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Ingezonden ideeën voor
het nieuwe plein

BUURTNIEUWS
Wateroverlast
Ook de Oosterpoort kreeg de vorige week te maken met een
teveel aan water. In de nacht van donderdag op vrijdag, 5/6
januari, besloten de gemeente en het waterschap Hunze en
Aa’s zandzakken langs het Winschoterdiep te leggen.
De waterstand in het diep was erg hoog en men vreesde
herhaling van de overstroming in 2009 toen het water de
huizen inliep.
Gas en electriciteit van de
woonboten in het Winschoterdiep werden afgesloten om
calamiteiten te voorkomen.
De gemeente bood de bewoners overnachting aan in een
hotel, maar niemand maakte
hier gebruik van. Of zoals een
van hen stelde: ‘een schipper
blijft op zijn schip’. ’s Morgens
werden de nutsvoorzieningen
hersteld. De bewoners aan het
Winschoterdiep kregen van de
gemeente een brief waain de
maatregel werd toegelcht: ‘een
nooddijk van 35 cm hoogte (is)
aangebracht. Hiermee levert
de verwachte waterstand van
1.30 + NAP waarschijnlijk geen
problemen op in uw straat. ’De
nooddijk is maandag 11 januari
weer weggehaald. Het Gemeentelijk Coördinatiecentrum
stelde de bewoners van de
huizen en boten weer keurig
op de hoogte. De gemeente
had uit voorzorg

Zandzakken aan het
Winschoterdiep, Foto: Hans Smit

al zeshonderd zandzakken
klaar staan. En waterzuigers
van de Milieudienst waren
paraat om straten, kelders en
huizen leeg te zuigen. ‘Dat
kunnen we 24 uur per dag
doen als het nodig is.’
‘Maar’, meldde de dienst RO/
EZ, ‘de rioleringen in de stad
doen het goed, de buizen
kunnen het aan. Problemen
ontstaan pas als er plensbuien
zijn. We hebben wel veel regen
gehad, maar geen plensbuien
met heel veel water in korte
tijd.’
De foto van de ingang van een
woonboot laat zien dat er een
erg hoge stap nodig was om
binnen te komen.
Al eerder die week waren bij
de Kop van Oost de kades
langs het Eemskanaal ondergelopen, maar dat gaf geen
overlast voor de bewoners.
WM
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We vroegen in de twee vorige Oosterpoorters om
ideeën voor het nieuwe plein
tussen de Wichersstraat en
de Meeuwerderbaan. Zoals
bekend onstaat dit plein als
overkapping van de zuidelijke ringweg die tussen 2015
en 2020 wordt aangelegd. De
weg komt in de plaats van
de huidige en wordt verdiept
aangelegd. De dijk tussen
de Linie en de Oosterpoort
verdwijnt daarmee.
Het aantal inzendingen is
niet overweldigend. Maar
mocht u nog voorstellen
hebben, schroom niet en
stuur ze ons toe.
Karin van der Zee, ze woont in
de Meeuwen, stelt voor dat er
‘een soort pleintje komt waar
muziek gemaakt kan worden
(soort podium, net als in het
Sterrenbos) en dat er terrasjes
komen. Horeca, kroegje en
eettentje, restaurant.’
De ideeën van Lucien Katerberg zijn daar wel wat mee te
verenigen, lijkt me. Hij noemt
de volgende: stadsstrand,
terras met picknicktafels, tennis- en/of badmintonveld en
wijkmarkt.
Jeannette Pepers uit de Linie voegt aan het geheel nog
een fontein toe ‘waar je ook
eventjes met de voeten in kunt
zitten, zoals je ook veel ziet in
warme landen (Buenos Aires,
plaza de Mayo of in Rome).
Ook een waterkunstwerk zoals
in de Waterland in de wijk
Drielanden zou leuk zijn. Wel
vind ik het belangrijk dat het
een veilige plek blijft dus geen
bosjes.’

Aanpak Ring Zuid
Digitale nieuwsbrief
Wie op de hoogte wil blijven
van de ontwikkelingen rond
de zuidelijke ringweg kan zich
aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief. Maandelijks stuurt
de organisatie Aanpak Ring
Zuid een nieuwsbrief rond.
Men kan zich aanmelden via
de website www.aanpakring
zuid.nl .
Zie op de website rechtsonder.
Data platforms
In januari zijn er weer platformbijeenkomsten voor diverse
geledingen:
- Platform bedrijven:
dinsdag 17 januari 2012,
20.00 – 22.00 uur
in de Puddingfabriek.
- Platform bewonersorganisaties:
dinsdag 24 januari 2012,
20.00 - 22.00 uur
in de Puddingfabriek.
- Platform weggebruikers:
woensdag 25 januari 2012,
20.00 – 22.00 uur
in de Puddingfabriek.
- Platform bewoners:
dinsdag 31 januari 2012, 20.00
– 22.00 uur in de Frontier.
WM

GEMEENTENIEUWS
Ringweg Groningen dag
lang alleen voor fietsers
De drukste verkeersader van
Noord-Nederland, de ringweg
rond Groningen, gaat volgend
jaar september een hele zondag ‘op slot’. Op 9 september
zijn de ongeveer 20 kilometer
asfalt een keer niet voor auto’s
maar alleen voor fietsers. Toerfietsers, trimfietsers, ligfietsers,
maar ook wielrenners kunnen Rondje Ring rijden. Voor
die laatste groep komt er een
officiële wedstrijd in de vorm
van een individuele tijdrit. De
bedenkers van het evenement
hebben de begroting overigens
nog niet rond. In maart wordt
beslist of Rondje Ring definitief
doorgaat. De opbrengsten van
het evenement zijn bestemd
voor de stichting Bike4Air, dat
de belangen behartigt van kinderen met de taaislijmziekte.
(bron: dvhn)

Brandweer promoot gratis checks brandveiligheid in studentenhuizen
In ongeveer de helft van de
Groningse studentenhuizen
hangen geen rookmelders. Dat
blijkt uit recente controles van
de brandweer. Daarom geeft
de brandweer bij de gratis
brandveiligheidscontrole van
studentenhuizen voortaan
twee rookmelders cadeau.De
brandweer gaat de komende
twee jaar de eigenaren van de
ongeveer 1.200 à 1.400 kamerverhuurpanden voor drie
en vier personen benaderen
met het aanbod een gratis
controle op de brandveiligheid

uit te voeren. Als er nog extra
rookmelders nodig zijn, neemt
de brandweer de eerste twee
voor z’n rekening. De brandweer gaat verder studenten
benaderen om het bestaan
van de gratis controles voor
studentenhuizen te promoten.
Voor kamerverhuurpanden met
meer dan vijf bewoners is zo’n
brandbeveiligingscheck verplicht, voor panden met minder
bewoners niet. Daarom wil de
brandweer met acties eigenaren wijzen op mogelijkheid om
hun panden gratis te laten controleren. Ze moeten verder de
rookmelderdichtheid in studentenhuizen omhoog brengen.

MeldStad App nu
beschikbaar voor
iPhone en Android
Vanaf nu kunnen ook iPhonebezitters de MeldStad applicatie (app) downloaden en
daarmee meldingen doorgeven
over het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. In juli
introduceerden de gemeente
Groningen en de Hanzehogeschool al de MeldStad-app
voor Android-gebruikers. Via
MeldStad kunnen Stadjers met
hun mobiele telefoon of tablet
meldingen doorgeven over
bijvoorbeeld een losliggende
tegel, overhangende beplanting of afval op straat. De
meldingen worden rechtstreeks
opgenomen in het gemeentelijke registratiesysteem. Natuurlijk blijft het ook mogelijk
meldingen door te geven op de
‘oude manier’: telefonisch, via
de website, een e-mailbericht
of aan de balie. Alle meldingen
worden in hetzelfde systeem
opgenomen en behandeld. Op
de digitale kaart geven gekleurde stippen alle meldingen
aan. Zo is te zien of de melding
5

6

al gedaan was en ook of deze
al in behandeling is genomen
of is opgelost. Lees meer informatie over de app MeldStad
voor Android en iPhone op
http://gemeente.groningen.nl/
woonomgeving/meldstad/
Doet jouw klas mee aan de
kindergemeenteraad 2012?
Wil jij met jouw klas wel
eens een raadsvergadering
naspelen in het stadhuis?
Leerlingen van groep 7 en
8 van basisscholen uit de
gemeente Groningen kunnen
op 5 april 2012 zitting nemen
in de kindergemeenteraad.
De kindergemeenteraad is een
lesproject waarbij leerlingen
inzicht krijgen in politiek en het
op democratische wijze nemen
van beslissingen. Donderdagmiddag 5 april 2012 komen
de leerlingen bij elkaar in het
stadhuis voor de vergadering
van de kindergemeenteraad.
Burgemeester Peter Rehwinkel
zit de vergadering voor.
De kindergemeenteraad beslist
dan over voorstellen die de
klassen zelf hebben bedacht.
De kindergemeenteraad kiest
het beste voorstel. De gemeenteraad stelt 2500 euro
beschikbaar voor uitvoering
van dit voorstel.
Aanmelden kan tot uiterlijk
vrijdag 20 januari 2012 via:
raad@groningen.nl onder vermelding van de school, klas,
aantal leerlingen en naam,
e-mailadres en telefoonnummer van de leraar. Kijk voor
meer informatie op: groningen.
nl/gemeenteraad.

Stadjerspas niet meer voor
iedereen
De Stadjerspas 2012 is te
koop. Met de pas krijgen pashouders korting bij meer
dan vijfhonderd bedrijven,
instellingen, organisaties en
verenigingen in of rondom
de gemeente Groningen. De
pas is alleen nog te koop voor
50-plussers en mensen met
een minimuminkomen. Dat is
het gevolg van bezuinigingen
waarmee de gemeenteraad
onlangs instemde. Mantelzorgers kunnen de pas gratis
krijgen.
De pas is te koop voor mensen
die moeten rondkomen van
maximaal 110 procent van het
minimuminkomen. Zij betalen
5 euro voor de pas. Daarnaast
was de pas tot en met vorig
jaar verkrijgbaar voor alle Stadjers. Door de bezuinigingen
ontbreekt hiervoor nu het geld.
De gemeente Groningen wil
echter stigmatisering voorkomen. Daarom kan ook elke
Stadjer van 50 jaar of ouder
de pas aanschaffen voor 40
euro, ongeacht het inkomen.
Ook bedrijven hanteren deze
duidelijk afgebakende leeftijdsgroep steeds vaker in hun
marketingstrategie.
Groter aanbod aanbiedingen
Sommige kortingen vallen in
2012 lager uit met de Stadjerspas. Daar staat tegenover
dat het aanbod van de deelnemende partijen nog steeds
groeit. Momenteel zijn er meer
dan vijfhonderd plekken waar
pashouders met de nieuwe
pas terecht kunnen. Het gaat
hierbij om aanbiedingen op
het gebied van sport, recreatie, kunst, cultuur, cursussen
en dergelijke. Ook doen veel
bedrijven mee die pashouders
korting verlenen in horeca en

winkels. Met de Stadjerspas wil
de gemeente inwoners stimuleren om mee te gaan doen
aan het maatschappelijk leven.
Verkooppunten
De pas is te koop bij alle filialen van de Bibliotheek, het
Gemeentelijk Informatie Centrum, de Groningse Kredietbank, de Vensterschool Hoogkerk en wijkcentrum Het Dok in
Lewenborg. In 2011 telde Stad
ruim 10.000 pashouders.
Gratis pas voor mantelzorgers
De pas is gratis voor mantelzorgers. Dat zijn mensen die
langdurig een ziek familielid,
een zieke kennis of een zieke
buurman verzorgen.
Kijk voor meer informatie
op groningen.nl/stadjerspas

INGEZONDEN
Hallo,
Ik wil graag even kwijt dat
ik het zo jammer vind dat er
geen bakker en slager zijn in
de Oosterpoort.
Ik moet nu altijd helemaal
naar Helpman voor lekker
vers brood of vlees.
Ik begrijp eigenlijk ook niet
waarom deze er niet zijn. De
wijk, zeker met de Linie en
de Meeuwen erbij, lijkt mij
groot genoeg.
Bij bakker van Dijk in Helpman staat op zaterdag een
lange rij tot aan buiten, zouden zij geen filiaal in de Oosterpoort willen beginnen?
Vriendelijke groet,
J. Pepers
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gewoond en toch een beetje
op de hoogte willen blijven.”

INTERVIEW
Digitaal nieuws van de spin in het Web
– de twitterende buurtagent
Van oudsher zijn veel burgers geïnteresseerd in politiewerk.
Als jongetjes vonden we het vroeger maar wat interessant
als iemand thuis een politiescanner had staan. Als de politie weer eens uitrukte - al helemaal in de combinatie met
de brandweer - waren we er als de kippen bij om ‘ter plekke
zelf even polshoogte te nemen’. Dit overigens niet altijd tot
genoegen van de hermandad zelf.
Maar de tijden veranderen.
De scanner kan binnenkort
in de kast. Nieuwe media als
Amber Alert en Twitter doen
hun entree. Wat nog sterker
veranderde: vond de politie
het vroeger soms vervelend
dat burgers tot vervelens toe
over hun schouder meekeken (en meepraatten) bij
de uitvoering van hun taak,
tegenwoordig wordt die betrokkenheid juist bevorderd.
Buurtagenten in de stad Groningen worden gestimuleerd
hun dagelijkse handel en
wandel via Twitter te delen met
de burgers van de stad. Na
een proefperiode van een jaar
volgende een evaluatie van het
experiment door onderzoeker
Leon Veltman. Een van de
conclusies die we lezen in zijn
onderzoek naar ‘Twitterende
wijkagenten en de beleving
van burgers’ is dat “Twitterende
wijkagenten het beeld dat
burgers hebben van de politie
op een positieve manier beïnvloeden. Ook bevordert twitteren de contacten tussen politie
en burger. Het gaat dan om
het delen van informatie, het
stellen van vragen en doen van
meldingen”. De Oosterpoorter
spreekt met onze eigen twitterende wijkagent Martin van
Wieringen (@m_vanwieringen)
over het rapport en zijn ervarin8

gen met Twitter.
Hoe werkt dat twitteren
Wat is eigenlijk Twitter? Twitter
is een manier om kleine tekstboodschappen (maximaal 140
tekens) te verspreiden via de
computer of een mobiele telefoon. Bijvoorbeeld deze door
onze buurtagent:
“Laatste dagen helaas div autoinbraken #Oosterpoort . Buit:
ingebouwde audio-navigatiesystemen. Info naar 0900-8844
of anoniem 0800-7000”.
Alle personen die wijkagent
Martin van Wieringen (@m_
vanwieringen) volgen krijgen
deze mededeling op hun
scherm te lezen.
“Wij als buurtagenten hebben
geen les gehad in twitteren,”
zegt van Wieringen, “Wel een
instructie. Wat zet je wel en
wat niet op Twitter. Vaak is dat
algemene informatie zoals de
tweet hierboven. Wij hopen
bijvoorbeeld dan ook tips te
krijgen van onze volgers. Op
dit moment heb ik 570 volgers.
Een deel daarvan woont daadwerkelijk in de Oosterpoort,
anderen in de rest van de stad
of daarbuiten. Ik heb zelfs volgers in Canada. Waarschijnlijk
mensen die vroeger in de Oosterpoort of in de stad hebben

“Zorg om oudere vrouw die
bijna niet meer uit bed komt
gedeeld met OGGZ en Meldpunt Overlast en Zorg. #samenwerking”
Een buurtagent heeft een
specifieke functie in de wijk. Hij
is een netwerker, spin in het
web. “Samen met bijvoorbeeld
hulpverlening, woningbouwvereniging en buurtbewoners
proberen we de buurt leefbaar
te houden. Om die contacten
te onderhouden loop ik regelmatig door de wijk. Ook Twitter
helpt daarbij. Wij willen voor de
burger duidelijk maken wat de
wijkagent doet. Omgekeerd hopen wij van de burger te horen
wat er speelt in de wijk.”
Met die respons loopt het nog
niet zo’n vaart. Op ongeveer
een op de tien tweets die Martin plaatst, krijgt hij een reactie
“Dat vind ik op zich wel jammer. Interactie is er ook nog
niet echt.” Toch constateert
onderzoeker Leon Veltman dat
personen die twitterende agenten volgen zich actiever bezighouden met politie gerelateerde zaken. Martin constateert
verder dat burgers vooral op
andere manieren met de politie
communiceren. Met name via
telefoon of email: “Twitter is
ook beperkt tot 140 tekens.”
“2e melding: jongen op heterdaad betrapt bij spuiten graffiti
winkelpand. Gaat zelf schoonmaken (controleren we) en bon
van 100,- euro.”
Privacy
Een kenmerk van Twitter is dat
het via de tweets (de ingetikte
boodschappen) door iedereen

‘stapelbed’ (7 matrassen)
(zie foto).”

De buurtagent aan het werk

te lezen zijn: je moet dus wel
uitkijken met wat je schrijft.
“Alles wat je op Twitter zet kan
aan je gerelateerd worden.
Basisregel is: nooit een naam,
nooit een adres vermelden,
aan de hand van mijn tweets
kun je nooit zien over wie het
gaat, al kan het natuurlijk dat
een persoon iets over zichzelf
leest.” Op zich klopt dat, maar
hoe zit dat dan met bijvoorbeeld de onderstaande tweet:

Hier is dus wel duidelijk
een adres vermeld (zie
ook foto). Volgens van
Wieringen is hier echter geen sprake van een
woonadres. De man is dan
ook gesommeerd om in dit
geval letterlijk zijn biezen
te pakken. Duidelijk wordt
in ieder geval dat er geen
eenduidige regels zijn over
wat wel en wat niet kan op
Twitter. Van Wieringen: “Al
doende leert men, zelf heb ik
nooit echt twijfels gehad of een
bepaalde tweet wel of niet zou
kunnen. Mijn stelregel is: wat je
op straat niet aan burgers kan
vertellen, niet Twitteren.”

Gevoel van veiligheid
Een van de zaken die door
onderzoeker Leon Veltman
is bekeken in zijn studie naar
twitterende buurtagenten is de
vraag of twitteren het gevoel
“Vanavond met een moeder
van onveiligheid bij burgers
gesproken die problemen heeft
vermindert. Dit bleek niet het
met ‘gebruikende’ zoon. Beide
geval. Dat lijkt ook wel wat
hebben reeds hulp maar vanvoor de hand te liggen, immiddag escaleerde het.”
mers door het volgen van de
buurtagent kom je meer in
“In een omgeving als de Oosaanraking met de minder leuke
terpoort waar er sprake is van
zaken (ruzies, inbraken) die
een behoorlijke sociale verzich ook in de wijk afspelen.
bondenheid zouden sommige
Van Wieringen: “Klopt, aan de
lezers best kunnen achterhalen
andere kant geven we vaak
over wie een dergelijke tweet
ook tips hoe mensen in dat
gaat”, geeft van Wieringen toe,
soort situaties hun eigen veilig“maar deze tweet gaat over
heid kunnen verbeteren.”
een situatie buiten de buurt,
dan kun je iets specifieker zijn.
“Vanmiddag bij woninginbraak
Ik word ook nog wel eens op
geweest waarbij portemonnee
een andere locatie ingezet.”
met inhoud werd weggenomen. Verm. met flippermethoOpvallend was ook de boodde binnengekomen. #opnachtschap die van Wieringen een
slotdoen”
tijdje geleden op Twitter zette:
“Onder viaduct Laan 40-45
zwerver aangetroffen op soort

met de burger leidt er natuurlijk
ook toe dat een enkeling zich
wat meer actief gaat bemoeien
met het politiewerk. Die reacties nemen vaak de vorm aan
van opbouwende kritiek: Van
Wieringen: “Ik sta altijd open
voor opmerkingen. Zolang het
maar netjes blijft. Ik wil mensen
op een nette wijze benaderen,
dat moet wel wederzijds zijn,
anders ontvolg ik hen weer.”
Soms ontvangt van Wieringen
ook “tips”:
“Je moest eens weten wat er in
de Oosterpoort allemaal verhandeld word aan iligaal vuurwerk, drugs, wapens en nog
veel meer!!”
Ja, glimlacht van Wieringen,
“dan vraag ik vervolgens:
Noem man en paard. Meestal
hoor je dan niks meer, dat
soort types ontvolg ik gelijk.”
Voor nieuwe volgers nog wel
even de volgende tip: laat even
aan de buurtagent weten dat
je daadwerkelijk in de Oosterpoort woont (bijvoorbeeld via
een “Direct Message, (DM)”.
Hij wil graag weten wie van zijn
volgers daadwerkelijk vanuit
zijn werkgebied afkomstig is.
Terwijl buiten het vuurwerkgeweld in alle hevigheid losbarst
(30 december) kijk ik nog even
op Twitter of van Wieringen
ons nog wat mee wil geven
voor het nieuwe jaar
“Het is rustig gebleven in de
#Oosterpoort . Morgenavond
de laatste dienst voor 2011.
We gaan met z’n allen voor
een gezellig en mooi #ON050”
Klaas Kloosterman

Respons
Meer openheid, meer contact
9
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Maak kennis met Shiatsu
bij May’s Inner Beauty in de
Graansilo
Vanaf januari 2012 kunt u
op de maandag bij schoonheidssalon May’s Inner
Beauty terecht voor een
Shiatsumassage. Deze wordt
gegeven door therapeut
Yvonne Brouwer.
Savannah Hamming, eigenaresse van de schoonheidssalon, en Shiatsutherapeut
Yvonne Brouwer bieden met
deze samenwerking een pakket voor innerlijke en uiterlijke
gezondheid. De behandelingen
worden gegeven in de zeer
sfeervolle kelderruimte van de
Graansilo aan de Griffeweg 4.
Klanten die in januari of februari 2012 voor het eerst
een afspraak maken voor een
Shiatsubehandeling krijgen na
afloop een bon. Deze geeft
een korting van € 7,50 op een
schoonheidsbehandeling of
behandeling met Garra Rufa
visjes bij May’s Inner Beauty.
U kunt de bon ook besteden in
het lunchcafé Silo Today, dat
ook in de Graansilo gevestigd
is.
Shiatsu
Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk. De therapeut oefent
met de handpalmen, duimen,
vingers en soms ook voeten,
knieën of ellebogen druk uit op
het lichaam van de cliënt. Shiatsu kan liggend op een bank
of zittend op een speciale stoel
ontvangen worden. Uw kleren
kunnen daarbij aanblijven.
Shiatsu is prettig om te ondergaan. U hoeft hiervoor niet ziek
te zijn. Het versterkt uw basisconditie, vitaliseert, ontspant,
kalmeert en verbetert het li-

chaamsbewustzijn. Shiatsu
leert u bewust
om te gaan met
uw lichaam en
uw leefwijze.
Shiatsu voor
klachten
Daarbij is Shiatsu een geschikte massagetherapie voor
onder andere de
volgende klachten:
rugklachten,
nek- en schouderklachten,
gewrichtspijnen, RSI, tenniselleboog, golfarm
hoofdpijn, vermoeidheid, stress
hooikoorts, menstruatieproblemen, zwangerschapsklachten,
overgangsklachten, spijsverteringsproblemen, slaapproblemen, problemen in het
psychisch functioneren en
algemeen onwel zijn.
De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden Shiatsutherapie vanuit het aanvullende
pakket.
Schoonheidsbehandeling
Voor uw gezondheid is het ook
belangrijk om uw huid dagelijks
goed te verzorgen. De huid is
het orgaan dat aan de buitenkant van ons lichaam zit. Het
is daarom onze eerste verdediging tegen infecties. De huid
beschermt ons tegen de kou
en regelt de lichaamstemperatuur. Zonder onze huid kunnen
we niet overleven.
Thuis is de basisreiniging en
een goede dag- en nachtverzorging van belang. Voor
extra zorg voor uw huid kunt u
terecht bij May’s Inner Beauty.
Voor een optimaal resultaat
wordt de gezichtsbehandeling
volledig afgestemd op uw huid.

Daarnaast kunt u ook genieten
van heerlijke massages en
lichaamsbehandelingen.
Garra Rufa visjes
May’s Inner Beauty biedt daarnaast de Garra Rufa behandeling aan. Dat is een behandeling met ‘knabbelvisjes’. De
Garra Rufa visjes knabbelen
aan de huid waarbij geneeskrachtige enzymen vrijkomen.
Alle overbodige huidschilfers
en eelt worden verwijderd. Uw
huid voelt nadien zijdezacht
aan. Een unieke ervaring die u
niet snel zult vergeten!
Informatie
Voor meer informatie over de
Shiatsu kunt u kijken op;
www.shiatsupraktijkgroningen.
nl
of bellen met Yvonne Brouwer,
0625106114
Informatie over de schoonheidsbehandeling kunt u vinden op:
www.maysinnerbeauty.nl
U kunt ook bellen met Savannah Hamming, 06 57537472
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50 jarige leeftijd overleed, zei
Interview met mw.
Luppes (oud bewoonster grootmoeder tegen mijn moeder: verkoop de zaak toch en
van de Frederikstraat)
Wij, Renske en Aath (resp.
wonend aan de Frederikstraat 38 en 43) vonden
het een leuk idee om een
interview te houden met
een oud bewoner van de
Frederikstraat om meer te
weten te komen over de
geschiedenis van de straat,
hoe men er vroeger woonde,
wie er woonde en wat er
zich afspeelde. We besloten
mw. Luppes te vragen, een
oud buurvrouw en kennis
van Renske. Mw. Luppes is
geboren in 1922 en is ondertussen dus 89 jaar. Ze heeft
jarenlang in verschillende
huizen aan de Frederikstraat
gewoond. Momenteel woont
ze in het Menno Lutterhuis
aan het Overwinningsplein in
Groningen.
We hebben afgesproken om
half drie. Renske heeft de dag
ervoor een afspraak met mw.
Luppes gemaakt, omdat ze
soms wat vergeetachtig is.
Renske heeft veel foto’s van
de straat gemaakt en haar
laptop meegenomen om zo het
een en ander te visualiseren
en op die manier in gesprek te
komen. Mw. Luppes woont aan
de achterkant van het Menno
Lutterhuis aan de Paterswoldseweg en zit ons al op te
wachten. Nadat ze onze bos
bloemen en de chocolaatjes
dankbaar in ontvangt heeft
genomen, kan het interview
beginnen.
Vroege jeugd
“Mijn ouders hadden een kapperszaak in Nieuwolda”, vertelt
mw. Luppes over haar vroegste jeugd. “Toen mijn vader op
12

kom bij mij wonen. De oudste
bediende van de kapperszaak
zat in krijgsgevangenschap en
moeder kon de zaak niet meer
alleen aan. Grootmoeder leed
aan reuma en kon wel wat verzorging gebruiken. Zodoende
verhuisden wij naar de stad
Groningen.
Opa was controleur van de
rijwielplaats bij het treinstation,
die vroeger onder het spoor
zat. Als klein kind ging ik vaak
met hem mee naar zijn werk.
Hij had gevochten in Atjeh
en had voor zijn verdiensten
de Willemsorde gekregen.
Als kind was ik daar trots op,
vooral als ik met opa door de
stad wandelde en mensen hem
begroetten met een saluut.
Later, veel later, verdween die
trots voor de onderscheiding
van mijn “Spelen op straat
opa. Het
kinderen niet
ging in
de voormalige kolonie immers helaas
vooral om het verwerven van
de bodemschatten, zoals olie.”

Ik (Aath) woon in de Frederikstraat nr. 43. Het huis ernaast
(nummer 45) is identiek aan de
mijne maar dan gespiegeld. De
grootouders van mw. Luppes
woonden in die tijd op nummer
45. “Als klein kind speelde ik
daar met veel plezier als ik bij
mijn oma en opa logeerde”,
vertelt mw. Luppes. “Spelen op
straat werd er door kinderen
niet gedaan, maar wel achter
de Frederikstraat. Daar was
een groot volkstuinencomplex
waar je geweldig kon spelen.
Mijn grootouders verbouwden
daar ook groenten voor zichzelf. Vlakbij dat tuinencomplex

stond de tricotagefabriek* en
later kwam er de zaak van
A.Kwint.”
Keurige straat
De Frederikstraat was in de
beginperiode, vanaf 1876, een
straat waar veel middenstanders woonden, maar vooral
ook gepensioneerden. Het was
geen kinderrijke straat en er
woonden vooral mensen met
een goede baan zoals onderwijzer, hoofdconducteur van
de NS of instrumentenmaker.
Kortom: het was een nette
straat. Mw. Luppes benadrukt
nog eens dat in vergelijking tot
andere straten van de Oosterpoort de Frederikstraat toch
wel de meest keurige was.
In 1945 is mw. Luppus zelf
gaan wonen op nummer 45,
nadat ze het huis had geëfd
van haar grootouders. “Er
werd er door werd in die tijd
gestookt met
gedaan”
kolen”, vertelt
ze. “Beneden

in het huis waren bedsteden.
De glas-in-lood ramen zijn niet
orgineel, oorspronkelijk zaten
daar ruitjeskozijnen in. Later is
het huis ingrijpend verbouwd.

Dat vond ik wel jammer omweg, waar tegenwoordig
dat bijna alle oude elementen
snackbar ‘De Meeuw’ zit,
verdwenen. Gelukkig is het
was vroeger een groenmedaillon in de gevel met de
tezaak gevestigd, en de
datering 1876 gebleven. Dat
dames Roorda, die ook in
is nog echt origineel. Wisten
de Frederikstraat woonden
jullie trouwens dat de voordeur hadden een hoedenzaak
van nr. 43 gemaakt is van hout aan de Oosterweg. Jelte
uit Indonesië? Mijn familie
Dijkstra woonde op nr. 40.
daar heeft dat speciaal laten
Hij schreef gedichten in
verschepen naar Gouda waar
het Oldambs en Westerandere familie een houthandel kwartiers. Al gauw werd nr. 40
c.q. timmerbedrijf had. Zij heb- het redactieadres van ‘Maandben de mooie teakhouten deur blad Groningen’.” (Noot van de
van nr. 43
redactie: op“Vroeger
zat
er
op
de
hoek
gemaakt.”
gericht in 1918
een kruidenierszaak
Dat de deur
door o.a. Geert
inderdaad
Teis. Het blad
prachtig is, blijkt wel uit de talhad als motto: ‘Het positieve
loze complimenten die bezoezelfbeeld van het Gronings
kers en voorbijgangers er nog
eigene gebruiken voor modersteeds over maken.
nisering van de samenleving,
niet voor de zorgvuldige cultiBuurtgenoten
vering van de traditie’).
Geruime tijd later verhuisde
mw. Luppes naar FrederikTrolleybus
straat 44. Haar tante woonde
“Een van de grootste verschildaar vroeger en zij verzorgde
len met vroeger is dat er door
haar voordat ze naar een
de Frederikstraat een Trolverzorgingshuis ging. Nadat ze leybus liep, lijn 2, de oudste
overleed erfde mw. Luppes het lijn van Groningen. De Trolley
huis, verkocht nr. 45 en verhad als beginpunt de Grote
huisde naar het pand schuin
Markt en reed dan via de Oostegenover haar. Hoewel ze niet terstraat naar de Oosterweg,
veel contact had met de buurt, vervolgens door de Frederikherinnert ze zich nog veel van
straat en via de Meeuwerderhaar buurtgenoten. “Vroeweg weer terug naar de Grote
ger zat er op de hoek van de
Markt. In de Frederikstraat kun
Frederikstraat/Alexanderstraat je aan sommige gevels nog
een kruidenierszaak waar ik
een soort van haak zien, waar
als klein kind voor oma wel
de stroomdraden liepen die
eens een boodschapje moest
nodig waren om de Trolleybus
doen. De zaak werd gerund
te laten rijden. Sommige bedoor mw. Sikkema. Later is de woners wilden geen haak aan
supermarkt verplaatst naar de
de gevel en daar werd dan een
Meeuwerderweg, en heette
betonnen paal voor het huis
het Dreize. Het zat tegenover
geplaatst waar een haak aan
de huidige Coop. Tegenover
zat.”
de oorspronkelijke kruidenierszaak, op Frederikstraat 22, zat Tussendoor vertelt mw. Lupeen groot kindertehuis. Dat
pes dat ze geregeld heimwee
is nu een studentenhuis. Op
heeft naar de Frederikstraat.
de hoek van de MeeuwerderHet doet haar pijn dat ze er

De Frederiksstraat met
bovenleiding voor de Trolleybus

niet meer woont. Ze zegt: “hier
in het Menno Lutterhuis, is
het nooit meer thuiskomen.”
We kunnen het ons goed
voorstellen. Ze woont aan de
achterkant en kijkt uit op een
parkje met veel groen, een
grote boom en een gezellige
zitplaats voor de bewoners van
het huis. Hoewel het uitzicht
prima is, kan het toch niet op
tegen de levendigheid die de
Frederikstraat vroeger had en
nu ook nog heeft.
Voetnoot
Een van de grootste bedrijven in de Oosterpoort was de
tricotagefabriek van R. Muller,
in de jaren 1890 gevestigd op
een groot terrein ten westen
van het zuidelijke deel van de
Meeuwerderweg. Het was het
enige grote fabriekscomplex in
de directe woonomgeving. Aan
de westzijde van het Winschoterdiep vestigde zich in 1883
het bedrijf van A. Kwint, een
winkel in scheepsbenodigdheden. Na de Tweede Wereldoorlog trok het bedrijf in de
productiehallen van de tricotagefabriek van Muller.
Reacties:
Renske Alkema,
Frederikstraat 38
r.alkema@ziggo.nl
Aath Pijpker, Frederikstraat 43
aath@ziggo.nl
13

de Witte Lelie
galerie en lijstenmakerij
Ook kunstcadeautjes
Stadjerspaskorting
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13–18
zaterdag 13–17 uur
Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226
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OOSTERKIDZZZ QUIZ
Fotoquiz voor kinderen
t/m 12 jaar
In de Oosterpoorter van december vorig jaar stond een
quiz waarbij je kon antwoorden
op vragen bij foto’s. Maar de
inleidende tekst erbij klopte
niet. De redactie was de originele tekst kwijtgeraakt en had
op het laatst zelf een stukje
verzonnen. Helemaal fout dus
en daarom onze excuses aan
de maker van de quiz, Catharina Groendendal. We plaatsen
de quiz nog een keer en verschuiven de inlevertijd naar
uiterlijk 27 januari.
En nu de originele tekst.

1. Wat voor winkel zit onder dit
balkon?

2. Wat is het adres van deze
deur?

3. Waar is deze foto gemaakt
Als ik met m’n hondje door de
en wat is het verhaal achter
Oosterpoort loop zie ik veel
de brokstukken?
moois om me heen. Bijzondere
deuren, mooie gevels en ook
spannende binnentuintjes.
Weet jij waar de foto’s zijn
genomen, weet je (bijna) alle
antwoorden en wil je de hoofdprijs van 10 euro winnen? Er is
ook nog een tweede t/m vierde
prijs!
De foto’s zijn allemaal te vinden tussen de oostzijde van de
Oosterweg en de westzijde van
het Winschoterdiep. Vooral in
de noordelijke helft van de wijk. 5. Hoe heet deze straat en
waarom?
Schrijf je antwoorden zo volledig mogelijk op en doe ze,
met vermelding van je naam
en adres, in de brievenbus bij
Jacobstraat 18, gele deur.
Voor mijn raam aan de Jacobstraat 18 hangen alle foto’s
vergroot en in kleur. Als je de
Oosterpoorter niet (meer) hebt,
kun je een kopie van de foto’s
met de vragen bij Primera
halen.
Groetjes, Catharina

4. Wat zie je middenin deze
deur aan de kade?

7. Wat is het adres van dit
hoekhuis?

6. Hoe heet deze woonboot?
15
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OOSTERKIDZZZ
Grote Beer
De Grote Beer
lijkt meer
op een wolf
of een bever
Hij staat
in de blauwe lucht
je kunt hem soms zien
in de nacht
Hij lijkt
op een pan
maar een beer
lijkt niet op een pan
hij past
er niet in
Lotte & Lola
9 januari 2011

Seng Dan Fai Lok
Xin Nian Yu Kuai 2012
De meisjes
roepen
heel chinees
met stokjes
in het haar
ze wachten
op wat
komen gaat
in een chinees
nieuw jaar

Het Chinees Nieuwjaar is de
belangrijkste Chinese feestdag. Het wordt ook wel Lentefeest of Lentefestival genoemd.
Dit Nieuwjaar wordt gevierd
van de eerste tot de vijftiende
dag van de eerste maand.
Wanneer deze dag is, ligt aan
de stand van de nieuwe maan.
In 2012 is dat op 23 januari.
Het is tevens het begin van het
Jaar van de Draak.

Lotte
Lola
Martine
Arjen
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HUIS
VERKOPEN?

EIGEN
WIJZE
OF
NIEUWE
WIJZE

www.mvdh.nl

050 - 318 71 02

makelaardij

18

van der Houwen

WEBSTRUNEN
Site van de maand:
humanitasgroningen.nl

onderstaande tekst is letterlijk
overgenomen van de site van
Humanitas
Hulp bij schulden en administratie
Heeft u moeite met het op orde
houden/brengen van uw administratie? Vindt u het moeilijk

om contact op te nemen met
instanties? Opent u uw post
niet meer? Meld u dan aan
bij de Thuisadministratie van
Humanitas.
In onze huidige maatschappij hebben we steeds meer te
maken met een grote hoeveelheid post waar we op moeten
reageren. Bij sommige mensen
roept dit zo’n weerstand op,
dat zij toegezonden brieven
maar helemaal niet meer open
maken. Vaak raken zij hierdoor
op den duur in de problemen.
Ook komt het regelmatig voor
dat mensen geen enkel zicht
hebben op eigen inkomsten en
uitgaven. En het schrijven van
een ‘moeilijke’ brief naar een
instantie levert ook vaak problemen op.

Vrijwilligers van de Thuisadministratie ondersteunen hulpvragers in de thuissituatie bij
het voeren van hun financiële
administratie. Zij helpen een
administratie op te zetten of
op te ruimen. Zij steunen in de
contacten met instanties en
helpen met het schrijven van
‘moeilijke’ brieven. Ook kunnen
zij bij grote schulden hulp bieden op weg naar een schuldregeling bij de GKB.
Deze tekst kunt u vinden als u
het kopje ‘overige ondersteuning’ op de homepage van
Humanitas Groningen aanklikt.
Ook staat er uitgelegd hoe u
contact op kunt nemen of u
aan kunt melden.
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Advertentie

Zorgt u voor iemand?

die ziek, oud of gehandicapt is, dan bent u MANTELZORGER!
Voor alle mantelzorgers: Gratis het Stadjerspas! U kunt deze bij het Stip
afhalen.
Met welke vragen kan ik bij Humanitas
terecht?
-
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over uw mantelzorg situatie
informatie over het
mantelzorgcompliment, respijtzorg
advies over bijvoorbeeld een
(her)indicatie of over professionele
hulp
een luisterend oor wenst
u extra ondersteuning wenst
(praktisch of emotioneel)
of bepaalde regelzaken overgenomen
kunnen worden
u graag eens met andere
mantelzorgers in contact wilt komen

Mantelzorg spreekuur
Groningen-zuid
- MFC de Wijert: iedere donderdag van 9 t/m
12.00 uur.
- Confiance Corpus den Hoorn: iedere
donderdag van 9 t/m 12.00 uur.
- Maartenshof Hoornse Meer: iedere
woensdag van 9 t/m 12.00 uur.
Of neem telefonisch contact op met
Humanitas: 050-3126000 / 06-13653792

ADVERTORIAL
Goede voornemens?
9 Februari Kennismaking
Fysiofitness!
Goede voornemens hebben
we allemaal. Zoals fitter worden en meer bewegen. Maar
hoe zet je ze om in daden?
Dat is niet ingewikkeld. Kom
gewoon naar de Kennismaking Fysiofitness op 9
februari bij Fysiocentrum Hereweg. Gratis en vrijblijvend.
Wat is fysiofitness?
Bij fysiofitness staat plezier
in bewegen voorop. U traint
wekelijks in een klein groepje
onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Die stelt samen
met u een oefenprogramma
op en begeleidt u. Dat is een
veilig gevoel. Met verschillende
apparaten oefent u bijvoorbeeld uw armen, benen, buikof rugspieren. Zo worden uw
spieren soepeler en uw conditie beter.

en fotomodellen te komen. In
onze fysiofitness komen heel
gewone mensen, zoals ze ook
bij u in de straat wonen. Sommigen jong, anderen ouder.
Sommigen soepel, anderen
strammer. Sommigen slank,
anderen gezet. Dat gaat allemaal prima samen en is meestal heel gezellig.
Hoe vaak en hoe duur?
De meeste mensen komen
één keer in de week een vast
uurtje bij ons sporten. Er zijn
verschillende groepjes waar
nog ruimte is. Ook kunt u zelf
een groepje starten met eigen
vrienden of vriendinnen. Een
strippenkaart voor 10 keer kost
65 euro.
Kennismakingsbijeenkomst
Op do. 9 februari is van 19 tot
20 uur een kennismakingsbijeenkomst aan de Hereweg
8. Die geeft een goed beeld
van fysiofitness. U kunt enkele
apparaten en oefeningen zelf
uitproberen. Doe gemakkelijk
zittende kleding aan. Graag
vooraf even opgeven ivm de
ruimte. Telefoon 3134636.
Zie ook www.fysiocentrum
hereweg.nl

Voor wie is het?
Fysiofitness is voor iedereen
die fitter wil worden. Vaak
spreekt de sfeer in een sportschool niet iedereen aan. Daar
Plezier in bewegen staat voolijken soms vooral bodybuilders rop

Welnis Preventie
cursussen en trainingen
De medewerkers van Lentis
Preventie weten uit ervaring en
onderzoek wat kan bijdragen
aan psychisch welbevinden.
Het gaat om ogenschijnlijk
simpele zaken, zoals positief
en optimistisch denken, contact met andere mensen, het
geven van een betekenis aan
wat je doet, een gezonde leefstijl, bewust genieten van wat
er gebeurt of wat je doet. Maar
dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor hen heeft
Lentis Preventie activiteiten die
stimuleren om psychisch fit(ter)
te worden.
Ook in 2012 heeft Lentis Preventie een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Zoals ‘In
de put, uit de put’, ‘Slapen;
lig er niet wakker van’, ‘Faalangstreductie’, ‘Omgaan met
mensen met een depressie’,
‘Geen paniek’, ‘Omgaan met
Borderline’ en meer.
Een volledig overzicht van het
programma staat op
www.welnis.nl/preventie
Voor vragen kan men bellen
met (050) 522 3298 of een mail
sturen naar preventie@lentis.nl

Plezier in bewegen staat voorop
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WIE HELPT ONS MEE?
Ieder jaar wordt in februari gecollecteerd voor bijna 4 miljoen
mensen met een ‘ziekte in hun hoofd’. In 2012 vindt de collecte
plaats in de week van 6 t/m 11 februari. De hersenstichting collecte
maakt zich sterk voor betere behandelmethoden, maar ook voor
preventie en genezing van hersenziekten. Publieks- en
patiëntenvoorlichting dragen bij aan meer kennis over ziekten zoals
o.a. beroerte, depressie, hersenletsel, ADHD, autisme, migraine,
en dementie. Ook bevordert dit het begrip voor mensen die aan
deze ziekten lijden. De collecte is afhankelijk van de steun van
zoveel mogelijk mensen in Nederland.
Wilt u ons helpen?
Neem dan contact op met Tamara Heegers.,tel. 0641982838.

Specialist op het gebied van het arbeidsrecht!

Advocatenkantoor BOJA
Oosterweg 62
9724 CK Groningen
Tel. 050-230 3551
info@advocatenkantoorboja.nl
www.advocatenkantoorboja.nl
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Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.hersenstichting.nl

SERVICE
Hulp gevraagd en geboden
De wintermaanden zijn be-gonnen en brengen vaak gladheid
met zich mee. Daardoor kunnen/
durven mensen die minder goed
ter been zijn niet de straat op om
boodschappen te doen.
Daarom hierbij een oproep
om hulp te bieden aan deze
mensen! Het kost niet veel tijd
en je doet een ander een groot
plezier.
Iedereen die hulp nodig heeft of
wil bieden in de wijk Oosterpoort
kan mij mailen (hulpopoort@
gmail.com ) of tussen 10 en 12
uur bellen (050-3140465).
Wacht niet te lang!
G. Kranenborg

Expositie Greetje Wildeboer
bij de Witte Lelie
Greetje Wildeboer exposeert
van 26 januari tot en met
10 maart acrylschilderijen in
galerie de Witte Lelie aan de
Meeuwerderweg.
Burgermeester Peter Rehwinkel opent de expositie op
vrijdag 27 januari om 20.30
uur.
Greetje Wildeboer schildert
zowel abstract als figuratief.

Kroeg van Klaas

Telefoon

zaterdag 14 jan
Jenne Meinema Quartet
jazz

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
SKSG 3137727
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast en Zorg 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030
Fysiocompleet 3641922
Geestelijke gezondheidszorg
- Carla Engelsman, Gestalttherapie en
coaching 3123544, www.grondonder
mijnvoeten.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

donderdag 19 jan
Songs & Whispers
aanvang 21.30 uur
Gillian Grassic (USA)
Adam Donen (UK)
Honig (D)
Singer/songwriters
zaterdag 21 jan
Three of a kind
popcovers
zaterdag 28 jan
Rudy and his Fascinators
pop
Kroeg van Klaas
http://www.kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
MAANDAG 30 JANUARI

TE KOOP

Woonark Incl. ligplaats

Winschoterdiep 1009
185.000 v.o.n.
www.compaen.webklik.nl

Greetje Wildeboer
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