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Verbinding met Helperzoom blijft!
Park in Europapark

Harry Perton is verhuisd
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Kamps De Vries & Kamps Makelaars
Verlengde Lodewijkstraat 15
9724 EK Groningen

Telefoon 050 - 311 16 40
Fax 050 - 313 96 31

E-mail info@kdvk.nl
Internet www.kdvk.nl

TE KOOP

Zeer fraai gesitueerd modern vrijstaand woonhuis dichtbij centrum en station met 
tuin, drie slaapkamers en een werkkamer op de begane grond.
Het huis is maar liefst 14 meter diep, strak en licht afgewerkt en mede door de 
hoge plafonds en de juiste lichtinval is er een uitermate aangenaam woonklimaat 
gecreëerd. 

De woning is gelegen aan een verkeersarme woonstraat op een van de mooiste 
plekjes in de woonwijk De Linie met een onverwacht ruim en fraai uitzicht over een 
waterpartij. 
De nieuwe woonwijk De Linie ligt erg gunstig ten opzichte van de uitvalswegen naar 
alle kanten en direct naast de bekende karakteristieke Oosterpoortbuurt met zijn 
gevarieerd aanbod van leuke restaurants en buurtwinkels. Er is tevens een zeer grote 
supermarkt te vinden in de nabijgelegen Euroborg.

Bouwjaar: 2005
Ligging:  aan water; in woonwijk; vrij uitzicht; beschutte ligging
Inhoud: 575 m3

Woonoppervlakte: 150 m2

Perceeloppervlakte: 187 m2

Aantal kamers: 5
Tuin: fraai aangelegd, op het zuidwesten, 6 x 10 m
Parkeergelegenheid: parkeerplaats

Vraagprijs: € 435.000 k.k.

- De Linie - Ellensmolen 12,  Groningen
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verstoppingen, er kan door de 
grotere gaten immers allerlei afval 
meestromen? 

Water bergen
Op de langere termijn start fase 
twee, dan gaat men bezig met 
bergen. Daar moet volgens de 
brief nog even over na worden 
gedacht. Men heeft voor het vast-
houden van water het trapveldje 
bij het speeltuingebouwtje in het 
oog; hier zit immers ook een drai-
nage. Die zal dan wel behoorlijk 
verbeterd moeten worden.  
Bij een beetje regenbui ligt daar al 
gauw een paar centimeter water 
die vervolgens dagen blijft staan. 
Dat kan toch niet de bedoeling 
zijn; alweer een stukje speelveld 
dat niet gebruikt kan worden.  
Ook het grasveld bij de Palmslag 
is een optie. Het zal een mooi ge-
zicht zijn als al die hondendrollen 
richting Meeuwerderweg spoelen.

Afvoer
Afvoeren van water zal via het 
Winschoterdiep moeten, daar-
voor wil men twee extra verbin-
dingen maken tussen het diep 
en de Meeuwerderweg, door 
de Dijkstraat en de Van Julsing-
hastraat. Gaat dat wel goedko-
men? Er moet diep gegraven 
worden om een goed verval te 
realiseren. De tekening op de 
brief biedt niet veel soelaas; daar 
ziet men een stripfiguurtje met 
een emmertje water hozen in het 
Winschoterdiep.  
En dat hozen, dat kennen we al. 

AvdB

Gaat de Oosterpoort dicht? 

Er staan twee grote veranderin-
gen te gebeuren in onze wijk, die 
met elkaar te maken hebben. Ten 
eerste zal de spoorwegovergang, 
bij de Esperantostraat, waar-
schijnlijk verdwijnen. Ten tweede 
zal de zuidelijke ringweg (een 
provinciale weg) worden ver-
breed, en zoals het er nu uitziet 
ook verdiept worden aangelegd; 

Wateroverlast  
Oosterpoort; 

nous nous maintiendrons!

De Oosterpoorters ontvingen 
21 maart jongstleden een brief 
van de gemeente met daarin de 
maatregelen die de gemeente 
wil gaan treffen om waterover-
last tegen te gaan. Heel goed, 
gemeente, want zoiets als 
gebeurde op 12 juli vorig jaar; 
liever nooit weer. 

De gemeente stelt dat die betref-
fende regenbui theoretisch maar 
1 keer in de 500 jaar voorkomt. 
En toch is de gemeente bereid 
om hier nu al rekening mee te 
houden. Dit lijkt ons sowieso wat 
vreemd gesteld, is die regenval 
niet gewoon een gevolg van kli-
maatsverandering?  
Het is algemeen bekend dat enor-
me hoosbuien, gepaard gaande 
met hevige windstoten, steeds 
vaker zullen voorkomen ten ge-
volge van klimaatsveranderingen. 
Hoe komt de gemeente erbij dat 
de volgende heftige hoosbui pas 
over 500 jaar plaatsvindt?   
En waarom wil men hier toch nu 
al rekening mee houden, dat is 
wel heel erg ver vooruit gedacht.
 
Fase 1
Een kort gesprekje met een be-
woonster van de Dijkstraat leerde 
dat er in de afgelopen 15 jaar al 
drie keer behoorlijke waterover-
last is geweest, inclusief de laat-
ste keer op 12 juli. Kelders liepen 
onder, riolen stroomden over.  
Ook na de verbetering van het 
riool. Gelukkig heeft de gemeente 
een militaire operatie met een 
pakket aan verschillende maat-
regelen in petto, die gebaseerd 
zijn op regenwater vasthouden, 
bergen en afvoeren. Op heel 
korte termijn, in fase één, dat wil 
zeggen in april en mei, worden 
regenwaterkolken en deksels 
van rioolputten vervangen zodat 
het water sneller het riool in kan 
stromen. Vraagje van bewoonster 
aan de Dijkstraat: wordt er ook 
rekening gehouden met eventuele 

grotendeels met geld van het 
Rijk. Voor beide partijen – Rijk en 
Provincie - zou het makkelijk zijn 
om de op- en afrit van en naar de 
Oosterpoort te schrappen. Mét 
het verdwijnen van de spoorweg-
overgang blijft er zo weinig over 
van de ontsluitingswegen.  
Is de toekomst echt zo zwart? 
Springt de gemeente niet in de 
bres? In haar meest recente 
ontwerp bestemmingsplan heeft 
de gemeente Groningen geen 
concrete plannen neergelegd voor 
de ontsluitingswegen. Daarom 
hebben het buurtoverleg en de 
winkeliersvereniging beide een 
zogenaamde ‘zienswijze’ in-
gediend die de gemeente kan 
gebruiken om met een verbeterde 
versie van het bestemmingsplan 
te komen. 
Naar aanleiding van vragen die 
de Stadspartij heeft gesteld ant-
woord wethouder Karin Dekker: 
“Het is onze ambitie die verbin-
ding open te houden, maar op dit 
moment durf ik nog niet te zeggen 
hoe dat eruit gaat zien.” Dit is op-
merkelijk, want tot nu sprak Dek-
ker zich nooit uit over een der-
gelijke verbinding. Koopcentrum 
Oosterpoort is erg tevreden met 
de uitspraak van de wethouder. 
Het heeft 2000 handtekeningen 
verzameld voor het openhouden 
van de verbinding omdat het-
vreest dat de winkels veel klandi-
zie zullen verliezen, wat ook ten 
koste gaat van de levendigheid in 
de wijk. Hoe het de handtekenin-
gen aan de gemeente aan gaat 
bieden is nog niet duidelijk. 

In een spel van de Provincie, het 
Rijk en Prorail is de Oosterpoort-
buurt een kleine speler. Het is 
daarom dat actieve inzet, zoals 
bijvoorbeeld van de winkeliers-
vereniging, het buurtoverleg en 
Stichting Leefomgeving Zuidelijke 
Ringweg, nodig blijft om gehoord 
te blijven. En de Oosterpoort open 
blijft staan.  

Niek Steendam 
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De Meeuwen 
Betonnen blokken gevaarlijk

De afgelopen weken overlegde de 
Meeuwen met de gemeente over 
de betonblokken in het verlengde 
van de fietsbruggen in het park. 
Die betonblokken staan er om te 
voorkomen dat auto’s de bou-
levard oprijden. Tot de blokken 
kunnen ze wel rijden, zodat er 
waar nodig geladen en gelost kan 
worden. 
De betonblokken zijn voor fietsers 
en brommers niet altijd goed her-
kenbaar. Met name de zuidelijke 
brug zou gevaarlijk kunnen zijn. 
Dat is de brug in het verlengde 
van de Van Julsinghabrug. Fiet-
sers die naar de boulevard rijden, 
vinden het betonblok op hun weg 
aan de oostelijke zijde van de 
brug. Een aanwonende had de 
gemeente bericht dat hier onge-
vallen plaats hadden gevonden. 
De betonblokken worden met 
name in het donker niet goed 
gezien. De oplossing die nu 
naar voren is gekomen, is om de 
betonblokken een hogere at-
tentiewaarde te geven door ze in 
dezelfde kleur te verven als de 
losse gekleurde tegels die erach-
ter liggen. De gemeente is van 
plan die tegels meteen een fris 
likje verf te geven.

Buurtpark de Linie
Tijdelijk park in Europapark

Ten zuiden van de Linie legt de 
gemeente een nieuw park aan. 
Het is een tijdelijk park. Zolang 
de ontwikkelingen in het Euro-
papark het niet nodig maken, 
blijft het parkje.

De gemeente heeft het park 
samen een werkgroep uit de Linie 
(inclusief Frontier en HL Wichers-
straat) ontworpen.  
Het park moet zich ontwikkelen 
tot de ‘huiskamer’ van de Linie, 
aldus de gemeente. Er komen 
speeltoestellen, een trapveldje, 
bankjes en een uitkijkheuvel. De 
beplanting wordt divers. Oude 

materialen worden hergebruikt, 
zoals de deksloven die op de 
kademuur van de gedempte 
koelarm liggen voor het ‘amfithe-
atertje’, en boomstammen elders 
uit de stad. Honden mogen, maar 
‘aan de lijn´.
In het voorjaar wordt het eerste 
deel van het park aangelegd. De 
planning is dat dit deel eind mei 

2011 af is. In het najaar, na de 
sloop van de kademuur van de 
oude koelarm, wordt het tweede 
deel aangelegd. Het park zal eind 
november 2011 klaar zijn. 
Afhankelijk van de woningbouw 
die in de toekomst naast het 
gebied komt, zal later bepaald 
worden welk deel van het park 
definitief blijft.

Nieuwe kijk op Helperpark 

Op 1 maart jl presenteerden de 
wethouders Frank de Vries en 
Ton Schroor het Gebiedscon-
cept Helperpark Groningen aan 
de raad. Het gaat om nieuwe 
ideeën ontwikkeld door het bu-
reau SITE Urban Development. 
De wethouders zijn nog niet 

met concrete plannen geko 
men.

In augustus 2008 besloot de raad 
dat er een nieuwe visie nodig was 
voor het Helperpark. Die visie lijkt 
nu onder leiding van het bureau 
SITE Urban Development te zijn 
ontwikkeld. Site heeft samen 
met ondernemers, bewoners en 
potentiële investeerders het Ge-
biedsconcept Helperpark Gronin-
gen opgesteld.
Het bureau heeft een analyse ge-
maakt van het hele Europapark. 
Volgens het bureau is er én veel 
goeds én veel slechts te zeggen 
over de nieuwe wijk. Een paar 
kenmerkende opmerkingen uit 
hun rapport:
- De Linie: gewaardeerd door 
  bewoners, maar kavels erg klein.
- Kantorenkwadrant (gebied tus- 
  sen Menzis en Euroborg): weinig    
  animo van investeerders in kan- 
  toorbouw, te kille omgeving, te    
  veel regels. Wel mogelijkheden     
  voor woningbouw langs water.
- Euroborg: stadion en Jumbo  
  succes, horeca e.d. in de proble 
  men. Te kil en grijs.
- Helperpark (tussen spoor en  
  oude Winschoterdiep, van  
  nieuwe station tot Duinkerken- 

Vooral ́ s nachts is de zichtbaarheid een probleem. De foto maakt dat ook duidelijk: 
de betonblokken zijn bijna niet de zien.  
Foto van de website van de Meeuwen: http://barkmolenstraat.nl-website.nl/.
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HOUT: deuren, schuifluiken, kasten, keukens, kozijnen, algemeen 
timmerwerk.  INSTALLATIEWERK: koper, dik- en dunwandig, staal, 
unipipe, warm– en koud water, gas, cv, radiatoren, vloerverwarming. 
ELEKTRA: groepuitbreiding, keukeninstallatie.  HANGENSLUIT-
WERK: skg**.  KUNSTSTOFDAKBEDEKKING: pvc, hwa.  
TEGELWERK: badkamers, keukens.  IJZERWERK: scheeps-
reparatie, dekken, gangboorden, bolders, stuurhut, roef, 
machinekamer,             constructies e.d.,            intimmering schepen. 
 
Erik Smidt               Oosterweg 49               06-55580573 

www.bouwallrounder.nl 

 

 



OOG VOOR DETAIL 

Voor totaalverbouwingen, van begin tot eind 
 

 

€ 50.50 
€ 40.50 
€ 27.50 
€ 29.50 
€ 23.50 
€ 17.50 
€   9.50 
€   5.75 
€   6.50 
€   9.75 
€ 15.00 
€ 22.50 
€ 25.00 
€ 16.50 
€ 27.50 
€   6.50 
€ 19.50 

Griffeweg 13

9724 GE  Groningen

T 050 - 360 35 22

M 06 - 51271035

advies@keukenenkeuken.nl

www.keukenenkeuken.nl

Aangesloten bij CBW nr. 36309

Vaak wel, niet altijd. Waar ze alles van keukens 

afweten en steeds iets nieuws en beters willen 

bieden, kunnen door een uniek idee alle goede 

dingen in één keukenzaak samenvallen. 

Die keukenzaak vindt u dichtbij aan de Griffeweg, 

vlak bij het Winschoterdiep. Hoge kwaliteit, een 

smaakvolle inrichting, veel en gemakkelijk kiezen 

en alles op maat te leveren. En dan ook nog scherpe 

prijzen of gespreid betalen met een gunstige lease. 

Achter de bescheiden gevel vindt u een aangenaam 

rust en opvallende keukenopstellingen. 

En een groot presentatiesysteem voor uw nieuwe 

keukenidee. Kasten vol monstermaterialen. 

Inspirerende decoratie. Maar vooral: vakmensen. 

Zij willen u en uw woonsmaak leren kennen om 

u perfect te kunnen adviseren en daarna uw 

keukendroom zonder haperen te realiseren. 

Laat Keuken&Keukens met uw meedromen. 

De muziek speelt, de koffie is vers. 

Door dat unieke idee van Keuken&Keukens 

is mooi niet altijd duur.

 Mooi is duur...

 ...maar niet altijd

Wiebe Terpstra, meer 
dan 25 jaar vakman  H

et
ty

 K
oo

i p
re

se
nt

ee
rt

Meeuwerderweg 106 
050 – 3133497 

 
O.a. tapijt, vinyl, laminaat, 

gordijnen, zonwering 

 Voorheen de Komeet 
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  straat): Mediacentrale succes,    
  gebied verder naar zuiden bij  
niemand in beeld.

Visie
Het idee van een waterpark is 
volgens Site te weinig doorge-
voerd in het Europapark, er zijn 
te weinig verbindingen tussen 
de verschillende waterpartijen. 
Er zouden (dus) meer moeten 
komen. Site stelt verder dat grote 
kantoorblokken niet geschikt zijn 
in het Helperpark. Kleinere kan-
toren en bedrijven met daarnaast 
de bouw van woningen met veel 
inbreng van de kopers zou wel 
lukken.

Verbinding naar Helperzoom
Het Helperpark zou een verbin-
ding moeten krijgen met de Hel-
perzoom, vindt Site. Aangezien 
er al een plan ligt om de Gide-
onweg met het Helperpark en 
de Boumaboulevard te verbin-
den, krijgt het bedrijventerrein 
Winschoterdiep daarmee ook 
een ontsluiting naar de Helper-
zoom.

Nieuws over het  
Europapark

Mark van Maanen nieuwe  
projectleider 
In een brief aan de bewoners 
maakt Van Maanen zelf bekend 
dat hij de nieuwe gemeentelijke 
projectleider van het Europa-
park is. Mark van Maanen zat 
eerder bij de Projectgroep Zui-
delijke Ringweg als omgevings-
manager. Het was toen zijn taak 
om de contacten met de om-
woners te behartigen. Hij is de 
opvolger van Jelle Dijkstra.

De brief is ook te vinden op de 
site van de gemeente Groningen.

Station Europapark
In september begint de bouw van 
het definitieve Station Europa-
park. Er komt een ondergrondse 
fietsenstalling aan de Europa-
parkzijde. Ook de dienst Soci-
ale Zaken en Werk (SOZAWE) 
kan hier gebruik van maken. De 
bovengrondse stalling langs de 
Helperzoom gaat niet door, zodat 
er meer ruimte voor groen blijft. 
Voorafgaand aan de bouw wordt 
de definitieve weg naar de Media-
centrale aangelegd, in september 
is die klaar.  Voor het aanleggen 
van de tunnel onder het spoor 
rijden de treinen 10 dagen niet in 
de voorjaarsvakantie van 2012. 
Het station is eind 2012 gereed.

Nieuwbouw SOZAWE 
Het gebouw van SOZAWE, naast 
het station, wordt tegelijk met 
het station gebouwd . Het moet 
rond juni 2013 af zijn.  Onder het 
nieuwe gebouw komt een open-
bare P+R-parkeergarage. De 
bouwketen voor SOZAWE zullen 
direct ten noordoosten van de 

bouwkavel geplaatst worden. De 
weg die daar nu ligt (Verlengde 
Lodewijkstraat) wordt daarom 
tijdelijk omgelegd.

Nieuwbouw Alfacollege 
Vlak naast de Euroborg, langs 
de zuidzijde van de Boumabou-
levard, begint van de zomer de 
bouw van het hoofdkantoor van 
het Alfa college (25 m hoog, 6 
verdiepingen, 100 m lang). In het 
gebouw komen ook de econo-
mische opleidingen (1400 leer-
lingen). Eind 2012 wordt het in 
gebruik genomen.

Het bouwverkeer voor station, 
SOZAWE en Alfacollege gaat 
grotendeels via de Europaweg. 
Voor het nieuwe station zal een 
deel via de Zuidelijke Ringweg en 
Helperzoom gaan.

Archeologie 
Vanaf begin mei wordt aan de 
Europaparkzijde archeologisch 
onderzoek gedaan. Op deze 
flanken van de Hondsrug wordt 
vroege bewoning (rond 5000 jaar 
voor Chr.) verondersteld. Aan de
>p.8
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<p.7 
Helperzoom-kant van het nieuwe 
station is al onderzoek gedaan. 
Binnenkort zullen de resultaten 
worden gepresenteerd.
Aantrekkelijke wandelroute 
Naast de aanleg van het buurt-
park ten zuiden van De Linie (zie 
elders in de Oosterpoorter) wil de 
gemeente de aantrekkelijkheid 
van het gebied vergroten met een 
wandelroute. De oostzijde van het 
Oude Winschoterdiep (naast de 
kolenmuur) wordt opgeschoond 
en er komt een wandelroute langs 
het water vanaf De Linie, over de 
brug bij voormalig Frans Maas 
naar de Euroborg.

Bereikbaarheid Europapark 
In de loop van 2011 wordt P+R 
Europapark (entree via Bornholm-
straat) aangesloten op de Europa-
weg. Begin 2012 is dit klaar. 
De ‘stamspoor-brug’ over het 
Winschoterdiep is in 2010 omge-
vormd tot autobrug en wordt de 
toegang naar de parkeergarage 
voor de woontorens Stoker en 
Brander. In 2012 wordt de brug 
waarschijnlijk aangesloten op de 
Duinkerkenstraat, die wordt door-
getrokken richting Mediacentrale 
en Boumaboulevard. Het Euro-
papark en het bedrijventerrein 
Zuidoost/Winschoterdiep zijn dan 
direct op elkaar aangesloten.
De verbinding tussen de Gideon-
weg en de Boumaboulevard komt 
pas open als de Duinkerkenstraat 
is verbonden met het Helperpark 
(zie elders over de voorstellen 
van bureau Site Urban Develop-
ment). 
Op de hoogte blijven? 
Wie op de hoogte wil blijven moet 
zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief door een e-mail te 
sturen naar:  
europapark@groningen.nl. 
Informatie en nieuws over het 
Europapark is ook te vinden op 
de website: www.groningen.nl/
europapark.

Bezwaar afgewezen

De bezwaarschriftencommissie 
heeft het bezwaar van de omwo-
nenden tegen de plannen van 
Woldring afgewezen. Woldring 
wil appartementen bouwen naast 
de kerk aan de Oosterweg, de 
omwoners vinden dat die te hoog 
en te dicht bij hun huizen komen 
en daardoor veel licht wegnemen. 
Bovendien vrezen ze dat toe-
komstige bewoners overlast gaan 
veroorzaken. Maar de commissie 
vindt de plannen in overeenstem-
ming met het bestemmingsplan 
van de Oosterpoort.
De omwonenden zijn erg te-
leurgesteld en stappen naar de 
rechter.

20 jaar Poortershoes  

Op woensdag 13 april werd 
het 20-jarige bestaan van het 
Poortershoes gevierd met een 
uitgebreide lunch voor ouderen 
uit de Oosterpoort. Deze lunch 
werd aangeboden door het 
buurthuis zelf en bestond o.a. 
uit bonensoep, lekkere brood-
jes, drankjes en andere heerlijk-
heden. De mensen vonden het 
een echte traktatie, dus werd 
het een gezellige middag.

Donderdag de 14e was bedoeld 
voor alle Oosterpoorters. De 
avond ging van start met een 
uitgebreid nasibuffet. Dat viel bij-
zonder in de smaak. Soms werd 
er zelfs gesjoemeld door iemand 
anders een tweede portie te laten 
halen voor degene die het eten té 
lekker vond!

Na het eten trad Katja op. Zij runt 
samen met haar vriendin ‘De twee 
Dames’; het bekende restaurant 
in de stad, waar ze alle twee als 
travestiet de gasten vermaken.  
Katja was in haar element en 
iedereen genoot. Veel ouderen 
waren speciaal gebleven om 
haar te zien en dus zat de sfeer 
er al snel goed in. Na Katja 
vulde de dansvloer zich om 

de Salsa onder de knie te krij-
gen. Voor sommigen viel dat niet 
mee en de eerste zweetdruppels 
stonden dan ook in rap tempo op 
de neuzen van de swingers. Zo 
kwam iedereen in de feeststem-
ming en dat kwam de drankver-
koop zeker ten goede. Hierna 
volgde het smartlappenkoor Eelsk 
waarbij iedereen meezong.  De 
klap op de vuurpijl was ‘Safari Jo’ 
met als bassist niemand minder 
dan Lourens Leeuw. Er werd 
gelachen, gedanst, gedronken en 
de polonaise werd zelfs ingezet. 
Iedereen deed mee en kwam 
helemaal los. Het feest was om 
ongeveer 01.00 uur afgelopen 
en de mensen gingen tevreden 
naar huis. Het was een geslaagde 
avond, die voor velen zeker voor 
herhaling vatbaar was!

Van Uffelen 

Nieuw waarschuwingsbord 
bij Esperantokruising

‘Wil je blijven leven wacht dan 
even’. Een nieuw verkeersbord 
met deze tekst krijgt een plek 
bij de spoorwegovergangen op 
de Esperantokruising. Hij moet 
vooral scholieren ervan weer-
houden om onder de spoorbo-
men door te glippen. 
Het gaat om een nieuw lande-
lijk verkeersbord speciaal voor 
overwegen. Prorail schreef 
er een ontwerpwedstrijd voor 
scholieren voor uit. De zin 
‘wil je blijven leven wacht dan 
even’ is de winnende slagzin. 
Twee exemplaren van dit bord 
worden gratis aangeboden aan 
gemeenten. Ze zijn bedoeld 
voor de hotspots: overgangen 
waar veel scholieren langs fiet-
sen. In Groningen zijn dat de 
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overgangen op de Peizerweg, 
Paterswoldseweg en Esperan-
tokruising. “Wij verwachten dat 
de boodschap op het bord op 
deze locaties juist deze doel-
groep zal aanspreken”, aldus 
burgemeester en wethouders 
van Groningen.

Plan zuidelijke rinweg moet 
doorgaan

Maandagavond 18 april vond 
de eerste bijeenkomst van het 
platform bewonersorganisaties 
plaats. Deze is door de pro-
jectgroep Zuidelijke Ringweg 
ingesteld om de meningen van 
bewoners te peilen en uitleg 
te geven over de uitwerking 
van de voorgenomen plannen. 
Naast het platform bewoners-
organisaties zijn er platformen 
ingesteld voor bedrijven, weg-
gebruikers en overige geïnte-
resseerden.

Projectdirecteur Jos Hillen was 
heel duidelijk. Het project valt 
onder de Crisis- en HerstelWet 
(CHW), waarbij er maar één 
uitwerkingsvariant in een milieu-
effect onderzoek (MER) hoeft te 

worden onderzocht. Hoewel de 
CHW ruimte biedt om dat wel te 
doen, wijzen rijk, provincie en ge-
meente alternatieve oplossingen 
af. Daar zou het project alleen 
maar vertraging mee oplopen, 
en dat kan ertoe leiden dat de 
CHW niet langer van kracht is, 
waardoor er alsnog een volledige 
tracéwetprocedure gevolgd moet 
worden.

Inbreng beperkt
Zo werd opnieuw duidelijk,  
stelt de Stichting Leefomgeving 
Zuidelijke Ringweg Groningen, 
dat de wegaanleg met behulp van 
de CHW er zo snel mogelijk door 
gedrukt wordt. Zelfs het advies 
van het Rijk zelf wordt terzijde 
geschoven. Dat kwam in 2000 
nog tot de conclusie dat aanleg 
op het bestaande tracé in dicht-
bevolkt gebied zeer ongewenst 
is. Ook binnen de gemeenteraad 
zijn er twijfels over het project. 
De stichting is net als een aantal 
buurtverenigingen van mening  
dat de huidige plannen de leef-
baarheid in de omliggende wijken 
zal verslechteren. Daarnaast leidt 
de bouw 5 à 10 jaar tot bouwover-
last, waarbij de bereikbaarheid 
van de stad ernstig in gevaar 
komt.

Weinig nieuws
Over de plannen zelf was nog 
weinig nieuws. Het geplande 
aquaduct bij het Winschoterdiep 
gaat waarschijnlijk niet door om-
dat daarvoor een te grote helling 
in het weg naar het Europaplein 
nodig is. De weg zal daar dus 
hoger moeten komen te liggen, en 
een gedeeltelijke demping van het 
Winschoterdiep zou dan tot de
mogelijkheden behoren. Het aan-
tal en de grootte van de deksels 
(over de ringweg tussen Ooster-
poort en Linie en bij het Sterre-
bos) is nog volstrekt onduidelijk. 
Na de zomer denkt de project-
groep met een schetsontwerp te 
komen, wat rond november moet 
leiden tot een voorlopig ontwerp. 
In het 2de kwartaal 2012 moet het 
ontwerptracébesluit klaar zijn.

Aanmelden
In juni komt het platform bewo-
nersorganisaties weer bij elkaar. 
Men  kan zich, ook bij een van de 
andere platforms, aanmelden via 
info@zuidelijkeringweggroningen.
nl.

Bereikbaarheid  
Stoker en Brander

In het februari schreef ik een 
cursiefje over de - naar ik 
meende - slechte bereikbaar-
heid van de Stoker en de Bran-
der. De Oosterpoorter ontving 
daarop een mail van mevrouw 
Van Well, waarop onderstaande 
digitale correspondentie ont-
stond. 

Geachte lezer, 

Met verbazing heb ik uw stukje in 
de Oosterpoorter gelezen over de 
vermeende slechte bereikbaar-
heid van de parkeergarage van 
Stoker en Brander. Ik ben sinds 
december 2009 bewoner van de 
Stoker en wil u graag melden dat 
ik geen enkele klacht heb over 
deze bereikbaarheid. 

>p.11

De Zuidelijke Ringweg 
foto: Provinciegroningen.nl
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Adverteren in de 
OOsterpoorter?

Bel 
06 44450500

of 
mail naar 

opadvertenties@gmail.com

Als u niet wilt kiezen tussen prijs en kwaliteit
Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bedrijfsadministratie, jaarrekening en 
aangiften (IB, OB, VPB). Ook voor particulieren. 

[ t ] (050) 317 65 70
info@buikema-vanderark.nl www.buikema-vanderark.nl

Oosterhaven 10
9723 AP  Groningen

b e l a s t i n g e n  e n  a d m i n i s t r a t i e s

lunchen 
vergaderen 
genieten

LUNCHCAFÉ

KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG  GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL 
OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521
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Mijn reactie is overigens nogal 
laat, daarvoor mijn excuus.

Met vriendelijke groet, 
Wim Maat,
redactie De Oosterpoorter

Quizzen tegen kanker

Op vrijdag 27 mei om 20.00 
uur organiseert Team Lotus 
een kennisquiz in het Poor-
tershoes. Team Lotus is een 
team van Peter Wiering dat de 
Alpe d’Huez op de fiets gaat 
beklimmen om zo in de sporen 
te treden van Henk, de overle-
den broer van Peter.  Hij heeft 
zich vrijwillig ingezet voor KWF 
Kankerbestrijding door voor 
deze stichting de gigantische 
reus Alpe d’Huez per fiets te 
beklimmen. Henk overleed 
later aan de gevolgen van 
leukemie.  Daarom wil Peter op 
deze manier zijn broer geden-
ken en zo het belang van het 
KWF nog eens benadrukken. 
De avond bestaat uit een quiz 
met vragen over sport, muziek 
en actualiteiten. De bedoeling 
is dat je een team samenstelt 
van maximaal vier personen 
en een gekke, originele team-
naam bedenkt. Het inschrijf-
geld bedraagt € 20,- per team 
en je maakt kans op leuke 
prijzen. Het geld komt uiteraard 
ten goede aan het KWF.  Pie-
ter, een medewerker van het 
Poortershoes, heeft toegezegd 
dat hij die avond belangeloos 
gaat werken. Een geweldig 
initiatief! Denk je dat jij en je 
vrienden de slimste zijn? Laat 
het dan zien op vrijdag 27 mei!!
Heb je nog vragen?  Het Poor-
tershoes kan je alle verdere 
informatie geven, of kijk voor 
informatie over Team Lotus op: 
http://deelnemers.alpe-dhuzes.
nl/acties/peterwiering/peter-
wiering

<p.9
De ingang via de parkeergarage 
van de Euroborg is prima gere-
geld en zeer binnenkort krijgen 
we, daarnaast, een eigen entree 
via de Gideonweg. Deze toegang 
komt tot onze beschikking totdat 
de geplande toegangsweg gereed 
is. Hoezo slecht bereikbaar??? 

Met vriendelijke groet, 
Hanneke van Well

Geachte mevrouw Van Well, 

Dank voor uw reactie!
Ik baseerde mijn stukje op een 
artikel in het Dagblad van het 
Noorden. Daarin stond duidelijk 
dat in ieder geval een bewoner 
ontevreden was over de toegang. 
Mogelijk heb ik dat te gemakkelijk 
door getrokken naar alle bewo-
ners. 

Met vriendelijke groet,  
Wim Maat

Beste heer Maat,

Misschien is het handig om in 
een volgend voorkomend ge-
val het verhaal te verifiëren bij 
het bestuur van de VvE Stoker, 
bijvoorbeeld bij de voorzitter dhr. 
Smit. Het bestuur is bereikbaar 

op email adres: vvestoker@gmail.
com. Het zou inderdaad kunnen 
zijn dat het verhaal uit het DvhN 
gebaseerd is op de mening van 
één persoon, maar dat zou dan 
een bewoner moeten zijn van 
woontoren de Brander. Onder de 
bewoners van de Stoker heerst 
deze klacht niet, het is ook nooit 
een onderwerp van de ledenver-
gadering geweest.
Misschien zou u willen rectificeren 
in de volgende uitgave van de 
Oosterpoorter??

Vriendelijke groet, 
Hanneke van Well

Geachte heer Smit,

In het februari schreef ik in de 
Oosterpoorter een cursiefje over 
de - naar ik meende - slechte 
bereikbaarheid van de Stoker en 
de Brander. We ontvingen daarop 
een mail van mevrouw Van Well, 
dat dat erg meeviel en dat de 
klacht waarschijnlijk vanuit de 
Brander kwam. Ik had mij geba-
seerd op een stuk in het Dagblad 
zonder het verhaal te verifieren. 
Zij veerwees me naar u als voor-
zitter van de VeE van de Stoker.
Ik zou graag uw commentaar wil-
len horen over de bereikbaarheid 
van de beide woonflats.

De Stoker en Brander
foto: gemeentegroningen.nl
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Harry Perton is verhuisd na 34 jaar Oosterpoort

Harry Perton, voormalig hoofdredacteur van de Oosterpoorter en (nog steeds) betrokken 
buurtbewoner, is na 34 jaar verhuisd uit de Oosterpoort. Hij heeft in februari dit jaar zijn 

mooie stadse huurwoning aan de van Sijssenstraat in de Oosterpoort verruild voor een ap-
partement in een seniorenflat in Hoogkerk Zuid. De eigenaar van zijn huurhuis had andere 
plannen en hij moest snel op zoek naar wat anders en belandde in een woning in Hoogkerk 
Zuid. Het is een keurige flat in een zonnige, ruim opgezette buurt. Harry’s appartement is op 

1-hoog, met een mooi balkon en voldoende ruimte voor alle boeken van Harry. Een lange 
wand in de huiskamer is geheel bedekt met boekenkasten. Maar wat is het stil... ook als je 

naar buiten kijkt.

Hij moet een beetje lachen 
als ik zeg dat het wel heel stil 
en keurig is. Hij vertelt dat hij bij 
het verhuizen een oude vloerbe-
dekking naar buiten bracht waar 
nogal wat pluisjes vanaf kwamen. 
Die pluisjes heeft hij weer 
netjes opgeruimd, na enig 
aandringen van wat me-
debewoners. Op de vraag 
of hij zich bemoeit met het 
reilen en zeilen in de wijk 
vertelt hij dat hij al bij een 
bewonersvergadering is 
geweest. Hij heeft de com-
missie geholpen met wat 
brieven aan de gemeente 
m.b.t. loszittende stoepte-
gels voor de flat. Maar veel 
verder zal het niet komen, 
hij heeft het al zo druk met 
alles.

Groninger Archieven
Sinds september 2009 werkt 
Harry vier en een halve dag per 
week bij de Groninger Archieven. 
Het bevalt hem eigenlijk heel 
goed, het is zeer afwisselend 
werk. Hij mist wel de contacten 
met de studenten zoals hij die 
had toen hij nog werkte voor de 
Universiteits Krant.  
Een kleine bloemlezing van 
Harry’s huidige werkzaamheden: 
 
- redigeren en schrijven van arti- 
  kelen voor het cultuurhistorische  
  tijdschrift ‘Stad en Lande’.
- meewerken aan de totstandko-   
  ming van het Gronings Histo- 
  risch Jaarboek.
- lesstof ontwikkelen voor aanko- 
  mende docenten van het basis-   
  onderwijs.

- schrijven van recensies voor het  
  pr blad van de Groninger Archie- 
  ven; ‘Feith”.
- schrijven voor het weblog ‘Het 
Loket voor Lief en Leed’, verhalen 
over de burgerlijke stand, trouw-
aktes e.d.  

Wat hem ook bevalt aan zijn 
huidige baan is dat het minder 
stressvol is. Hoewel die vlieger nu 
even niet opgaat; er ligt op tafel 
een dik boek 
te wachten om 
gerecenseerd 
te worden. ‘Dat 
is mijn makke, 
dat ik alles uitstel tot het laatste 
moment en soms worden mensen 
daar de dupe van. Omdat ik dan 
gestresst ben en wat kortaf. Dat 
wil ik niet meer, dat moet ik eens 
afleren. Maar het gaat al beter’.

Website Harry Perton
Harry’s website wordt goed be-
zocht. Hij heeft zo’n 900 trouwe 
bezoekers, en wie de site bekijkt 
begrijpt al snel waarom. Het is 

een bijzonder veelzijdige site, met 
historische stukken over stad en 
ommelanden en veel informatie 
over kunst, cultuur en natuur. 
Vaak geïllustreerd met prachtige 
en ook wel grappige foto’s. De 
foto’s worden veelal gemaakt 

tijdens de wekelijkse 
mooi-weer-fietstochten 
van Harry. Hij heeft 
duidelijk oog voor de-
tail én voor het grote. 
Ook zijn commentaar 
op het een en ander 
is zeer onderhoudend, 
met af en toe een lek-
ker scherpe uitschie-
ter. Harry vertelt dat hij 
het bijhouden van zijn 
website nog lang wil 
blijven doen. Hij vindt 
het ‘t mooist om in de 
geschiedenis te duiken 

en dan iets tegen te komen wat 
hij nog niet wist en dit vervolgens 
te delen met de bezoekers van 
de website. Eigenlijk werkt het als 
een soort feuilleton, zo zegt hij. 

Zoals hoe het bijvoor-
beeld zat met de ‘vron-
gelhoezen’, dat wilde hij 
al heel lang weten. En 
sinds kort is hij erachter! 

Wie nieuwsgierig is bezoeke zijn 
website op de datum van 1 mei jl, 
gelkinghe.weblog.nl.

Op de vraag of hij, gezien de 
inmiddels enorme hoeveelheid 
verzamelde tekst en beeld, niet 
zo langzamerhand een boek wil 
gaan schrijven, is Harry duidelijk. 
Hij heeft dit ooit eens geprobeerd 
en dat kostte hem uiteindelijk 
meer energie dan dat het hem 

 ‘Ik heb een korte  
aandachtsspanne’
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opleverde. ‘Ik heb een korte aan-
dachtsspanne, nog een makke 
van mij. Wie weet, ooit, later....’ 

Typisch Harry
‘Toen ik mijn eindexamen haalde 
kreeg ik van mijn 
ouders autorijles-
sen aangebo-
den. Dat was in 
de tijd van de autoloze zondag 
en toen al was bekend hoe slecht 
autorijden voor het milieu is. Ik 
heb om die reden nooit een rijbe-
wijs willen halen. Waarom gaan 
mensen niet op 
de fiets als ze 
maar een klein 
stukje hoeven, 
alsof 5 kilometer 
fietsen zoveel 
moeite is. Ik zit 
het liefste op de 
fiets, in het Hij 
moet een beetje 
lachen als ik zeg 
dat het wel heel 
stil en keurig is. 
Hij vertelt dat hij 
bij het verhuizen 
een oude vloer-
bedekking naar 
buiten bracht 
waar nogal wat 
pluisjes vanaf 
kwamen. Die 
pluisjes heeft hij weer netjes op-
geruimd, na enig aandringen van 
wat medebewoners. Op de vraag 
of hij zich bemoeit met het reilen 
en zeilen in de wijk vertelt hij dat 
hij al bij een bewonersvergadering 
is geweest. Hij heeft de commis-
sie geholpen met wat brieven aan 
de gemeente m.b.t. loszittende 
stoeptegels voor de flat. Maar 
veel verder zal het niet komen, hij 
heeft het al zo druk met alles.

Hoever gaat Harry met het 
openbaar vervoer?
Harry lacht en zegt dat hij het 
liefst in zijn twee favoriete noorde-
lijke provincies vertoeft. In Dren-
the waar hij is geboren en in Gro-
ningen waar hij sinds 1974 woont. 
Binnenkort gaat hij wel even naar 

‘het buitenland’ voor een perso-
neelsreisje, helemaal naar Ost 
Friesland. Maar de twee noor-
derlijke provincies hebben zijn 
voorkeur en ze bieden alles wat 
hij leuk en belangrijk vindt. Cul-
tuur, geschiedenis, natuur, kunst 

en muziek. Hij herinnert zich dat 
hij ooit met een vriendje met de 
Tienertoerkaart naar Maastricht 
is gereisd. Aldaar aangekomen 
liepen ze een stukje de stad in, 

kochten een patatje en namen de 
eerste trein weer terug....

Oosterpoort
Regelmatig komt Harry nog in 
de Oosterpoort, al is het alleen 
maar om zijn haar even te laten 
knippen. Gezellig bij Tinus, de 
laatste nieuwtjes doornemen. Op 
de vraag wat hij zou doen als hij 
heel rijk zou zijn, antwoordt hij 
na enig nadenken hard lachend: 
‘Een mooi huis in de Oosterpoort 
kopen, bijvoorbeeld dat van André 
Doorlag. Dan neem ik de zorg 
over de egeltjes er meteen bij’. 

AvdB

Ingezonden brief, 23-02-2011
Bedankt Harry !!

Beste Oosterpoorters,
Ik kwam Harry Perton tegen van-
daag. Hij vertelde me dat hij gaat 
verhuizen naar Hoogkerk Zuid. 
Na 34 jaar (!) verlaat deze echte 
Oosterpoorter onze (ooit ?.. zo) 
leuke wijk. Ik ken Harry nog van 
lang geleden. Time flies nietwaar? 
Bijvoorbeeld het stukje over Her-
man Colee greep me aan (Harry 
weet wie ik bedoel), voornamelijk 
het persoonlijke, en omdat ook ik 
Herman lang heb gekend, waar-
lijk een goed gitarist, met een 
zwaar leven! Ik heb vooral Harry’s 
persoonlijke stukjes in de Ooster-
poorter gewaardeerd. Ik denk /
dacht wel eens dat onze gewaar-
deerde wijkkrant bijna overeind 
werd gehouden door Harry alleen.
Een zeer loyale medewerker, met 
een gezonde, kritische instelling, 
ook politiek (=;). En dus vind ik 
het best jammer dat er weer een 
Oosterpoorter onze wijk gaat 
verlaten! Tja, we zijn weer een 
generatie verder.
He Harry, ik hoop dat je vertrek 
niet onopgemerkt blijft en je de 
terechte waardering krijgt die je 
verdient! En het is inderdaad 
prettig om wat familie in de 
buurt te hebben op je nieuwe 
stek. Misschien kun je af en 
toe laten horen hoe het je 
vergaat (de Oosterpoorter wil 
het vast ook weten). Ik gun 
je veel woon- en leefplezier! 
Bedankt!!!

Met vriendelijke groet,

Harrie (met  i e )

‘We kochten in Maastricht een patatje  
en namen de eerste trein weer terug...’
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kringloopbedrijf ” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32 /
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00 /
( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens bruikbare
of kleding weg?spullen

Wij halen het bij u op en zijn er blij mee!
Voor een afspraak kunt u bellen met 050-3132200.

Langsbrengen op één van de onderstaande
adressen is ook mogelijk. Heeft u een heel huis

dat leeg moet? Wij zorgen daarvoor en kunnen
de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen

Per 1 februari openen we een nieuwe fysiotherapiepraktijk in de Oosterpoort!
Tevens een vestiging in de Rivierenbuurt (Merwedestraat 54).
We bieden: algemene fysiotherapie COPD bewegingsprogramma

manuele therapie Cyriax hulpmiddelen uitleen
medische fitness    oedeemtherapie
medical taping valtraining
dry needling triggerpoint massage

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van de huisarts.
Eveneens is behandeling in de avonduren mogelijk.
Ons adres: Meeuwerderweg 2.  Tel: 050-3641922
website:  www.fysiocompleet.nl. email: info@fysiocompleet.nl

uw Frietspecialist
Onbetwist

52 keer per jaar een nieuw menu van de week
365 keer per jaar een tip van de dag

v
in

a e
o

f
n

ti

p e tati geric t
r s e h

aliteitsb f
kw

ese
s rvicebewuste

Meeuwerderweg 112

       Groningen

   tel: 050-3133120

De Enige cafetaria in de 
provincie  met een 
Snackster 2008 / 2009.
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Het is overal,  
maar je ziet het niet. 

Bert van der Veen geeft een 
stevige handdruk en wijst 
daarna in één beweging naar 
het voegwerk van het huis waar 
wij naast staan. “Een gesneden 
voeg”, wijst hij, “zoals bij alle 
huizen werd aangebracht in de 
tijd dat de Oosterpoort ge-
bouwd werd. Een typisch ken-
merk van authentieke huizen 
in de wijk”. Ik tuur aandachtig 
naar het metselwerk en consta-
teert een parmantig afgesne-
den randje tussen alle stenen, 
lichter van kleur dan gewoon 
cement. Nooit heb ik op voeg-
werk gelet, maar wanneer ik nu 
naar muren kijk valt mij op dat 
bijna alle huizen in de Ooster-
poort deze bijzondere, gesne-
den voegen hebben. 

Al 19 jaar leidt Bert van der Veen 
‘Lubbertus Bouw’; een aanne-
mersbedrijf met een iets ander 
karakter dan haar sectorgenoten. 
Het verricht verbouwingswerk-
zaamheden op grote en kleine 
schaal, maar heeft zich daarnaast 
ontwikkeld tot een bedrijf met 
passie voor restauratieprojecten 
waarvoor de nodige kunde in 
huis is. In de Frederikstraat houdt 
het bedrijf kantoor, en het is ook 
in deze straat dat ik heb afge-
sproken met Bert van der Veen 
(waarom het bedrijf ‘Lubbertus’ 
heet en geen ‘Bert’ mag de lezer 
raden). De passie voor het vak 
is bijna voelbaar, en Bert van der 
Veen vertelt over de verschil-
lende soorten mortel: het grijze 
spul waarmee bakstenen worden 
gemetseld. 

“Vroeger gebruikte men schelp-
kalk voor de mortel, tegenwoor-
dig voegen wij hier wit cement 
aan toe voor de duurzaamheid. 
Bij nieuwbouw wordt alleen grijs 
portlandcement gebruikt.” De 
muur waar wij naar kijken is van 
Frederikstraat 27-29, een prachtig 
monumentaal pand dat Lubbertus 
Bouw heeft gerestaureerd, en met 

duidelijk enthousiasme 
wordt over de gevel 
verteld. “Het voegwerk 
is één van de dingen die 
niet direct benoembaar 
zijn als je naar een huis 
kijkt, maar wel van veel 
invloed is op de manier 
hoe je een huis ervaart. 
In de Oosterpoort zijn 
relatief veel van dit 
soort elementen be-
waard gebleven, 
waardoor het historische 

karakter nog voelbaar is.” 

Moet je wat aan je gevel doen 
dan, en moet je echt gesneden 
voegen nemen? “Af en toe is 
gevelonderhoud noodzakelijk, er 
dringt vocht in de muur wanneer 
het voegwerk slecht is” zegt Bert 
van der Veen. “Of je ook voor 
gesneden voegen kiest mag je 
zelf weten. Ik vind het zelf wel 
erg mooi als het karakter van een 
historisch pand behouden blijft.” 
De prijs van een gesneden voeg 
is wel hoger, door het arbeids-
intensieve werk dat alleen door 
een vakman gedaan kan worden. 
Een voorbeeld uit de losse pols: 
als normaal gevelonderhoud 
2500 Euro kost, betaal je voor 
gesneden voegen met mortel van 
schelpkalk en wit cement 4000 
Euro. “Het voegt natuurlijk wel 
waarde toe aan je huis” relati-
veert hij. De gemeente erkent 
het belang van een authentieke 
gevel ook en wil daarom nog wel 
eens subsidie verstrekken bij een 
uniek en beeldbepalend pand. 

Een gevel kan dus op verschil-
lende manier met verschillende 
materialen gevoegd worden. En 
hoewel het iedereen vrij staat om 
een dikke laag portlandcement 
tussen zijn bakstenen te laten 
smeren, ben ik erg gelukkig met 
mijn Oosterpoortse uitzicht op 
gesneden voegen. En nu ik het 
weet, zie ik ze overal in de wijk.

Niek Steendam

   Na restauratie                 Voor restauratie
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 de Witte Lelie 


 
 

inlijsten en verkoop 
 

Ook kunstcadeautjes 
Stadjerspaskorting 

Openingstijden: 

dinsdag t/m vrijdag 13–18 
zaterdag 13–17 uur 

Meeuwerderweg 122 
Tel. 050-3130226 

topcleaning
 stomen en wassen
 voor particulier en bedrijf

Meeuwerderweg 30
9724 ET  Groningen
Telelefoon 050 - 3120939
Open:  maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur
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Wandeling: Ontdek de Oosterpoort

Zondag 5 juni van 10.30 - 12.30 uur
 
Ook zin om de buurt eens op een andere manier te bekijken 
dan de gewone route direct naar huis of naar de winkel? 
Loop dan mee met de begeleide wandeling die ik op boven-
staande datum geef.
We lopen door de straten achterom, langs binnenpleinen 
en tuinen die u misschien nog nooit gezien heeft. Ik vertel 
daarbij over de geschiedenis, de bewoners en de recente 
ontwikkelingen.

Start: Plein voor De Silo aan de Griffeweg. 
Eind: Meeuwerderweg
Prijs: € 7.50 per persoon. 
Opgave: tel. 050 31 31 859 of info@paulienexcursions.nl.
Organisatie en uitvoering door Paulien Ex, 
zelf een Oosterpoortbewoner.

www.paulienexcursions.nl

INGEZONDEN 

Onderstaande (ingekorte) mail 
van Wilfred Ham plaatsen we 
graag, en we komen kijken de 
27ste ! Redactie

Hallo redactie van de buurt-
krant ‘de Oosterpoorter’,

Ik woon in de Polderstraat, hal-
verwege op nr 54, en heb me 
een tijdje geleden opgegeven 
voor de actie ‘pimp je portiek’ 
van woningbouwvereniging 
Nijestee. De actie heeft tot doel 
portieken die wel iets extra’s 
kunnen gebruiken te verrijken 
met een kunstwerk. 
‘Mijn’ portiek is hiervoor uitge-
kozen en het spreek vanzelf 
dat ik hier erg blij mee ben.  
Er zijn twee kunstenaressen 
door Nijestee benaderd om 
deze portiek te pimpen:  
Liesel Bonhage en Johanna 
Hondelink. Het gaat in de hele 
stad om mogelijk 10-tallen por-
tieken waarvoor steeds één of 
meerdere andere kunstenaars 
of kunstenaressen worden 
benaderd. Nu dacht ik dat het 
misschien leuk zou zijn om hier 
aandacht aan te besteden in 
onze buurtkrant ‘de Ooster-
poorter’. 

Om 27 mei vanaf 13.00 komen 
Lisel, Johanna en Susanne 
(van woningbouwver. Nijestee) 
langs bij de portiek op Polder-
straat nr 54 met de actuele 
schetsen. Wellicht dat dan ook 
duidelijk wordt wanneer en hoe 
e.e.a. gerealiseerd gaat wor-
den en uiteindelijk natuurlijk of-
ficieel onthuld. Misschien is het 
een idee dat er in de buurtkrant 
aandacht aan wordt besteed?

Hopelijk tot de 27e om 13.00 !
Hierbij nog de link naar de site 
van de kunstenaressen: www.
cityasarchive.blogspot.com/
 
Met vr gr
Wilfred Ham, Polderstraat 54

Sterrebos live

Ook deze zomer kunt u weer genieten van een reeks con-
certen in het Sterrebos.  De concerten zijn elke derde zon-
dagmiddag van de maand van 14.30-16.30 uur.  
De optredens zijn in de muziekkoepel. De toegang is gratis.  
Er zijn ongeveer 100 zitplaatsen, maar u kunt ook uw eigen 
tuinstoeltje meebrengen. Koffie en andere drankjes zijn 
verkrijgbaar. U ontvangt een aankondiging van het komende 
concert als u zich hiervoor opgeeft via: info@wijkhelpman.nl

15 mei
JeeBee / The S!lHarmonics
 
19 juni 
Marike Schepers / Julien Dembele

17 juli 
Mudpie Junkies

21 augustus 
Joop van Dalen - Vincent Grit - Ruud Vleij - Tsjisse de Jong

18 september 
TAG / Reflections
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HUIS  
VERKOPEN?

050 - 318 71 02

EIGEN
WIJZE
OF 
NIEUWE
WIJZE 
www.mvdh.nl

m a k e l a a r d i j  v a n  d e r  H o u w e n
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“Kijk,” zegt Willem, “weet je wat ze daar aan het 
graven zijn? Dat wordt het fundament van een 
heel mooi wit gebouw.”
“Ik snap er nog steeds niet veel van,” zegt Gepie 
ongeduldig. 
“Nou,” zegt Willem geduldig, ”weet je nog dat we 
vorig jaar het ook al eens over een wit gebouw 
hadden? Dat ging toen over de nieuwe plaats 
van de Sociale dienst. De Sozawe! Gepie, het 
is zover! Dus komen hier geen bomen voor een 
Europark, maar voor dat prachtig wit gebouw 
met mooie binnentuinen. Net een paleis!” 
Nu roepen de twee kraaiachtigen in koor: ”Je 
bent niet goed bij je hoofd Willem! Heb je iets 

verkeerds gedronken?”
“Nee, dat heb ik niet. Kijk, 
die mensen zitten nu in 
een groot zwart gebouw. 
Sommige mensen noemen 
het ‘De zwarte Doos’. Als 
mensen problemen krijgen 
met betalen kunnen ze 
daar naar toe. De ambte-
naren noemen die men-
sen cliënten! Probleem 
is alleen dat er steeds 
meer mensen met proble-
men komen en dat ze het 
steeds drukker krijgen. En 
die ambtenaren worden 
daar ‘krankjorum’ van. En 

daarom bouwen ze nu een rustgevend gebouw 
met mooie binnentuinen. Voor hun broodnodige 
rust. Want er komen zware tijden voor de men-
sen.” 
“Nou dan kunnen we het Europark dus wel ver-
geten,” zegt Gepie kwaad. “Ik was net zo blij met 
die vier bomen, die ze daar hebben neergezet.”
“Tja,” grinnikt Smoky, “Gepie, je kunt niet allesj 
hebben. Maar vier bomen isj tegenwoordig ook 
al heel wat. Jij kunt in elk geval de boom weer 
in.” Hij kijkt Gepie grijnzend aan.
“Nou,” grauwt Gepie kwaad, “ga jij dan maar op 
het dak zitten!” 
Willem bekijkt ze glimlachend en zegt bezwe-
rend: ”Kom jongens, wat dachten jullie van een 
tochtje naar het hoge noorden. Misschien komen 
we Frank en zijn verkering wel tegen.” 
“Goed idee, Willem, zegt Gepie. En gezamenlijk 
vliegen ze vrolijk naar het noorden.

Cees

CEES

Sozawe en het Europark!

Gepie, een kleine eigenwijze kauw 
en Smoky, een grote kraai, zijn 
aan het snuffelen in het gras langs 
het Winschoterdiep. Ze zijn allebei 
wat apart en juist daarom ook veel 

samen. 
Gepie heeft weer het hoogste woord. ”Zeg 
Smook, een paar dagen geleden maakte ik iets 
heel leuks mee. Dat was hier een eindje ver-
derop. Ik zag tot mijn 
stomme verwondering 
een paar bomen voor-
bij zweven. Ik dacht 
nog even dat ik weer te 
lang in de rook van die 
schepen had gevlogen. 
Maar dat was het niet. 
Die bomen stonden in 
een grote varende bak 
voortgeduwd door een 
sleepbootje. En net 
achter de Linie werden 
ze door een kraan eruit 
getild en in de grond 
gezet. Geweldig! Ineens 
stonden er vier bomen. 
Ik dacht nog: zou dat nu het begin van het Euro-
park zijn?“
“Nou,” zei Smoky grijnzend, ”als dat eensj waar 
wasj. Maar nee hoor, toen ik er zonet langsj 
vloog, op weg naar jou toe, zag ik dat de men-
sjen nu met zulke machinesj aan het graven zijn 
gesjlagen.” “Wat!?” Gepie is verbaasd. “En ze 
hebben net die grote vijver gedempt! Toen dacht 
ik nog dat ze eindelijk met het Europark zouden 
beginnen. En nu graven ze alles weer weg? Dat 
kan ik niet volgen.” En hij tikt met zijn vleugel 
tegen zijn koppie. Net als Smoky hem antwoord 
wil geven strijkt snelle Willem, een prachtige 
postduif, bij hen neer. 
“Hoi jongens, hoe gaat tie?” En nadat de twee 
kraaien het hebben uitgelegd, zegt Willem na-
denkend: ”Tjaaa, daar kan ik wel antwoord op 
geven. Ik heb daar iets over opgevangen. Er 
stonden weer eens wat ambtenaren in de kof-
fiepauze buiten te roken en toen hoorde ik dat 
ze niet allemaal blij waren met de toekomstige 
verhuizing naar het Europark.”
“Hoezo verhuizing?” vraagt Gepie.
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Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen 
t 050 - 369 36 93 | groningen@lefier.nl | www.lefier.nl

Wonen is voor iedereen anders. Lefier 
biedt oplossingen voor uiteenlopende 
woonwensen. Samen met bewoners 
werken we aan een prettige wijk om in 
te wonen. Verbonden, doelgericht en 
integer: lefier! 

lefier

EETHUIS POORTERSHOES
U kunt dinsdag t/m donderdag van 17.30 
- 19.00 uur. terecht in ons Eethuis. De 
hoofdmaaltijd kost € 4,95, soep en een toetje 
kosten €1,50. Ons weekmenu vindt u op 
onze website: www.poortershoes.nᕬ

COMPUTERLESSEN VOOR SENIOREN
Elke maandag-, woensdag- en 
donderdagochtend zijn er computerlessen 
voor senioren. De lessen zijn bedoeld voor 
beginners en iets gevorderde. Iedereen heeft 
zijn of haar eigen docent en men leert wat men 
zelf wil leren, in het eigen tempo.  De kosten 
zijn € 2,50 per keer, de lessen duren 1,5 uur.
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Sterrebos

in het sterrebos
leven geen sterren
maar het heet daar
wel het Sterrebos

want
sommige bomen

hebben ook namen
die niet waar zijn

maar
als alle bomen

onder de sterren staan
zijn de sterren in de nacht

Lotte
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Lekker eten?

Johnnie kookt!
         Nu in de Oosterpoort:
•  Royale 1-persoonsmaaltijden zoals pasta’s,      
stoofpotjes, lasagna’s, chili’s; ook vegetarisch!
•  Ingrediënten: altijd verse groenten, 
duurzame vis en scharrelvlees.
•  Johnnie kookt 2 à 3 x per week voor u.
•  Bestel via www.tweetjemee.nl, haal de maaltijd op 
en... smullen maar! Bellen kan ook: 06- 52 37 99 56 
U hoort dan wat het weekmenu is voor komende tijd.
• Ga naar www.johnniekookt.nl en ontvang wekelijks per 
e-mail de nieuwsbrief met het menu.

SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA 


  

      Dames en heren uitvoering, 
      Diverse kleuren, 
      Optie 3 versnellingen 



Meeuwerderweg 52-54 
9724 EV  GRONINGEN 
tel. 050-3129256        

 



23

De Oosterpoorter - Buurtkrant van Oosterpoort, Meeuwen, Linie, Europapark en Kop van Oost

Telefoon

Alarmnummer 112
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast en Zorg 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
SOZAWE 3675000
Borgmanschool 3128674
PSZ Oosterpeuter 3135206
SKSG 3137727
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Huisartsen

- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229

Apotheek Oosterpoort 3121030
Geestelijke gezondheidszorg

- Carla Engelsman, Gestalt 
en coaching 3123544, www.
grondondermijnvoeten.nl

- De Blauwe Uil, coaching en 
therapie 06 41825082

- ADD Rem: MW, ADHD-
coaching 06 14694722

- Wolff Consult 06 20245941
- Carla Koehler, dramatherapie 

praktijk Nangijala, 3119420

Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

maandag  20 juni

BIOSCOOP  GRONINGEN

WWW.MUSTSEE.NL    050- 750 4200   

MUSTEAT
BIOSCOOPRESTAURANT

VOOR 2 PERSONEN
ONBEPERKT ETEN EN 
FILM NAAR KEUZE:

ONBEPERKT ETEN EN 
FILM NAAR KEUZE 
VOOR 1 PERSOON:

LET OP: BIJ 3D FILMS IS DE 3D TOESLAG
VAN TOEPASSING

MUSTSEE BIOSCOOPRESTAURANT IS GEOPEND 
VAN DONDERDAG T/M ZONDAG VANAF 17.00 UUR
Graag zouden wij uw reservering telefonisch 
willen ontvangen, zodat wij u direct de nog 
beschikbare tijden / plaatsen kunnen doorgeven.
Telefoon: 050-750 4200

BIOSCOOP  GRONINGEN

WWW.MUSTSEE.NL    050- 750 4200   

Tegen inwisseling van 
deze voucher ontvang je

BIOSCOOP
KAARTJES2
voor een voorstelling 
naar keuze voor slechts:

12€ Deze voucher is geldig tot 
en met 31 december 2012 
& niet geldig in combinatie 
met andere kortingsacties 
en evenementen.
Exclusief (3D) toeslagen.

Kroeg van Klaas

zaterdag 14 mei  The Modest
'Tommy' van The Who + Kinks-covers

donderdag 19 mei  Jenne Meinema 80
live muziek tgv verjaardag Jenne ( 80 jaar)
aanvang 21.00 uur 

zaterdag 21 mei  No No Say
pop

zaterdag 28 mei Diana Roos Band
soul funk blues

Kroeg van Klaas
Oosterweg 26  3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
Gratis entree

Café Die 2

Zaterdag 21 mei  
Gezellige KARAOKE AVOND  
verzorgd door René Beverwijk
Aanvang: 20:00 uur
Kom ook en zing gezellig mee!

AGENDA
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