wordt vervolgd.
Bij VSBfonds is een jaarverslag ingediend. Het wachten is op hun goedkeuring, waarna
uitbetaling van hun bijdrage kan worden verwacht voor het project ‘Iedereen doet mee in
Lewenborg’. Het Oranjefonds heeft hun bijdrage al overgemaakt.
De penningmeester ziet hoezeer de inkomsten van De Biebshop in het afgelopen jaar
zijn gekelderd. Als gevolg van de coronapandemie, maar ook door de beperkte ruimte in
het Vensterhuis en het ontbreken van voldoende opslagruimte dichtbij. Het zou mooi zijn
nieuwe verdienmodellen te vinden of te ontwikkelen om de gaten te dichten.

Oktober
• We vieren het feit dat na ruim een half jaar eindelijk borden buiten aan de muur hangen
die wijkbewoners de weg wijzen naar De Oude Bieb. Nu de belettering bij de voordeur
nog.
• Een professional van OOG TV gaat een videotraining verzorgen voor vrijwilligers van De
Oude Bieb en voor het BWPL. Sinds LewenborgTV van start is gegaan, is dit een
langgekoesterde wens. Het doel is tweeledig: Lewenborg TV versterken en de
vrijwilligers in staat stellen zelf video-opnamen te maken in het kader van ‘Iedereen doet
mee in Lewenborg’. Lang geleden is hierover een afspraak gemaakt met de
subsidiegevers, maar tot op heden kon daaraan geen vervolg worden gegeven.
• Er is een koper gevonden voor de twee gewraakte containers. Dat hoofdstuk kan
hiermee formeel worden afgesloten.
• We hebben geld overgehouden van vorig jaar. Mede door corona is er zuinig geleefd in
De Oude Bieb. In principe moeten wij dit terugbetalen aan de gemeente, maar omdat we
op een verlies afstevenen dit jaar, wordt er nu druk overlegd met de gemeente om een
vorm van compensatie te vinden. De verwachting is dat dit gaat lukken.
• We gaan actief op zoek naar een nieuw bestuurslid. Sinds het vertrek van Cor de Vries is
aan vervanging geen aandacht besteed, maar nieuw bloed zou zeer welkom zijn.
November
• Buiten de Emmaüskerk blijkt er geen andere ruimte in de nabijheid van het Vensterhuis
beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Daar is naar gezocht omdat het
kerkbestuur aangaf zelf, vaker dan eerder aangekondigd, gebruik te willen maken van
hun gebouw.
• We hebben een kandidaat-bestuurslid in het vizier en gaan haar benaderen. Wordt
vervolgd.
• Voor het ‘Huis van de wijk’ zal eerst een vooronderzoek moeten worden gedaan. Binnen
de gemeente wordt gezocht naar de juiste persoon hiervoor. In eerste instantie zouden
de heren van de KNHM dit verzorgen, maar vanwege de grote betrokkenheid van de
gemeente bij het project moeten zij zich tot hun spijt terugtrekken. Er zijn in het verleden
afspraken gemaakt tussen de KNHM en gemeentelijke overheden over elkaar kruisende
werkgebieden.
December
• Voor het eerst sinds het bestaan van De Oude Bieb wordt besloten tussen Kerst en Oud
en Nieuw te sluiten voor publiek. De coronabesmettingen in het hele land lopen op en er
is een gedeeltelijke lockdown. Het is een zwaar jaar geweest voor alle vrijwilligers.
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Enkelen krijgen vakantie en anderen nemen even de tijd om schoon te maken en op te
ruimen.
Er volgt spoedig een gesprek met het kandidaat-bestuurslid. De verwachtingen zijn
positief.
De organisatie rondom het ‘Huis van de wijk’ is nu gestroomlijnd, liep eerder over te veel
schijven. Er is meer duidelijkheid wie wat wanneer doet. We hebben een programma van
eisen opgesteld als basis om vanuit verder te werken. Het is nu tijd voor de architect om
een eerste studie op papier te zetten. Wordt vervolgd.
De voorbereidingen om te voldoen aan de wet WBTR zijn nog in volle gang. Een
invuloefening die meer werk vergt dan op voorhand gedacht.
Ook het UBO-register6 vraagt om onze aandacht. Dat krijgt in de loop van 2022 zijn
beslag.
Positief is dat er uit onverwachte hoeken ineens donaties binnenkomen. Twee bewoners
van Meerstad bieden aan voor 225 euro aan kerstpakketten te doneren. En naar
aanleiding daarvan interviewt RTV Noord een van de vrijwilligers. Dat wordt opgepikt
door iemand uit de provincie, die spontaan 200 euro doneert. Als derde: de dochter van
een van de medewerkers werkt bij een groot bedrijf dat een goededoelenfonds beheert.
Zij heeft ons voorgedragen en komt binnenkort langs met een cheque.
Een mooi besluit van – opnieuw – een roerig jaar.

Vrijwilligers nemen de cheque van het Mamamini Goededoelenfonds in ontvangst

6

Ultimate Beneficial Owner – De uiteindelijke rechthebbende(n) van een rechtspersoon.
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11. Vooruitblik 2022
11.1 Activiteiten in 2022
De Oude Bieb werkt vraaggericht op het gebied van activiteiten. Zodra bezoekers aangeven
belangstelling voor bepaalde ontbrekende activiteiten te hebben, proberen we die te
realiseren. Daarnaast blijven we doorgaan met alle voorgenoemde activiteiten.

Koffietafel
We willen de koffiemomenten uitbreiden. Die zijn nu nog op maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend. Het streven is om ook een of twee middagen de koffietafel
open te stellen.

Eetcafé voor alleenstaande senioren
We blijven een keer per week koken voor deze groep bezoekers. Mocht er behoefte aan zijn,
dan kunnen we het koken uitbreiden met bijvoorbeeld gezamenlijk taart of cake bakken.
Met de donaties die we in november hebben ontvangen, willen we zoveel mogelijk
driegangenmaaltijden serveren.

Soep & Kletskoek en Buurtmaaltijd
Soep & Kletskoek is een activiteit die maandelijks wordt uitgevoerd. Er wordt soep of een
warme maaltijd gekookt en vrijwilligers en bezoekers eten samen en kletsen over zeer
diverse onderwerpen.

Get Hooked
Als de maatregelen het toelaten wil deze enthousiaste groep dames drie keer per week
samenkomen.

Klaverjassen
Elke vrijdagmiddag komen de fanatieke leden van de klaverjasclub een kaartje leggen.

Taalclub vrijwilligers
In 2022 gaan we door met de taalclub voor vrijwilligers van allochtone afkomst. De animo
onder deze vrijwilligers is hoog; ze zijn zeer actief en betrokken. Een van de vrijwilligers wil
bijvoorbeeld haar theorie-examen halen en wil daar tijdens de taalclub mee aan de slag.

Taalhuis en Taalcafé
Ook in 2022 houdt het Taalhuis een keer per week spreekuur in De Oude Bieb.
Zodra het Taalhuis zelf een vrijwilliger heeft gevonden, willen we starten met een Taalcafé
voor wijkbewoners. Deze vrijwilliger van het Taalhuis gaat dan met wijkbewoners op een
laagdrempelige manier in gesprek over dagelijkse onderwerpen.
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Qigong
De begeleider van deze activiteit wil in het voorjaar van 2022 weer gaan starten.

Massage en reiki
De vrijwilliger die deze activiteit in het oude pand verzorgde wil, zodra het weer kan en zij het
veilig genoeg vindt, in het voorjaar weer van start gaan.

Jeu de boules
Een van onze vrijwilligers gaat van mei tot en met september wekelijks met een aantal
enthousiaste wijkbewoners Jeu de boulen op de baan bij Kraaiennest.

Wandelgroep ‘In stappen’
Gebleken is dat hier nog steeds animo voor is en we zijn dan ook op zoek naar een nieuwe
vrijwilliger die het leuk vindt om samen met een enthousiaste groep bezoekers op pad te
gaan. Bij deze wandelgroep kunnen ook mensen aansluiten die minder mobiel zijn. Tijdens
de routes wordt hier rekening mee gehouden, zodat eenieder kan deelnemen. Deze activiteit
gaat van start zodra wij een vrijwilliger hebben gevonden. De projectuitvoerder zal deze
activiteit in eerste instantie begeleiden.

Trainingen
Zodra het weer kan, gaan we de volgende trainingen aanbieden aan onze vrijwilligers:
• Ontwikkeltraining basis
• Ontwikkeltraining 2.0
• Training Omgaan met emoties
• Training Grenzen aangeven voor vrijwilligers
• Training Grenzen stellen voor coördinatoren
• Training Filmen en Interviewen
• BHV-training basis (februari)
• BHV-training herhaling (april/mei)
• Training Armoedestress (i.s.m. Kansrijk Oost)
• Training Grip & Geld, twee keer per jaar
• Training Omgaan met mensen met beginnende dementieklachten (i.s.m.
AtHomeFirst)
• Training Omgaan met mensen met lichte psychische en/of LVB-klachten (i.s.m.
AtHomeFirst)
• Daarnaast hebben 2 mensen met een Participatiebaan de wens om een training
HACCP en Sociale hygiëne te gaan volgen.
De projectuitvoerder en de algemeen coördinator hebben in 2021 de Ontwikkeltraining basis
en de Ontwikkeltraining 2.0 uitgewerkt. Zij verzorgen deze trainingen zelf.
Wanneer vrijwilligers vragen om andere trainingen zoekt de projectuitvoerder een passende
trainer.
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11.2 Activiteitenplan 2022
Koffietafel
Kringloopwinkel De Biebshop
Broodservice
Soep & Kletskoek en Buurtmaaltijd (samen eten)
Eetcafé (voor senioren)
Taalclub (vrijwilligers)
Taalhuis en Taalcafé (wijkbewoners)
Get Hooked
Inloopatelier
Koor Zin in Zingen
Klaverjassen
Qigong
Massage en reiki
Jeu de boules
De Oude Bieb maakt schoon
Bingo
Sjoelen
Creatieve activiteiten
Burendag
Kerstmaaltijd (120 deelnemers)
Spreekuur sociaal advocaat
Belastingspreekuur sociaal raadsvrouw
Taalhuis spreekuur
Seizoensactiviteiten (kerst-/herfststukjes/paasdecoraties maken)
Verwenmiddag voor vrijwilligers
Verwenmiddag voor bezoekers
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Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks (di t/m vr)
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
3 keer per week
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks (mei t/m
september)
Wekelijks
Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks
Jaarlijks in september
Jaarlijks in december
Wekelijks
(maart/april)
Wekelijks
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
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12. Tot besluit
Zoals de projectuitvoerder het treffend omschrijft: wederom een roerig en heel gek jaar.
Beter kun je niet omschrijven hoe het de vrijwilligers en medewerkers van De Oude Bieb is
vergaan het afgelopen jaar. Er zijn bergen verzet in het klein, al voelde het groot, en er zijn
kleine gebaren geweest, met groots resultaat.
Opnieuw hebben de vrijwilligers laten zien waarom zij het grootste kapitaal zijn van De Oude
Bieb. En waarom wij hen vooral moeten bedanken voor hun inzet, desnoods tegen de
klippen op. Wij spreken de wens uit voor de toekomst dat De Oude Bieb weer als vanouds
het bruisende en sociale hart zal zijn van Lewenborg. Op de huidige locatie of beter nog: in
het ‘Huis van de wijk’.
Dit jaarverslag is wederom tot stand gekomen in samenwerking met alle coördinatoren, de
algemeen coördinator en de projectuitvoerder, waarvoor veel dank.
Maart 2022
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Bezoekadres
Anker 14-B
9732 HV Groningen
tel. 050 - 851 78 06
deoudebieb@gmail.com
www.deoudebieblewenborg.nl
Algemeen coördinator: Fen Strating
coordinator@deoudebieblewenborg.nl

Bestuur
Stichting De Oude Bieb
t.a.v. Bram Hügel, secretaris
p/a Vaargeul 205
9732 JZ Groningen
tel. 050 - 318 13 10
bestuur@deoudebieblewenborg.nl
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