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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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Vernieuwde muurschildering

De muurschildering op de zijgevel 
grenzend aan het toegangsplein 
van het Poortershoes is overge-
schilderd. Het schilderij is in 1994 
door drie San-Carleense schil-
ders gemaakt in het kader van de 
stedenband van Groningen met 
de Nicaraguaanse stad San Car-
los. Het verbeeldt de vriendschap 
tussen de twee steden. 

Menno, bedrijfsleider van het 
Poortershoes: “De muurschilder-
ing was beschadigd en er zat 
eierstruif op. Toen we hoorden 
dat er kunstenaars uit San Car-
los in de stad waren, hebben we 
gevraagd of ze hem wilden over-
schilderen. Nadat schildersbedrijf 
Elting een nieuwe omlijsting heeft 
gemaakt, zijn ze samen met de 
Groninger kunstenaar Jeen Jels-

ma en Eva en Wim aan de slag 
gegaan. Het is geen exacte kopie 
geworden, want er zijn meer Ned-
erlandse elementen toegevoegd. 
Zo is de woestijn vervangen door 
een bloembollenveld en over de 
brug fietsen nu mensen, waar 
ze voorheen liepen. Ook zijn er 
elementen uit de Oosterpoort in te 
herkennen. Kijk maar eens naar 

de huizen op het schilderij en kijk 
dan om je heen. Onze overburen 
staan erop en er is een stukje van 
de Kroeg van Klaas zichtbaar.  
Het schilderij is voorzien van een 
speciale laklaag, waardoor het 
hopelijk langer mooi blijft.  
Donderdag 9 juni is de feestelijke 
opening.”

Asbestonderzoek in  
speeltuintje Cubastraat 

Omwonenden van het speel-
tuintje aan de Cubastraat in de 
Oosterpoort ontvingen in april 
een brief van de gemeente met 
daarin de mededeling dat er in 
het speeltuintje bij hen in de 
buurt asbest was aangetroffen. 

In gesprek met Jeroen Visser van 
de afdeling Bodem van de Milieu-
dienst blijkt dat de gemeente op 
dit moment zes stukken ge-

meentegrond laat onderzoeken 
omdat hiervan de bodemkwaliteit 
nog niet bekend is. Deze gronden 
hebben een ‘gevoelig gebruik’, 
met andere woorden, er kunnen 
burgers mee in contact komen, 
zoals spelende kinderen. Het 
belang is duidelijk. Er is overigens 
geen relatie met de vondst van 
asbest in het speeltuintje in de 
Middenstraat van een paar jaar 
geleden. 

Onderzoek
Na het algemene bodemkwali-
teitsonderzoek in april werd een 

monster naar het laborato-
rium gestuurd. De asbest is 
visueel niet waarneembaar 
en werd aldus pas in het la-
boratorium ontdekt. Dit gaf 
aanleiding tot een speciaal 
asbestonderzoek op 17 
mei jongstleden, uitgevoerd 
door onderzoeksbureau 
Terra. Uit de resultaten van 
het onderzoek zal blijken 
om welke soort asbest en 
hoeveelheid het gaat. Bij 
het onderzoek zijn, net als 

toentertijd in de Middenstraat, 
sleuven gegraven en bodemmon-
sters genomen. Zodra de resul-
taten bekend zijn, waarschijnlijk 
begin juni, worden omwonenden 
van de Cubastraat schriftelijk op 
de hoogte gesteld en worden 
eventuele verdere maatregelen 
getroffen. Zoals in de brief van 
de gemeente te lezen was, is er 
geen gevaar voor de volksge-
zondheid. Totdat de resultaten 
bekend zijn adviseert men om in 
ieder geval niet te graven op het 
terreintje. Het is niet nodig geble-
ken het terrein af te sluiten voor 
publiek, de evt. aanwezige asbest 
ligt onder verharde ondergrond en 
boomschors.

Info
Wie meer wil weten over het onder-
zoek kan bellen met de heer Jeroen 
Visser van de milieudienst, telefoon-
nummer 050-3671000.
Voor vragen over asbest en gezond-
heid kunt u op werkdagen tussen 
10:00 en 16:30 uur bellen met het 
Informatie Centrum Gezondheid van 
de Hulpverleningsdienst, telefoon-
nummer 050-3674177.

Het Cubapleintje met de stenen en de  
geweldige kasanjeboom

Vernieuwde muurschildering

BUURTNIEUWS
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Bewoners Kop van Oost  
krijgen parkeervergunning

De ombudsman van de ge-
meente Groningen heeft 12 
bewoners van de Kop van 
Oost in het gelijk gesteld en de 
gemeente opgelegd hun een 
parkeervergunning te ver-
strekken. De gemeente had de 
ombudsman zelf gevraagd het 
conflict over het parkeren te be-
oordelen.

Het gaat om de eigenaren van 
kleinere appartementen die bij 
hun woning geen parkeerruimte 
hadden gekocht. Zij waren in 
de veronderstelling dat ze een 
parkeervergunning zouden krij-
gen zodra de gemeente betaald 
parkeren in zou voeren. De ge-
meente stelde echter dat er niet 
langdurig geparkeerd mocht wor-
den op openbare grond. Wilden 
de bewoners hun auto toch kwijt, 
dan moesten ze die elders par-
keren of voor 20.000 euro alsnog 
een parkeerplek in de parkeerga-
rage kopen. De bewoners stelden 
daar tegenover dat hun dat nooit 
was verteld en beriepen zich op 
uitspraken van bouwer Heijmans 
en de makelaar.

De zaak liep zo hoog op dat hij 
een aantal keren in de gemeen-
teraad is besproken, waarbij veel 
partijen uiterst kritisch waren over 
het beleid van verkeerswethouder 
Karin Dekker. Vooral het VVD-
raadslid Sabine Koebrugge nam 
het voor de bewoners op.  
Ook na met alle bewoners te 
hebben gesproken, die be-
zwaar hadden gemaakt tegen 
het achterwege blijven van een 
vergunning, bleef Dekker bij haar 
standpunt. Dat kwam haar op 
zoveel tegenstand te staan, dat 
B&W besloten de ombudsman in 
te schakelen.

De ombudsman, mevrouw Willy 
Kol, is niet mals in haar oordeel 
over de werkwijze van de ge-
meente. Zij stelt in haar rapport 
dat de gemeente op meerdere 

fronten onduidelijk is geweest 
naar de bewoners. Er zijn verwar-
rende berichten uitgegaan van het 
parkeerbedrijf en ook de bouwer 
en de makelaar wisten niet dat er 
geen parkeervergunningen zou-
den worden verstrekt. 

De vergunningen zijn persoons-
gebonden, als een bewoner 
vertrekt vervalt hij. Richard Luten, 
een van  de betrokken bewoners, 
noemt dat geen groot probleem. 
Hij denkt zijn appartement er 
even goed om te kunnen ver-
kopen, mocht hij dat ooit willen. 
Bovendien vraagt hij zich af, of de 
gemeente een nieuwe eigenaar 
een vergunning wel kan weigeren.
Hij was blij verrast door de snel-
heid waarmee het parkeerbedrijf 
de twaalf bewoners van een 
vergunning voorzag. Binnen twee 
weken werd die door de dienst 
zelf afgeleverd. Ook Lefier werkte 
mee door geen opzegtermijn te 
hanteren voor door bewoners 
gehuurde parkeerruimte die 
tijdelijk beschikbaar was. We zijn 
anderhalf jaar bezig geweest, 
zegt Luten, maar het is de moeite 
waard geweest. 

De bewoners betalen voor het 
straatparkeren hetzelfde tarief als 
in de Oosterpoort, 56 euro per 
jaar.

WM

Bomen over bomen 

De twee zwarte populieren aan 
de Oosterweg/Polderstraat zor-
gen opnieuw voor de nodige 
opschudding. Dat was een jaar 
of tien geleden al zo en kortge-
leden is de strijd wederom los-
gebarsten. De enorme bomen 
staan op zeer korte afstand van 
de doorgaande weg en omrin-
gende panden en zorgen voor 
de nodige overlast.  Zoals af-
brekende takken en stoeptegels 
die omhoog komen. Maar de 
twee reuzen kappen gaat veel 
mensen te ver, een gevoelige 
kwestie in de stad. 

De heer Demant van de gemeen-
te, afdeling stadsbeheer, is enige 
tijd geleden langs geweest en 
heeft de effecten van ondermeer 
het wortelstelsel met ontzetting 
waargenomen. Hij zei in gesprek 
met eigenaar van de Kroeg van 
Klaas, Fokke de Boer, het on-
begrijpelijk te vinden dat deze 
bomen hier ooit geplant zijn. Van-
daar dat twee weken na het be-
zoek al een kapvergunning voor 
beide bomen werd afgegeven, 
aangevraagd door de afdeling 
stadsbeheer zelf. Ook is het de 
bedoeling van de gemeente dat er 
in ieder geval één nieuwe boom 
wordt teruggeplant, een plataan. 
Verder wil men één invalide-
parkeerplaats en twee gewone 
parkeerplaatsen aanleggen. Nu 
wordt er vaak illegaal tussen de 
twee populieren geparkeerd en 
kan er niemand meer langs via de 
stoep. 

Protest 
In de buurt zijn tot nog toe drie 
mensen die geprotesteerd heb-
ben bij de gemeente tegen de 
kap. M. Smit, woonachtig aan de 
Oosterweg vindt dat het schan-
dalig is dat de gemeente zoveel 
bomen kapt, zoals aan de Hel-
perzoom. In haar brief aan de ge-
meente pleit ze voor het behoud 
van de populieren en geeft ze 
aan veel mensen bereid te zullen 
vinden daar hun handtekening 
voor te zetten. Het buurtoverleg 

Om deze strook ging het.  
Hier zijn twaalf parkeerplaatsen beschik-

baar gekomen voor de bewoners met een 
parkeervergunning.
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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
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pleit voor aanvullend onderzoek 
naar de noodzaak van de kap van 
de nog gezonde populieren met 
als doel het behoud van de twee 
bomen. 

Schade 
De eigenaar van de Kroeg van 
Klaas is bezorgd. Twee jaar ge-
leden is alles rondom de bomen 
opnieuw bestraat. Op aanvraag 
van Demant is onlangs opnieuw 
een uitvoerder langs geweest om 
de bestrating te bekijken. Deze 
constateerde dat er niet hogerop 
bestraat kan worden, wat eigenlijk 
wel zou moeten omdat de wor-
tels weer aan de oppervlakte zijn 
gekomen. Het niveauverschil ten 
opzichte van de rest van de om-
geving wordt veel te hoog. 

De Boer laat de tegel zien die 
voor zijn ingang omhoog gewipt is 
door een van de wortels van een 
van de populieren. Onlangs is er 
iemand over gestruikeld en die 
zat zes weken met de enkel in het 
gips. De wortel moet minstens 10 
meter zijn om daar te komen. Hij 
zegt zich zorgen te maken om de 
schade die de populieren aanrich-
ten.  ‘Het is wordt steeds erger, 
er breken regelmatig grote takken 
af. Straks loopt er iemand onder 
en die krijgt een tak op het hoofd.  
Wie is dan verantwoordelijk?’ 
Verder raken dakgoten regelmatig 
verstopt met het vele blad dat eraf 
valt. 

Boomdeskundige 
We hebben ook de mening van 
een boomdeskundige gevraagd. 
Gewoon eens om te horen of 
het verstandig is om populieren 
op deze plek te handhaven. De 
heer Jorn Beerendonk van Pius 
Floris Boomverzorging kan over 
de telefoon uiteraard niet de pre-
cieze situatie/gezondheid van 
de populieren beoordelen. Maar 
hij weet wel dat de keuze van 
welke boomsoort geschikt is of 
niet, altijd lastig is in een stad. De 
zwarte populieren zijn snelgroei-
ende bomen en zorgen dus snel 
voor een groot groen object in de 
omgeving. De gebruikswaarde 

is daarom sinds de aanplant van 
1975 groot; er wordt door het 
grote bladerdak ondermeer veel 
lucht gezuiverd. Ook van belang 
in deze stadse omgeving is de 
invloed van de bomen op de tem-
peratuurbeheersing. Een zwarte 
populier kan wel 200 jaar worden 
maar dan is hij echt aan het einde 
van zijn latijn. Dat de 35 jaar oude 
bomen overlast geven hoort erbij, 
elke boom geeft een zekere over-
last en dat is de prijs die omwo-
nenden betalen. Daar komt, naast 
de bovengenoemde zaken, ook 
een groot woongenot bij, in dit 
geval het zicht op een paar prach-
tige groene reuzen.  

De heer Demant wil op 30 mei 
j.l. telefonisch alleen nog maar 
kwijt dat de indieningsperiode 
van bezwaren voorbij is en dat 
de gemeente nu overgaat tot 
behandeling van de bezwaren.  
Zoals bekend hebben drie bur-
gers en het buurtoverleg bezwaar 
gemaakt. Zeer waarschijnlijk nog 
vóór de zomervakantie komt er 
een hoorzitting waar alle partijen 
hun standpunt kunnen toelichten 
en naar aanleiding hiervan geeft 
de commissie advies aan de ge-
meente. De belanghebbenden 
zullen te zijner tijd een uitnodiging 
ontvangen en de Oosterpoorter 
houdt u uiteraard op de hoogte.

De populieren aan de Oosterweg

INGEZONDEN
Nogmaals bereikbaarheid  

Stoker en Brander

In het februarinummer schreef 
ik een cursiefje over de - naar ik 
meende - slechte bereikbaarheid 
van de Stoker en de Brander. In 
de vorige Oosterpoorter stond 
de mailwisseling die ik had met 
een bewoonster van de Stoker. 
Ik vroeg ook de heer Henk Smit, 
voorzitter van de Vereniging van 
Eigenaren Stoker, om zijn me-
ning. WM

Op 8 mei 2011 16:36 schreef VvE 
Stoker <vvestoker@gmail.com> 
het volgende: 

Geachte mijnheer Maat,

Wij hebben ons als bestuur inder-
daad verbaasd over het artikel-
tje in de Oosterpoorter over de 
bereikbaarheid van de parkeer-
garage van de woontorens. Wij 
hebben hier niet op gereageerd 
omdat we dan aan de gang kun-
nen blijven bij zoveel geschreven 
onzin over de woontorens met 
name in het Dagblad van het 
Noorden en op de site van  
RTVnoord. 

De bereikbaarheid van de par-
keergarage StokerBrander is 
prima en op dit moment beter dan 
de uiteindelijke situatie zal zijn. 
Na de oplevering van de Stoker 
en tijdens de bouw van de Bran-
der konden de bewoners van de 
Stoker gebruikmaken van de toe-
gangsweg via de parkeergarage 
van de Euroborg. Na oplevering 
van beide torens was de plan-
ning dat onze eigen toegangsweg 
via de Boumaboulevard, achter 
langs de Mediacentrale, om het 
trainingsveld van FC Groningen 
en via de spoorbrug over het 
Winschoterdiep, klaar zou zijn. 
Wij zouden dan via deze weg ge-
bruik gaan maken van onze eigen 
ingang aan de Gideonweg. Echter 
de gemeente is nog niet zover (en 
nog niet eens begonnen met de 
aanleg van deze weg). Het be-
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Dekselse zaak

Arjan de Rooij, fractievoorzitter 
van de PvdA, zei onlangs dat 
de stad alle grote projecten nog 
eens goed moest bekijken in 
verband met de financiële situ-
atie. De Oosterpoorter wil van 
hem weten welke gevolgen dat 
kan hebben voor de zuidelijke 
ringweg en de spoorwegover-
gang.

1. De zuidelijke ringweg gaat vol-
gens de plannen zo’n 100 miljoen 
meer kosten dan de 624 miljoen 
die er voor beschikbaar is. Ge-
meente en provincie moeten dat 
extra geld opbrengen.

De Rooij: De stad staat er finan-
cieel gezien slecht voor en er zal 
bezuinigd moeten worden. We 
zullen daarom moeten kijken of 
we projecten gaan schrappen of 
er in gaan snijden. Wat de zuide-
lijke ringweg aangaat, kun je je 
afvragen of bijvoorbeeld de dek-
sels nu of later moeten worden 
aangelegd. 

2. De deksels zijn overkappingen 
tussen de Linie en de Oosterpoort 
en bij het Sterrebos die over de 
verdiepte ringweg worden gelegd. 

stuur heeft nu met de gemeente 
afgesproken dat, zolang de weg 
om de Mediacentrale niet klaar is, 
de bewoners hun parkeergarage 
kunnen bereiken via de Euroborg 
garage en via de eigen ingang 
aan de Gideonweg, via de Born-
holmstraat. 

U begrijpt nu dat het kan lonen 
om geruchten en dergelijke be-
richtgevingen even te verifiëren 
bij degenen die het betreft. Het 
bestuur is te allen tijde bereid om 
onderwerpen m.b.t. de woonto-
rens toe te lichten. 

Vriendelijk groetend,
Henk Smit
Voorzitter VvE Parkeergarage 
StokerBrander
Voorzitter VvE Stoker

Heeft de PvdA daar al een stand-
punt over?

De Rooij: We zijn er nog niet uit. 
Misschien moet je ze pas over 
tien jaar aanleggen en nu alleen 
zorgen dat ze mogelijk zijn. Dat 
heeft wel gevolgen voor de leef-
baarheid en zal daarom goed met 
de buurt moeten worden bespro-
ken.

3. Het Koopcentrum Oosterpoort 
en het Buurtoverleg pleiten al 
tijden voor een blijvende verbin-
ding tussen de Helperzoom en de 
Oosterpoort. Ook voor de auto.

De Rooij: We vinden de bereik-
baarheid belangrijk, maar zijn er 
nog niet uit hoe dat moet.

4. Wethouder Karin Dekker heeft 
onlangs in een raadscommissie 
gezegd dat een autoverbinding 
toch een mogelijkheid is. Tot nu 
toe wilde ze niet verder gaan dan 
een fietstunnel.

De Rooij: Dekker is van een fiets-
partij, het duurt even voor ze op 
andere gedachten komt.

WM

Pimp je portiek

In de vorige editie van deze 
buurtkrant stond een uitnodi-
ging van buurtbewoner Wilfred 
Ham, uitgekozen deelnemer 
aan het project: ‘Pimp je por-
tiek’. Dit project, een initiatief 
van woningbouwvereniging 
Nijestee, heeft als doel leef-
baarheid en participatie tussen 
bewoners te bevorderen. Op 
27 mei jongstleden is een 
afvaardiging van onze redac-
tie aanwezig geweest bij de 
presentatie bij Wilfred thuis 
aan de Polderstraat 54. 

Kunstenaars Johanna Honde-
link en Liesel Bonhage (City as 
Archive, www.cityasarchive.nl) 
lieten hun ideeën omtrent het 
te pimpen portiek via digitale 
schetsen aan ons zien. Inspi-
ratiebron voor het kunstwerk 
kwam van Wilfred zelf, hij zocht 
die in de kleurrijke Marokkaan-
se sfeer. De kunstenaars kozen 
naar aanleiding hiervan voor drie-
hoekige vormen, die door de hele 
ruimte terug zullen komen. Eén 
van hun uitgangspunten is een 
optische illusie te creëren, zodat 
bewustwording van de omgeving 

wordt gerealiseerd. De geome-
trische vormen zullen in vrolijke, 
voornamelijk rood/roze/gele tinten 
op de bestaande muur en mdf 
in het hele trappenhuis worden 
geschilderd. Wilfred zelf heeft 
ook een belangrijke stem in het 

geheel. De vraag 
of de voordeuren 
ook geverfd mogen 
worden, bijvoor-
beeld,  rijst bij hem 
op en Susanne van 
Nijestee antwoordt 
dat de mogelijkhe-
den hiervoor zullen 
worden uitgezocht.
In juli zal worden 
begonnen met de 
uitvoering van het 
project dat onge-

veer twee weken zal duren. In 
september zal er een feestelijke 
opening plaatsvinden in aanwe-
zigheid van alle betrokkenen.
De Oosterpoorter blijft dit project 
volgen en dus in het volgende 
nummer meer hierover!
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Meeuwerderweg 106 
050 – 3133497 

 
O.a. tapijt, vinyl, laminaat, 

gordijnen, zonwering 
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De speeltuinvereniging 75 jaar

Het was een grandioos feest, 
zegt Jan Tammes. Bijna 150 
mensen waren zaterdag 14 mei 
op de viering van 75 jaar Speel-
tuinvereniging afgekomen. De 
helft ervan waren leden, maar 
er waren ook veel oud-leden 
uit de wijk en van elders. Ze 
werden verrast op een groots 
programma van de partyband 
Tof met optredens van de 
zangers Chris de Roo, Burdy en 
als hoogtepunt Jannes. 

Een dag eerder was er eerst 
de tentoonstelling van foto´s en 
documenten van 75 jaar speeltuin 
en de Oosterpoort. De tentoon-
stelling was samengesteld door 
Joop Kuipers, die tekst en uitleg 
gaf aan de vele bezoekers.
Vervolgens was er ´s avonds 
de goed bezochte receptie. 
Hoogtepunten waren de uitreik-

ing van de NUSO-speld en de 
overhandiging van het boek over 
de speeltuingeschiedenis. An-
nie Loer kreeg als voorzitster 
van de speeltuinvereniging van 
de Nederlandse Unie van Speel-
tuin Organisaties de Zilveren 
NUSO-speld uitgereikt. De unie 
waardeerde daarmee het werk 
dat de vereniging in de loop der 
jaren had gedaan. Het eerste 
exemplaar van het boek, ‘Buurt- 
en speeltuinvereniging De Oost-
erpoort, 1936-2011’ van Joop 

Impressie 75-jarig bestaan van 
de speeltuinvereniging

Dit jaar bestaat de speeltuinver-
eniging 75 jaar en dat heeft zij 
groots gevierd.
Op 7 mei was het kinderfeest. 
Kosten noch moeite waren ge-
spaard; de Oosterpoortse jeugd 
kon de hele middag (gratis!) 
touwtje trekken, suikerspinnen 
eten, genieten van optredens van 
o.a. een goochelaar en als spet-
terende afsluiting verzorgde de 
meidengroep Djumbo een optre-
den. De kinderen waren door het 
dolle heen!
Vervolgens was er op 13 mei de 
receptie en om het feest compleet 
te maken op 14 mei een fantas-
tische feestavond. Die avond 
werd omlijst door Tof! Partyband 
met Dennis Franke en er waren 
gastoptredens van Chris de Roo, 
Burdy de zingende melkboer en 
als apotheose Jannes! 
De foto’s die Elizabeth Bouma 
heeft gemaakt spreken voor zich.
Op naar de volgende 75 jaar!!

Kuipers, werd tijdens de receptie 
overhandigd aan wethouder Jan-
nie Visscher. Ook zij roemde het 
werk van de speeltuin, die kans 
zag zonder subsidie overeind te 
blijven. Jan Tammes, penning-
meester en beheerder, vertelt dat 
de speeltuinvereniging tien jaar 
heeft gespaard voor dit jubileum. 
Men wilde de leden en de buurt 
een groots programma aanbieden 
bij het 75-jarig bestaan. En dat 
is, zegt hij, meer dan gelukt.  Nog 
lang niet alle leden hebben het 
boek van Kuipers gekregen. Op 
maandag en woensdag tussen 19 
en 20 uur is Tammes aanwezig 
in het gebouw en kan men zijn 
exemplaar ophalen. Voor leden is 
het gratis. Voor niet-leden is het 
te koop bij Primera aan de Meeu-
werderweg. Wie wil nagenieten 
van alle festiviteiten kan terecht 
op YouTube: speeltuinvereniging 
De Oosterpoort.

Djumbo treed op

optreden Burdy

optreden Jannes

goochelaar
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OP ZOEK NAAR DE ZON

Eva Pantelakis, dochter van 
een Griekse vader en een Ne-
derlandse moeder, woont al 
drie jaar in wat ze zelf om-
schrijft als een vriendelijk 
buurtje, de Oosterpoort. Net 
afgestudeerd aan de Docent 
Drama opleiding in Leeuwar-
den verdeelt ze haar tijd tussen 
het Noord Nederlands Toneel, 
Werktheater Môi, De W.A. van 
Lieflandschool en meer. Maar 
Eva kan hard werken uitste-
kend combineren met lekker 
luieren, zingen en steden be-
zoeken met haar vriend Freek.

Haar naam doet al vermoeden 
dat Eva Pantelakis (26) familie 
heeft in den vreemde. Ze heeft 
dan ook een Griekse vader. Eva: 
“Het einde van mijn naam –akis 
laat zien dat mijn familie van 
Kreta komt.” Volgende week gaat 
ze vier dagen met haar vriend 
naar een bruiloft van haar familie 
op Kos. Grieken vieren dat heel 
uitgebreid. De moeder van Eva 
heeft haar vader in een hotel 
ontmoet toen ze daar op vakan-
tie was. Een echte 
vakantieliefde!

Nonnen en Drama
Uiteindelijk kwam haar vader naar 
Nederland en zo werd Eva in 
Nijmegen geboren.
Vanaf haar dertiende zat ze bij de 
nonnen op kostschool in Turn-
hout. Dat wilde ze zelf.
Daar kon ze zich goed concen-
treren op haar school. Eva: “En 
dat wilde ik graag, want ik wilde 
graag advocate worden. Omdat er 
alleen meisjes waren was het ook 
heel gemakkelijk om vriendschap-
pen te sluiten. Op mijn school 
waren wel ook jongens.” 

Eva deed ASO oftewel VWO. Na 
het internaat ging ze naar Gronin-
gen om Kunst, Cultuur en
Media te studeren aan de RUG. 
Ze heeft haar propedeuse gedaan 

en is toen gestopt want het was 
niets voor haar. Vervolgens ging 
ze naar De Docent Drama oplei-
ding in Leeuwarden. Eva: “Deze 
opleiding vond ik heel erg leuk. 
Ik heb zowel de richting ‘Drama-
docent in het middelbaar onder-
wijs’ als de richting ‘Trainingsac-
teren’ gedaan. Als er trainingen 
worden gegeven in het onder-
wijs, het bedrijfsleven of de zorg 
huurt de trainer een acteur in om 
verschillende scènes te spe-
len met de deelnemers aan de 
training. Door met de acteur te 
oefenen kunnen ze verschillende 
vaardigheden trainen. De acteur 
speelt een rol die te maken heeft 
met hun dagelijkse werkpraktijk. 
Eva: “Dat is heel erg leuk en 
Leeuwarden is de enige oplei-
ding die dat als afstudeerrichting 
heeft. Dat is ook de reden dat ik 
voor Leeuwarden heb gekozen 
als drama-opleiding.

Workshops met scholieren
Vanaf mijn vijftiende werk ik al bij 
de Albert Heijn. Na dit interview 
ga ik er ook weer heen. Ik werk 
er nog vier uur per week achter 
de kassa. Verder doe ik allerlei 
verschillende dingen. In oktober 
ben ik begonnen bij het Noord 
Nederlands Toneel. Ik geef inlei-

dingen aan 
het publiek 
bij voorstel-
lingen. In 

schouwburgen, maar ook in de 
vorm van workshops aan  mid-
delbare scholieren. Die ontwikkel 
ik ook zelf, samen met het hoofd 
educatie van de school. Zo heb 
ik bijvoorbeeld een workshop 
ontwikkeld voor Teiresias, met de 
blinde Griekse ziener. Voor deze 
voorstelling heb ik een blinde 
vrouw geïnterviewd. Samen met 
het hoofd educatie heb ik een 
workshop ontwikkeld waarin leer-
lingen kunnen proberen te erva-
ren hoe het is om blind te zijn. Op 
die manier gaan ze beter voorbe-
reid naar de voorstellingen. 
 
Werktheater Môi
Vanaf januari geef ik zangles bij 

Werktheater Môi. Bij dit theater 
maken mensen met een ver-
standelijke beperking theater als 
dagbesteding. Zangles was nieuw 
voor ze en ze vinden dat heel erg 
leuk. Verder geef ik ze ook thea-
terles. Iedere keer moet ik zorgen 
dat er weer een stuk staat met de 
groep als wij ons moeten presen-
teren. Zorgen dat ze goed aan-
gekleed zijn en heel veel regis-
seren. Voor Noorderzon ga ik een 
voorstelling maken met Werkthe-
ater Môi. Het thema is ‘Op zoek 
naar de zon’. We maken er een 
mooi decor bij. Er wordt niet veel 
in gesproken, het is meer abstract 
en er wordt veel in bewogen.” 

Wie Werktheater Môi eens wil 
bezoeken kan ze bijvoorbeeld  op 
10 juni zien in de Prinsentuin bij 
de Prokkel, een bijzondere ont-
moeting tussen “gewone mensen” 
en verstandelijk beperkten. En ze 
zijn deze zomer ook weer te zien 
op Noorderzon.
Eva: “Met verschillende projec-
ten tegelijk bezig zijn is voor mij 
geen probleem. Dat was ik op de 
opleiding ook al gewend. Theater 
maken met spelers met een ver-
standelijke beperking, daar ben ik 
niet speciaal voor opgeleid, maar 
ik leer het al doende. Je moet er 
heel veel geduld voor hebben en 
dingen kunnen opdelen in stap-

Eva Pantelakis

“ik wilde graag advocate  
worden”

INTERVIEW
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jes. Ze moeten alles heel rustig 
aangeleerd krijgen. Ze vinden mij 
leuk. Ze moeten altijd heel erg 
om mij 
lachen. 
Als ik wat 
vergeet of 
wat chaotisch ben, vinden ze dat 
heel komisch. Soms is het een 
wat drukke boel, maar het gaat 
wel erg goed. Ze hebben niet zo-
veel gevoel voor timing, dus soms 
komt er van alle kanten wat op 
me af. Het is heel boeiend werk, 
want ik word vaak verrast. Als 
je ze iets aanleert doen ze toch 
ook weer heel erg hun eigen ding 
ermee en ben je verbaasd wat ze 
doen. Het blijft spannend. Je hart 
klopt in je keel zo trots ben je als 
je ze mooi ziet spelen zoals bij-
voorbeeld op 5 mei in het stads-
park met veel toeschouwers.” 

Hun eigen manier
Ik werk ook via Môi met kinde-
ren van de W.A. van Liefland-
school; een school voor speciaal 
onderwijs. De kinderen hebben 
autisme, PDD-nos of concentra-
tiestoornissen.” Kunnen autisti-
sche kinderen de lessen goed 
oppakken?  Eva: “Ze hebben hun 
eigen manier om zich dingen aan 
te leren. Een meisje moest bij-

voorbeeld allemaal houtblokken 
ophalen voor een kampvuur. Ze 
haalt ze op en er blijft één lig-

gen. Dan denk 
ik: laat maar. 
Maar zij haalt 
hem alsnog op. 

Alles moet volgens een bepaalde 
structuur gaan voor een autist, 
compleet zijn. Er moet wel een 
bepaalde houvast zijn, het kos-
tuum moet aan. Maar dan kunnen 
ze veel. 

Enthousiast gaat ze verder: “Ik 
hou van heel veel verschillende 
dingen, ik hou van variatie. Zo 
hou ik ook een website bij voor 
Digischool Drama. Die bieden 
lesmateriaal aan voor docenten in 
Nederland. En ik doe een parti-
culiere opleiding voor professio-
nal trainer in Utrecht. Eva lacht: 
“Soms ben ik wat chaotisch. Ik 
geniet van de vrijheid om alles 
maar een beetje op zijn beloop 
te laten, maar als dat van mij 
gevraagd wordt kan ik ook goed 
werken volgens een plan. Ik zie 
wel dingen die beter kunnen, 
maar meestal ben ik heel tevre-
den met wat ik doe.”

Tineke Overdijk  
(voortbewegen@hotmail.com)

“Je moet er heel veel geduld  
voor hebben”

Uitlaat- en uitrengebieden  
voor honden

Naast de aanlijnplicht voor hon-
den, is er in Groningen sinds 1 
mei 2011 ook een opruimplicht 
voor hondenpoep. Baasjes moe-
ten bij het uitlaten van de hond 
een opruimmiddel – een zakje 
of een schepje – kunnen laten 
zien. In vrijwel alle wijken zijn er 
hondenuitlaat- en uitrengebie-
den gekomen. In onze wijk is de 
braakliggende kavel tussen de 
Europaweg en Barkmolenstraat 
aangewezen als uitrengebied, wat 
betekent dat er geen aanlijnplicht 
is. De groenstrook aan de noord-
zijde van de H.L.Wichersstraat 
is uitlaatgebied geworden. Daar 

moeten de honden wel aangelijnd 
zijn, maar hoeven de uitwerpselen 
niet te worden opgeruimd. 
Voor meer informatie over het 
hondenbeleid in Groningen, zie 
http://gemeente.groningen.nl/
hond

Nieuwe ligplaatsen voor  
70 bootjes

Op verschillende plaatsen in de 
stad heeft de gemeente ligplaats-
en ingericht voor kleine boten tot 
zeven meter. Voor honderdvijftig 
euro kunnen ze er van april tot 
en met oktober liggen. In onze 
wijk zijn veertig ligplaatsen in het 
Oude Winschoterdiep: vijf bij de 
Bontebrug, tien bij de Griffebrug 
en vijfentwintig bij De Linie. Ook 
aan de zuidzijde van de Ooster-
haven, onder de Oosterhaven-
brug, zijn vijftien ligplaatsen 
beschikbaar. 

Tips van de brandweer 
Met het mooie weer steken velen 
de barbecue weer aan, maar 
dat is niet altijd zonder gevaar. 
Hieronder wat adviezen van de 
brandweer voor gebruik van ter-
raskachels en barbecues:

• Let op waar je een terraskachel   
  of barbecue neerzet. Plaats ze  
  niet op een houten ondergrond  
  of in de buurt van brandbare  
  materialen, zoals houten of    

• kunststof balkonschermen, zon- 
  weringen, etc. Door overver 
  hitting kan gemakkelijk brand  
  ontstaan. Gloeiende deeltjes uit  
  een barbecue die op een houten  
  vlonder staat, kunnen ook veel  
  narigheid veroorzaken.
• Gebruik barbecues alleen om  
  te barbecueën. Als het buiten  
  afkoelt is de verleiding groot om  
  er hout of papier op te gooien.  
  Aangenaam warm, maar ook  
  met risico’s.
• Sluit balkondeuren tijdens het  
  barbecueën. Vonken die naar  
  binnen waaien kunnen brand  
  veroorzaken in vitrages of gor- 
  dijnen.
• Gooi asresten pas weg als deze  
  helemaal gedoofd zijn. Kooltjes,  
  briketten en houtresten kunnen  
  nog lang nasmeulen.
• Gebruik nooit vuurkorven op  
  balkons of dakterrassen.
• Stook schoon hout en gebruik  
  briketten in plaats van houtskool.  
  Dit voorkomt rook- en stankover 
  last in de buurt. Dat is goed voor  
  het milieu en de relatie met de  
  buren.

GEMEENTENIEUWS

foto: gelkinghe.web-log.nl  /  Harry Perton
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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

 Koop voor uzelf of als cadeau uw favoriete  

parfum of eau de parfum tegen messcherpe 
prijzen. 

Onze parfumconcentraten komen, net als de 
bekende merken, bij de firma Drom vandaan.  

 

Ook hebben wij SPA-producten, make up, 
douchegels, bodloons en veel andere  

producten van uitstekende kwaliteit. 
 

Kom gerust eens langs om op uw gemak onze 
producten te ruiken en uit te proberen! 

 

Ina Dolfing 

Eemskanaal Zuidzijde 19  

tel. 050 311 1349 
 

www.fmparfumverkopen.nl 

 

Te huur aangeboden
 

werkplaats/opslag ruimte

80m2, grote openslaande deuren, eigen inrit.
Elektra, water en toilet aanwezig. 

Aanvaarding in overleg.
Inlichtingen: 

Telefoon 050 3125000 / 06 53536612.

GLOBE REISBURO  ----- OOSTERPOORT

 * Za. 18 juni JAARMARKT - Kom langs bij de Globe stand, raad 
   het gewicht van de koffer en maak kans op leuke prijzen! 

 * Vliegen vanaf Groningen/Eelde,
   11 bestemmingen

 * Bij boeking vanaf € 500,- ontvangt u een leuke
   attentie  OP=OP

 * Goedkope treinkaarten van/naar Schiphol 
   (bij reservering)

 Wij hopen u snel te mogen begroeten bij Globe Reisburo! 
 Griffeweg 1-3, Groningen, 050-5893222, griffeweg@globereisburo.nl

 Meer info: bezoek onze website www.globereisburo.nl/griffeweg
Volg ons nu ook op Twitter. www.twitter.com/griffeweg
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In Memoriam

Richard Wierenga overleed 
donderdag 26 mei totaal onver-
wachts. Hij was aan het sporten 
toen hij onwel werd, hij stierf later 
in het ziekenhuis. Veertig jaar, 
een sterke kerel, gezond levend, 
altijd aan sport gedaan. Des te 
onbegrijpelijker. Ik leerde Richard 
kennen door zijn zoon Raoul die 
op de Borgmanschool in dezelfde 
klas zat als mijn dochter Walda. 
Richard had de fietsenzaak aan 
de Sophiastraat overgenomen 
van zijn vroegere baas Rem Bui-
ter. Hij bestierde die zaak samen 
met zijn toenmalige vrouw Gerda 
en hoewel ze in Zuidbroek woon-
den, was het handiger dat Raoul 
in de Oosterpoort naar school 
ging. Raoul en Walda raakten al 
snel bevriend, wat tot gevolg had 
dat de ouders elkaar ook regel-
matig zagen.
Richard was een plezierige 
man om mee om te gaan. Altijd 
goed geluimd en vol verhalen. 
Zo hoorde ik van zijn wielercar-
rière die eindigde na een val in 
de ronde van Zwolle. Een zware 

sport, noemde hij het, die eigenlijk 
te veel van je lichaam vroeg.
Van dichtbij maakte ik zijn schei-
ding mee. Het was een heftige pe-
riode in zijn leven, maar hij kwam 
er sterk uit. Zijn ex en hij besloten 
Raoul in Zuidbroek naar school te 
laten gaan en de vriendschap met 
mijn dochter verwaterde langza-
merhand. Maar ik zag Richard nog 
regelmatig in zijn zaak. Niet alleen 
voor een reparatie, maar ook voor 
een praatje. We konden het nog 
steeds goed met elkaar vinden.
Zo hoorde ik ook van zijn nieuwe 
liefde Monique. Nog geen drie 
weken geleden liet hij mij vol trots 
een foto van haar zien. Zijn leven 
was weer op de rails. Haar hond 
ging mee naar de winkel en schar-
relde er al even rustig rond als 
Richard´s vroegere eigen hond.
Walda zei uit het diepst van haar 
hart toen ik haar over de dood van 
Richard vertelde, dat ze het voor 
Raoul ´heel zielig´ vond. Daar valt 
niets aan toe te voegen, behalve 
dat het voor alle nabestaanden 
geldt.

Wim Maat

Archeologisch onderzoek  
locatie nieuwbouw SOZAWE

Inleiding
Wellicht was het enkele Oos-
terpoorters al opgevallen: eind 
december werd in de bittere kou 
een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd aan de verlengde Lode-
wijkstraat, direct langs het spoor. 
Met vier kleine putten (proef-
sleuven) werd toen gezocht naar 
resten uit de steentijd. Een aantal 
jaren eerder, bij de sanering van 
de Vulcaan-lokatie waren name-
lijk al werktuigen (van vuursteen) 
gevonden. Er was dus een grote 
kans dat er in de buurt kampe-
mentjes uit dezelfde tijd zouden 
zijn. De proefsleuven leverde 
inderdaad bewerkt vuursteen op. 
Bij analyse van de vondsten bleek 
dat het om een kleine nederzet-

ting uit de midden-steentijd ging, 
de tijd van de Hunebedbouwers, 
ongeveer 5500 jaar geleden.  
Monumentenwet
Het archeologisch proefsleu-
venonderzoek werd uitgevoerd, 
omdat op deze plek het nieuwe 
gebouw van SOZAWE en de 
fietsenkelder van het station 
Europapark gebouwd zullen 
gaan worden. En daarbij zal er 
diep worden gegraven, tot aan 
de lagen waar de archeologische 
resten kunnen liggen. 
Sinds de nieuwe monumenten-
wet van kracht is, zijn bouwers 
verplicht om archeologisch (voor) 
onderzoek uit te voeren. Mocht 
er dan wat bijzonders worden 
aangetroffen, dan kan er een 
opgraving volgen. Omdat resten 
uit de steentijd relatief zeldzaam 
zijn, werd door de gemeente be-
sloten tot een grotere opgraving. 
Deze is in mei 2011 gestart, en 
zal tot eind juni duren.

Werkwijze en resultaten
Er is op het terrein begin mei 
door de firma Stienstra een groot 
gat gegraven, door 2 meter 
ophoogzand en 1 meter klei, 
naar de top van de Hondsrug-
flank. Op dat niveau bevindt zich 
namelijk de vindplaats. Omdat 
de vindplaats onder de grondwa-
terspiegel ligt, moet het terrein 
ook flink bemaald worden. Er is 
daarom een bronnering rond de 
put aangebracht, die het water 
afvoert en (hoog over de verleng-
de Lodewijkstraat) loost op het 
Helperdiepje. 

Vervolgens zijn de archeologen 
van het ARC aan de slag ge-
gaan, geholpen door studenten 
van de rijksuniversiteit en door 
circa 10 mensen die bij WerkPro 
werkzaam zijn. 
Een vuursteenvindplaats opgra-
ven is namelijk zeer intensief 
werk: op de bodem van de op-
gravingsput zijn honderden aan-
eengesloten vakjes van 50x50 
cm uitgezet. In  deze vakjes wor-
den laagjes van 5 cm uitgeschept 
en per laagje in emmers naar de 
zeefinstallatie gebracht. 

Met behulp van water wordt de 
grond gezeefd, en worden alle 
flinters en brokjes verzameld. 
Na droging wordt het zeefresidu 
gesplitst in echte werktuigen 
(vuursteen, natuursteen, houts-
kool) en gruis. De artefacten 
worden vervolgens bekeken op 
bewerkingssporen; het houtskool 
en ander verbrand materiaal 
(zoals hazelnootdoppen) wordt 
gedetermineerd. 
De meest in het oog spingende 
vondsten tot op dit moment zijn 
een geslepen, granieten bijl, 
enkele vuurstenen schrabbers 
(om hout en huid te bewerken), 
mesjes en een pijlpunt. 

In de opgraving vinden we bijna 
geen grondsporen. Die zijn door 
de tijd en het grondwater al lang 
uitgewist. Wat er wel is, is een 
spreiding van vuursteen, na-
tuursteen, houtskool en wellicht 

GESCHIEDENIS
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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

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        
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verbrand bot. Op basis hiervan 
kan gereconstrureerd worden hoe 
men hier 5500 jaar geleden heeft 
geleefd. 

Hunebedbouwers
De tijd waarin de mensen leefden 
waarvan we nu de bewoningsres-
ten opgraven is genoemd naar de 
bekende hunebedden, die vooral 
in Drenthe op de Hondsrug ge-
bouwd zijn. Een hunebed is op de 
opgraving niet gevonden), maar 
waarschijnlijk hebben de bewo-
ners wel een hunebed in de buurt 
gebruikt (als begraafplaats).
Van bewoning en landgebruik uit 
de tijd van de Hunebedbouwers 
tijd wordt tijdens opgravingen op 
de flanken van de Hondsrug af 
en toe bewijs gevonden. Bekend 
in Groningen zijn de akkers die 
werden aantroffen in een parkeer-
garage in de Oosterpoort (1987), 
onder het UMCG (2001) en in 
de parkeergarage Damsterdiep 
(2008). 
Aan de verlengde Lodwijkstraat 
hebben ze (in ieder geval een 
tijdje) gebivakkeerd, en er hun 
werktuigen bewerkt. Behalve 
het vuursteen dat we nu terug-
vinden hebben ze waarschijnlijk 
ook hout, bot, twijgen, huiden en 
boombasten gebruikt, maar die 
zijn na zo’n lange tijd vergaan.

Het vuursteen gebruikten ze om 
te jagen (pijlpunten), als mesjes 
en  als krabber om bijvoorbeeld 
huiden schoon te maken, die ze 
als kleding konden gebruiken. 
De omgeving zag er trouwens wel 
anders uit dan nu: de Hondrug 
was wel de hoogste plek in de 
omgeving, maar de zee was nog 
ver weg. Men leefde in relatief 
droge bosachtige omgeving. Op 
de Hondrug hebben ze bomen 
gekapt en akkers aangelegd. Ze 
waren dus boeren, maar maakte 
ook nog veel gebruik van wat de 
natuur hen aan eetbaars bood 
(wild, vruchten, etc). 

Eind juni moet de klus geklaard 
zijn, althans in het veld. De arche-
ologen gaan dan binnen aan de 

slag om de vuurstenen nader te 
bekijken, te tekenen en alle resten 
te determineren. Eind dit jaar (of 
begin volgend jaar) zal een rap-
port verschijnen waarin alle resul-
taten gepresenteerd worden

Een besneeuwde proefsleuf aan de 
verlengde Lodewijkstraat, eind december 

2010. Foto: Gert Kortekaas

Laagje voor laagje wordt de Hondsrug 
afgeschraapt. Foto: G. Kortekaas

Ter plekke gaat de uitgegraven grond 
over de zeef . Foto: G. Kortekaas

XXX BOE

De F-jes

Gèk was hij van voetbal. In zijn 
herinnering kon hij eerder voet-
ballen dan lopen. Lekker na 
schooltijd met zijn vriendjes op 
het pleintje een balletje trappen, 
totdat je moeder voor de derde 

keer over het plein galmde dat je 
nu echt naar binnen moest komen 
om te eten. Toen zijn zwangere 
vriendin hem enkele jaren gele-
den vertelde dat ze een jongetje 
kregen, kon hij zijn geluk dan ook 
niet op. Vanaf de eerste wankele 
pasjes nam hij hem elk vrij mo-
ment mee naar buiten om tegen 
de bal te trappen.En nu de kleine 
man in groep 3 zit is het grote 
moment dan eindelijk aangebro-
ken; op woensdag naar de F-jes! 
Uiteraard gaan ze eerst de stad in 
om een flitsende outfit te kopen, 
inclusief scheenbeschermers, 
lange sokken en voetbalschoenen 
met echte noppen. Glimmend van 
trots fietsen ze naast elkaar de 
Helperzoom op naar de geweide 
grasvelden van VV Helpman.
Vlak voor ze vertrekken drukt zijn 
vriendin hem nogmaals op het 
hart om vooral die reclame van 
die overdreven gillende ouders 
langs de zijlijn niet te vergeten. 
Ze kijkt hem diep in de ogen en 
dwingt hem te beloven om “de 
coach zijn werk te laten doen 
en zich niet als reserve coach te 
gaan gedragen”. Plechtig belooft 
hij het. Al snel komt hij er achter 
dat hij helemaal niet de behoefte 
voelt om te gaan lopen gillen. 
Het is gewoon puur genieten hoe 
coach Pim de mini gasten en 
vrouwtjes onder de duim heeft 
en ze met engelengeduld inwijdt 
in de geheimen van het wonder-
schone spel. Nu de zomer nadert, 
neemt de spanning voelbaar toe 
tijdens de training.  Het grote in-
delen voor het nieuwe seizoen is 
begonnen. Van het relaxte sfeer-
tje is weinig meer over. Met stij-
gende verbazing luistert hij naar 
de vader die zoonlief maar blijft 
aansporen tot nog betere presta-
ties en kijkt hij naar de moeder die 
geen moment onbenut laat om de 
coach er op de wijzen dat haar 
zoon toch werkelijk waar veel 
beter presteert dan de rest en dat 
ze met grote vrezen vreest dat als 
haar mini-Sneijder na de zomer 
in dit team moet blijven, hij ver be-
neden zijn niveau moet presteren.
Met weemoed denkt hij terug aan 
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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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zijn eigen jeugd en dat het er –in 
zijn herinnering-  vooral om ging 
om met zijn vriendjes lekker tegen 
een balletje te trappen. En hij gunt 
zijn kleine mannetje net zulke 
fijne herinneringen. Peinzend kijkt 
hij toe hoe dat kleine mannetje 
regelmatig afgeleid wordt door de 
mooie wolken die voorbij drijven 
en er achter komt dat het ook erg 
leuk is om in het net van de goal 
te gaan hangen, totdat hij door 
Pim bij de les geroepen wordt en 
weer vlijtig achter de bal gaat aan 
hobbelen. Als hij later op de fiets 
op weg naar huis naar de hoogro-
de wangen van zijn zoon kijkt en 
op zijn vraag of de training leuk 
was een enthousiast “Ja!!!” krijgt 
kan hij alleen maar grijnzen: zijn 
kleine ventje is begonnen met het 
maken van fijne herinneringen, op 
zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo Wat zal zijn vriendin trots 
zijn op hem!

xxxBoe

Origineel strandpaviljoen met 1000 m2 strand

Daghap € 8,50
Restaurant/terras

Diner, lunch, borrelen, barbecue

Activiteiten
Bedrijfsuitjes, kinderfeesten, studentenevenementen, 

vergaderen,workshops, bruiloft, sporten, etc.
Voor meer info, neem contact met ons op.

Adres: Boumaboulevard 599, 9723 ZS, Groningen, 050-5256249
E-mail: info@strandeuroborg.nl (www.strandeuroborg.nl)

Zie de openingstijden en overige info op de vernieuwde website

Meer dan een strand in de stad!

Project1  20-05-2011  12:15  Pagina 1

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.
 

  

Pizzeria Michel

we eten 
in de pizzeria 

we eten er elf keer

papa en mama drinken 
rode wijn 

en wij appelsap

we tekenen 
als we wachten 

op het eten

we eten een ijsje 
bij de bar 

en praten met Jan

het is er gezellig 
door het uitzicht 

zie je huizen

Lotte

OOSTERKIDZZZ

De gesneden voeg in de gevel van de Frederikstraat 29. 
Bij het artikel dat vorige maand over gevelherstel door 

Bert van der Veen, werd geen goede gevel  
weergegeven.

Rectificatie
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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.

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
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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.

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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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

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.

Café Cheers

Zondag 12 juni   
Robert Pater 

Zaterdag 18 juni   
Raymond Smit

Kroeg van Klaas 

zaterdag 11 juni 
Flowerbox
een country couple
The Tranquis
melopop
Garcia Garcia
alternative pop country

zaterdag 18 juni 
Many 2 many
covers & eigen werk

zaterdag 25 juni
TAG
poprock

donderdag 30 juni 
Jordan Reyne
singer/songwriter uit Nieuw Zeeland
aanvang 22.00 uur

Oosterweg 26, 3132330
www.kroegvanklaas.nl
Aanvangstijd livemuziek: 22.30 uur. 
Gratis entree

SERVICE

Strand Euroborg

In april heeft Strand Euroborg 
zijn deuren voor alweer het 
vierde seizoen geopend. Het 
heeft er om gespannen. Peter 
Ritsema, de initiatiefnemer, is 
blij dat de gemeente toch weer 
een seizoensvergunning heeft 
afgegeven. 

Nieuw bij 
Strand 
Euroborg is 
de cafetaria, 
die met de 
rug naar het 
stadsstrand 
en de voor-
kant naar 
de Boumaboulevard staat. De 
cafetaria is geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 12:00 tot 20:00 
uur en in het weekend van 15:00 
tot 20:00 uur. De omgeving ziet er 
steeds leuker uit; opgeruimd en 
de oude muren zijn van blauwe 
verf voorzien. Je gaat vanaf de 
boulevard door een soort poort 
naar binnen en via de oprit kom je 
eerst bij de cafetaria en daarna bij 
het stadsstrand. In het zand ligt 
een opvallend nieuw decoratie-
stuk: een deel van het markante 
piratenschip dat jarenlang aan 
het Lopendediep heeft gelegen. 
Na de dood van de eigenaar is 
het schip in verval geraakt en half 

gezonken. Nu heeft het op Strand 
Euroborg definitief schipbreuk ge-
leden. Naast het prachtige schip 
de MV Our World, dat er zijn 
vaste ligplaats heeft, maakt dit de 
entourage compleet. 
Je kunt bij het strand lekker 
loungen, zonnen, sporten en 
spelen onder het genot van een 
hapje en drankje. Het terras is er 

verwarmd en het strand 
meet maar liefst 1500 m2.  
Net als voorgaande jaren 
leent het stadsstrand zich 
uitstekend voor allerlei 
activiteiten. Bedrijven kun-
nen er borrels en vergade-
ringen houden, maar het 
is ook een prima plek voor 
workshops (koken, salsa-

dansen) of sportactiviteiten zoals 
strandvoetbal en beachvolleybal. 
En laten we vooral de barbecues 
niet vergeten. Strand Euroborg is 
duidelijk weer helemaal klaar voor 
de zomer!

www.strandeuroborg.nl
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JAARMARKT OOSTERPOORT

ZATERDAG 18 JUNI

Markt Meeuwerderweg
en Vlooienmarkt
Opgeven bij Yvonne of 's morgens bij de Marktmeester op de markt

Met vele terrassen

Kinderboerderij in kop Oosterpoort (Griffeweg)

Kameelrijden gratis voor kinderen

De band Streetlife

Draaiorgel


