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Colofon

Een speciale editie van de Tuinfluiter, dit keer helemaal ge-
wijd aan het Forza Musica Muziekfestival dat zaterdagmiddag  
9 juli om 13.00 uur van start gaat in Buurtcentrum TuinPad.
In deze Tuinfluiter worden de muzikanten aan jullie voor-
gesteld en kun je je vast verheugen op de vele optredens die die   
middag gaan klinken.
 
Klassiek of pop
Zo is er klassieke muziek met lame sonore (verwant aan de 
 zingende zaag) en piano, heeft de Tuinwijk band zich in een 
nieuw jasje gestoken en gaat in het vervolg onder de naam 
Popyard door het leven. 

Popmuzikant Bert Hadders heeft muzikale vriend Joshua ten 
Doornkaat meegenomen. 

De koren die in de wijk oefenen, koren Koor Geen Gehoor en 
het Huis-Tuin-en-Keukenkoor, bundelen de krachten in een 
gezamenlijk zangmoment met het publiek.

Ook kun je je laten verrassen door geïmproviseerde  muziek 
of theater.

 
Buurman en buurman
En wat te denken van de liedzang van buurman Durk uit de 
 Radijsstraat? Uit deze muzikale straat komt ook buurman Jes-
se, die speciaal voor deze editie van Forza Musica een  passend 
gedicht heeft geschreven.

Alle optredens zijn gratis toegankelijk met dank aan de spon-
soren: Kunstraad Groningen, Wijkvereniging Tuinwijk, Wijkraad 
Paddepoel, het Idee Comité Tuinwijk, Roode of Burgerwees-
huis Fonds en bestuur Buurtcentrum Sonde2000/TuinPad.

Voor de kinderen is er een speciale voorstellingen in TuinPad 
van Theater Pannenkoek. Ook kunnen de kinderen muziek-
instrumenten knutselen onder leiding van kunstenaar uit de 
wijk, Jan Reemeijer.

Scan de QR-code 
voor het digitale 

Tuinfluiter-archief. 
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Hoe gaat het in zijn werk?
De start is gezamenlijk om 13.00 uur met 
een optreden van de beide koren met 
het toepasselijke lied ‘’Forza la Musica’’ 
en het voordragen van het gedicht met 
 dezelfde titel. Daarna is het de beurt aan 
Bert  Hadders.

Een deel van het programma op 9 juli is 
voor iedereen gezamenlijk en voor een deel 
is het mogelijk om te kiezen uit 3 muziek 
‘’smaken’’

Muziek met het accent op
1) Pop & Zang of
2) Klassiek en Impro of
3) Mix van Impro & Zang

Op deze manier is het mogelijk om ver-
schillende optredens naar eigen smaak te 
bezoeken.

Daarna verzamelt iedereen zich weer om 
via een optreden van Nanke Flach (piano) 
en Annette Scholtens (Lame Sonore) in 
kerk de Fontein, langzaam af te zakken 
naar Wijkrestaurant Duindoorn in Selwerd, 
waar nog enkele optredens zullen plaats-
vinden, met een gezellige slotband.

Als je nu al weet welke keuze je graag  
wilt maken, laat het ons dan weten, dan 
reserveren we een plekje voor je. Stuur 
een mailtje met je voorkeur (1,2 of 3) naar: 
liesbethvanhoffen@gmail.com

Ook is het mogelijk om op de dag zelf, op 
9 juli die keuze nog te maken.

Kijk voor de meest actuele informatie over de Tuinwijk op www.tuinwijkgroningen.nl

We zijn dit jaar te gast in TuinPad, Kerk de Fontein, Studenten-
flat Atlas (de laagste nieuwbouw flat op de oude GAK  lokatie), 
de gymzaal van de Bekenkampschool en Wijkrestaurant 
 Duindoorn.
Alles ligt op loopafstand (binnen 15 minuten), maar je kunt 
ook beslissen om voor de wat verder gelegen locaties de fiets 
te nemen.

Als Luisterwijk organisatie merken we dat het alweer begint te 
borrelen bij buurtgenoten en dat iedereen veel zin heeft om te 
komen luisteren of mee te doen. Mocht je als vrij williger nog 
mee willen helpen, laat het ons weten! 
06 - 153 511 03

Heel veel 
Forza Musica 
gewenst!
Namens de Luisterwijkorgansatie,
Liesbeth van Hoffen
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Theater  Pannenkoek
Theater Pannenkoek bestaat uit Inge 
 Bakker en Natalie van Eerden. Natalie kunt 
u kennen van een vorige editie van Luister-
wijk’s Forza Musica, waarbij ze als yoga-
docente met u als publiek yogaoefeningen 
deed op de geïmproviseerde klanken van 
Saskia Rozeveld op viool.

Kinder voorstellingen 
Het Krentenkoek Mysterie
voor kinderen van 2-8 jaar en hun ouders
Alle prentenboeken missen de letter ‘’Q’’
Wie is die letterdief?

‘’The Bomb & Berend radio show’’
Voor kinderen van 4+ en hun ouders
Het verhaal van het Gronings ontzet 
 verteld door de handpoppen Berend en 
Bomb! in een radio show.

De voorstellingen duren rond de 35 minu-
ten en zitten boordevol muziek en inter-
actie. De kindervoorstellingen zijn gewoon 
in buurtcentrum TuinPad, dus makkelijk te 
vinden voor kinderen en hun ouders!

KIDS

POPYARD
Popyard ontstond in 2016 toen een aan-
tal Tuinwijkbewoners gingen oefenen voor 
een optreden op de Luisterwijk Tuincon-
certen, een voorloper van Forza Musica. 
Onder de naam Carole Kings & Queens 
voerden we de helft van de Carole King 
elpee Tapestry uit.

Het was nog niet erg goed maar wel leuk, 
en dat laatste vonden we belangrijker. De 
naam werd het Tuinwijk Pop Ensemble 
en we gingen aan de gang met een aantal 
nummers van Déjá Vu van Crosby, Stills, 
Nash & Young. Die werden op Forza Musica 
2018 uitgevoerd. Voor de digitale Corona-
versie van 2020 maakten we een filmpje 
van Van Morrison’s Moondance.

Er waren veel personeelswisselingen, in 
totaal hebben elf mensen in ons bandje 
gespeeld. Maar we bestaan nog steeds, het 
Tuinwijk-gehalte is onveranderd hoog, en 
omdat we denken klaar te zijn voor op-
tredens buiten de Tuinwijk hebben we de 
naam opnieuw veranderd: Popyard.

Verwacht buiten het bovenstaande covers 
van o.a. Frank Sinatra en Amy Winehouse.

BEZETTING 

ELS GROEN – PIANO 

SEBAS BLAAK – GITAAR

DENISE MONTAGNE – ZANG   

YNTE VISSER – ZANG

14.00 - 14.35 & 15.15 - 15.50 | TuinPad 15.20 - 15.40 | TuinPad
16.15 - 16.30 | Duindoorn
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Ulteam
De kans dat het misgaat is groot.
Soms is het hilarisch..
of verdrietig
en dan weer tenenkrommend goed.
Af en toe snap je er niks meer van en 
meestal is het heel herkenbaar.
Waar heeft u het over eigenlijk?
Ah, dat was ik vergeten..
Het heet improvisatie theater.
Dan verzin je ter plekke iets.
Oh. Dat ken ik wel.
Moet ik ook iets doen?

Jazeker, je mag dingen roepen en dan 
spelen de spelers er iets mee.
Wat moet je dan roepen?
Tsja. Dat mag van alles zijn, de spelers 
kunnen er wel iets mee.
Nou, dan kom ik zeker kijken, ik heb nu al 
ideeën om te roepen.
Wat geweldig, neem ze mee naar de 
gymzaal in de Tuinwijk!
Het gaat over muziek begrijp ik.
Leuk, daar weet ik wel iets van. Tot dan!

Koor Geen Gehoor
Koor Geen Gehoor is er speciaal voor ieder-
een die denkt dat hij of zij niet kan zingen. 
Of voor iedereen die de zang kwaliteiten 
alleen maar binnen de muren van de bad-
kamer laat galmen. 

Koor Geen Gehoor is een initiatief van 
Anne Maaike Klooster en is onder  andere 
opgezet voor mensen die niet kunnen en/
of durven te zingen, maar het wel leuk 

 vinden om te doen. Het maakt niet uit 
hoe goed of hoe slecht je bent, het is er 
voor iedereen! Wil je meer weten over dit 
leuke koor, of wil je een keertje komen 
mee zingen? Bekijk dan gauw onze website: 
www.valszingen.nl 

Gedicht ‘’Forza Musica’’
JESSE LUTH

Soms zijn er stille dagen
dan is de dag zonder geluid voorbij gegaan
het was er wel en vast heel veel
maar ikzelf, ik was er niet
dus heb ik er niet bij stilgestaan

Soms zijn er dagen vol lawaai
dat alles piept en kraakt
en klikt en tikt en schreeuwt en raast
veel meer en harder dan ik wil
Zo’n dag wil ik mijn bed weer in
maar ook daar wordt het niet stil

Soms zijn er dagen vol muziek
hoor ik de wind die met de bomen speelt
en alle vogels fluiten
Alsof het hele leven zingt
van binnen en van buiten
Toen ik vanmorgen wakker werd 
wist ik gelijk 
vandaag is het zo’n dag

2018

13.40 - 14.05 & 14.15 - 14.35 | Bekenkampschool

14.15 - 14.35 | Atlas
16.00 - 16.15 | Duindoorn
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LOCATIES TIJDSTIP WIE & WAT

Buurtcentrum 
TuinPad

12.45 Inloop

TuinPad
Bessemoerstraat 4 
9741 AJ Groningen

13.00 Opening 

13.05 Koren en gedicht

13.10 - 13.30 Bert Hadders & Joshua ten Doornkaat Bluegrass

Keuze programma
Diverse locaties

13.40 - 15.05 Maak een keuze voor een route passend bij jouw 
muzieksmaak of laat je verrassen! 

Kinderprogramma 13.10 - 16.00 Knutselen met Jan Reemeijer

14.00 - 14.35
15.15 - 15.50

Theater Pannenkoek
Het Krentenkoek Mysterie 
‘’The Bomb & Berend radio show’’

vervolg algemeen programma

Kerk de Fontein
Eikenlaan 255  
9741 EZ Groningen

15.15 - 15.30 Interactief muziekmoment 
mmv de HTK-koor, Koor Geen gehoor  
en Pieter Pilon, piano

15.30 - 15.40 Lame Sonore & piano
Annette Scholten en Nanke Flach

15.45 - 15.55 Harm Wierda Gospelrock op het orgel

Wijkrestaurant 
DuinDoorn
Duindoornstraat 91 
9741 NP Groningen

15.50 - 16.00 Durk Geertsma zang & gitaar

16.00 - 16.15 Koor Geen gehoor

16.15 - 16.30 PopYard band

16.30 Verrassingsband

D

A

A

E

FORZA 
MUSICA!
FORZA 
MUSICA!
FORZA 
MUSICA!

programma

Keuze programma VAN 13.40 - 15.05 UUR

A  = TuinPad

B  =  Atlas (flat)

C =  Bekenkampschool

D =  De Fontein (kerk)

E =  DuinDoorn Wijkrestaurant

F =  Bijenhotel

Atlas flat Dierenriemstraat 100 / Bekenkampschool Wilgenlaan 1 / Bijenhotel Tegenover het TuinPad (naast school)

Tijden Pop & Zang accent Klassiek & Impro accent Mix Impro & zang

13.40 - 14.05

Durk Geertsma 
zang & gitaar

De 2 J’s 
(saxophoon en slagwerk)

Ulteam 
Impro muziektheater

14.15 - 14.35

Koor Geen gehoor Ulteam 
Impro muziektheater

Durk Geertsma
zang & gitaar

14.45 - 15.05

Popyard band Lame Sonore & piano 
Annette Scholten en 
Nanke Flach

De 2 J’s 
(saxophoon en slagwerk) 

F

FB

B

B

A

C

C

D
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Duo Johan en Johan (de 2 J’s)
Laat je verrassen door 
geïmproviseerde muziek…!
Slagwerker Johan Veldkamp en saxofonist 
Johan Kloosterhuis kennen elkaar van het 
conservatorium in Zwolle. Als duo impro-
viseerden ze in galerie het Langhuis, geïn-
spireerd door de kunst aldaar. Voor deze 
 gelegenheid gaan ze vrij improviseren, in 

het moment, waarbij het alle kanten op 
kan gaan, van verstilde meditatieve frag-
menten, tot atonale heftige ritmische 
 delen, ze laten zichzelf en het publiek ver-
rassen met welke klanken ze voortbrengen 
met vibrafoon, percussie en saxofoon.

Durk Geertsma 
Ik zing al mijn hele leven. Nooit echt pro-
fessioneel, maar ik heb vroeger geregeld 
opgetreden op feestjes, in kroegen, op 
 terrasjes en in restaurants. Ook heb ik vaak 
liedjes gemaakt en teksten geschreven op 
bestaande melodieën voor familie leden, 
bijvoorbeeld op huwelijksfeesten en voor 
collegà s bij vieringen van jubilea of een af-
scheid. Vroeger heb ik op de Docent Drama 
opleiding gezeten, dus ik ben het gewend 
om voor publiek op te treden. Van mijn 9e 
tot mijn 16e jaar heb ik gitaarles  gehad. Het 
niveau qua spel wat ik op mijn 16e had, heb 
ik nu niet meer. Nu staat mijn spelen meer 
in dienst van mijn zingen. Laatst heb ik met 
veel plezier opgetreden bij de opening  
van wijkbedrijf het Groenhuis in de Korre-
wegwijk. 

Mijn repertoire bestaat uit Nederlands 
en Engelstalige liedjes. Meestal rustige, 
 melancholische liedjes, maar ik heb ook 
een paar nummers waarin ik flink volume 
geef en een keel kan opzetten.

Enkele voorbeelden van mijn 
repertoire zijn: 
Both sides now - Joni Mitchell of Euson
Sumertime - Ella Fitzgerald
Suspicious minds - Elvis Presley
Flink zijn - Robert Long
Amsterdamse grachten - Wim Sonneveld

Knutselen met  
Jan Reemeijer 
Van kunstenaar Jan Reemeijer is al bekend 
in de wijk dat hij iedere woensdagmiddag 
een kinderknutselclub leidt samen met 
Janna. Ook bij Forza Musica op zaterdag-
middag 9 juli is hij weer van de partij. Hij zal 
met de kinderen muziekinstrumenten van 
klei gaan maken. In de vertrouwde Park-
zaal in buurtcentrum TuinPad. Tussendoor 
kunnen de kinderen fruitspiesjes maken 
met Paula.

KIDS

Durk is ook creatief in het maken 
van muisjes, te bewonderen in de 
Radijsstraat

13.40 - 14.05 & 14.45 - 15.05 | Atlas (flat)

13.10 - 16.00 | TuinPad

15.50 - 16.00 | DuinDoorn
13.40 - 14.05 & 14.15 - 14.35 | Bijenhotel
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Annette Scholten en Nanke Flach
Annette Scholten en Nanke Flach zijn klas-
siek opgeleid aan het conservatorium en 
vormen sinds 2009 een vast duo. In eerste 
instantie speelden zij alleen muziek voor 
cello en piano, maar sinds eind 2011 is daar 
een fascinerend instrument bijgekomen: 
de Lame Sonore. De lame sonore is ver-
want aan de zingende zaag, maar door 
zijn grotere toonomvang ook geschikt 
om klassiek repertoire op uit te voeren. 
De Tuinwijk heeft al kennis gemaakt met 
de Lame Sonore toen het instrument een 
rol speelde bij de opening van buurtcen-
trum Tuinwijk. Voor Forza Musica stelt het 
duo een afwisselend programma samen.  
In februari 2018 presenteerden zij hun 
 debuut CD ‘Angelo’, die zeer positief werd 

ontvangen. De CD bevat zowel bekende 
werken als nieuwe, voor het duo geschre-
ven muziek. Er wordt namelijk regel matig 
samengewerkt met componisten om 
nieuw repertoire voor de Lame Sonore te 
schrijven.

Speelde het duo in een vorige editie van 
Luisterwijk nog bij de pianiste thuis in de 
Vindicatstraat, en verleenden zij in 2020 
hun medewerking aan de Forza Musca 
Livestream, deze keer staat de grote zaal 
van kerk de Fontein aan de Eikenlaan tot 
hun beschikking!

In de zomer van 2014 ontvingen Annette 
Scholten en Nanke Flach een eervolle 
vermelding voor hun concerten tijdens 
de Ibla Grand Prize, een internationaal 
muziekconcours op Sicilië. In mei 2015 
maakten ze op uitnodiging van de Ibla 
Grand Prize een tournee door de Ver-
enigde Staten waarbij o.a. hun debuut in 
Carnegie Hall op het programma stond. 
In de zomer van 2018 en 2021 waren ze 
uitgenodigd om te komen jureren tijdens 
hetzelfde concours op Sicilië en voor het 
geven van concerten aldaar. In de zomer 
van 2022 spelen ze o.a. in Valencia.

Het duo is diverse malen te gast geweest 
in radioprogramma’s. Zo speelden ze 
o.a. meerdere keren in het programma 
‘Spiegelzaal’, live uitgezonden vanuit het 
Concertgebouw in Amsterdam en waren 
ze te gast in ‘De Klassieken’. Daarnaast 
waren ze meermaals te horen op regio-
nale radiozenders. Verder is het duo actief 
op diverse grote en kleine podia.

2013

14.45 - 15. 05 & 15.30 - 15.40 | Kerk De Fontein
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Het Huis-Tuin-en-Keukenkoor
Het Huis-Tuin-en-Keukenkoor staat onder 
leiding van Liesbeth van Hoffen en repe-
teert elke veertien dagen op woensdag 
om 20.00 uur in buurtcentrum TuinPad. 
Als laagdrempelig, veelzijdig buurtkoor 
hebben we ons al vaak laten horen in de 
wijk. Afgelopen jaar hebben we opgetre-
den op burendag, samen met Wethouder 
Carine Bloemhoff en brachten we leven 
in de brouwerij bij een bijeenkomst van 
stadsdeel Noord West bij Bax bier. Vorig 
jaar beleefde het koor een youtube premi-
ère van de muziektheater voorstelling ”We 
zitten er weer warmpjes bij’’. Het koor be-
zong het 100 jarig bestaan van de Radijs-
straat, waarbij Radijsstraatbewoner Jesse 
Luth voor een toepasselijke tekst zorgde. 
We gaan ook wel eens op pad buiten de 
wijk, zo deden we dit voorjaar mee aan een 
driekorenconcert in de kerk van Usquert 

en aan korenfestival ZingZing! In Veendam.
Op Forza Musica wordt het koor begeleid 
door Pieter Pilon. Ook zullen het HTK-koor 
en het koor Geen Gehoor met wie dat ver-
der wil sámen een aantal canons zingen in 
kerk de Fontein. 
Iedereen is welkom om mee te zingen!

In het verleden deed het koor mee aan 
wijkvoorstellingen als ‘’Thuis in de Tuin-
wijk’’, ‘’Ecodroom’’ en Midsummernight 
Murder’’. Daarnaast was het HTK-koor al 
verschillende keren van de partij op Forza 
Musica en bij de eerste editie van ‘’De Wijk 
de Wereld’’ in de Stadsschouwburg. Sinds 
2017 valt het Huis-Tuin-en-Keukenkoor 
onder Stichting Luisterwijk.

www.luisterwijk.nl
Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook.

Bert Hadders
Hoewel Bert Hadders (1962) zo’n veertig 
jaar geleden zijn geboorteplaats 2e Exloër-
mond verruilde voor een leven in ‘Stad’ 
bouwde hij middels de personages in zijn 
Groningstalige liedjes een nieuwe, virtu-
ele nederzetting in de Drents/Groningse 
Veenkolonies.
• In de uit rode bakstenen opgetrokken 

woningen langs dat kaarsrechte kanaal 
wonen de dominee die om regen bidt, 
de kluizenaar die drie keer de Duitse 
Lotto won, de boer die niet mee mocht 
doen aan BZV, een bijstandsmoeder 
met lege koelkast en kapotte Lada 
en de politicus met het revolutionaire 
werkgelegenheidsplan. (“ruimtevaart 
achter de dijk”). Op het kerkhofje ligt 
Okke Kluun, de laatst ter dood veroor-
deelde misdadiger van Groningen naast 
Eltjo Siemens, slachtoffer van politie-
geweld tijdens de landbouw staking van 
1929.

Bert speelt in het buurthuis naast zijn 
 woning in de Radijsstraat waar hij al vijfen-
twintig jaar tot volle tevredenheid woont.
Hij wordt begeleid door de 19 jarige contra-
bassist Joshua ten Doornkaat (Veendam) 
die ook de tweede stem voor zijn rekening 
neemt. 

Bert Hadders maakte vijf Cd’s en een twin-
tigtal singles waarvan de meeste hoog in 
de noordelijke hitlijsten eindigden. (Elvis, 
Keuning Van De Bunermond, Poolse Bruid, 
Beloofde Laand, Woar Blift De Zummer, 
Der Zit Gain Schot In Mie)

De door de Volkskrant als ‘beste treinlied-
jes-schrijver van Nederland’ omschreven 
Hadders won in 2019 de K ter Laan-prijs 
voor zijn Groningstalige oeuvre. 

Daarnaast maakte hij muziek voor  diverse 
theaterstukken: o.a. Iemandsland,  Kapitein 
Kolk en de succesvoorstelling De Poolse 
Bruid. 

Elke zondagmorgen is hij te horen op  Radio 
Noord met zijn rubriek ‘De Meziekpre-
fester’.YouTube 

Luisterwijk >

13.05 | TuinPad 
15.15 - 15.30 | Kerk De Fontein

13.10 - 13.30 | TuinPad
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dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur
keuze uit 2 warme maaltijden

Buurten bij Bernlef
Antaresstraat 45 
9742 LB Groningen 

Buurten bij Bernlef
Restaurant

bereikbaar op 050 21 12 544 
tussen 9.00 uur en 14.00 uur

feesten, vergaderingen en buffetten op aanvraag mogelijk

Welkom bij De Duindoorn
Wijkrestaurant De Duindoorn verzorgt 
eten, drinken en gezelligheid voor ieder-
een in Selwerd en daarbuiten.

Gewijzigde openingstijden
Nieuw: elke donderdag bent u van harte 
welkom om aan te schuiven voor de avond-
maaltijd!
maandag 09:30 - 17:00
dinsdag  09:30 - 17:00
woensdag 09:30 - 17:00
donderdag 09:30 - 19:30
vrijdag  09:30 - 17:00
zaterdag  10:00 - 17:00
zondag  10:00 - 17:00

Ook voor feestjes en partijen!
In De Duindoorn ben je ook welkom met 
groepen, voor welke gelegenheid dan ook. 
We verzorgen daarbij graag de gewenste 
catering.
Bel of mail ons om te boeken en je wensen 
met ons te bespreken.

Hou onze website of Facebook pagina in 
de gaten voor het laatste nieuws.
Met vriendelijke gastvrije groet,
Team “De Duindoorn”

Bel of mail ons: 
 welkom@restaurantduindoorn.nl
06 - 403 811 13

2015

2020
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Formulier 
voor jouw 
idee >

Forza Musica wordt mede  
mogelijk gemaakt door een 
 bijdrage van het Idee Comité 
Tuinwijk 
Heb je nou ook een leuk idee om de Tuinwijk 
nog gezelliger, mooier, beter, veiliger of schoner te 
maken? Stuur dan een e-mail met je plan en contact-
gegevens naar: ideecomitetuinwijk@gmail.com. 
Je kunt je idee ook deponeren in de rode brievenbus 
van de TuinPad, t.a.v. Idee Comité Tuinwijk.

Mocht het leuk vinden om aan te sluiten bij het Idee Comité? 
Wij zoeken nog nieuwe leden! Stuur ons gerust een mailtje voor 
meer informatie.

Commissie Woonplezier
Beste medebewoners, 

Vanuit de behoefte het woongenot in onze 
buurt te behouden en bevorderen, is onze 
Commissie Woonplezier ontstaan.

Met enthousiasme zetten wij ons hiervoor 
in. Denk dan aan bijvoorbeeld het benade-
ren van de wijkagent met het verzoek zich 
weer wat vaker te laten zien in de buurt, 
overleg met de gemeente over het snoeien 
van het groen, maar ook het organiseren 
van een gezellig samenzijn zit in de pijplijn. 
Voor info, vragen of inleveren van ideeen 
kunnen jullie mailen naar:
woonpleziertuinwijk@gmail.com 

Groet van, op de foto van links naar rechts:
Eltjo, Neke, Esther, Marjolein, Paul en Elise


