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BUURTNIEUWS
 

Huiskamerconcert 
Parklaan

Op zondag 25 maart om 
15.30 uur geven Erik 
Huele (piano) & Eske 
Tibben (vocaal) een intiem 
huiskamerconcert in een 
statig pand aan Parklaan 14. 

Het vocale deel van het pro-
gramma bestaat uit twee lie- 
deren van Erik Satie; Après 
un rêve van Gabriël Fauré; 
Ombre Mai Fu van Georg 
Friedrich Händel, Slaapliedje 
van Ramses Shaffy en 
twee Ierse liederen. Om dit 
programma heen speelt Erik 
piano solo: Chopin, Satie, 
eigen composities en thema’s 
uit Zuid Amerika.

Erik Huele is pianist en geeft 
regelmatig concerten met 
cellist Martin Grudaj. Zij spe- 
len werken van Erik Satie, 
waarvan dit najaar hun cd 
uitkomt, en Piazzolla. Voor het 
huiskamerconcert vormt Erik 
een duo met mezzosopraan 
Eske Tibben. Zij studeert 
klassieke zang aan het Prins 
Claus conservatorium in Gro-
ningen en werkte mee aan 
diverse concerten. In Feerwerd 
gaf zij een gastoptreden bij 
het Satie-concert van het duo 
Martin Grudaj en Erik Huele. 

De entreeprijs bedraagt 
18 euro, waarin een hapje 
en drankje na afloop zijn 
inbegrepen. Wees er snel 
bij, want er is ruimte voor 
maximaal twintig gasten.
Voor nadere informatie en 
reserveringen kunt u contact 
op opnemen met organisator 
Berthe Boers, tel. 050-5340970 
of berthemeijnen@online.nl. 

Stadsschapen lopen via 
Oosterpoort van Drenthe 

naar Stad

De stadsschapen die al vijf 
jaar de Groningse bermen 
kort houden, trekken dit jaar 
voor het eerst lopend naar de 
Stad. De trektocht volgt één 
van de oude handelroutes 
over de Hondsrug. Net als 
vroeger worden de schapen 
na de winter lopend naar hun 
graaslocatie geleid. Met deze 
tocht wordt de bijzondere 
geschiedenis van de Hondsrug 
en het ecologisch beheer 
in de stad Groningen onder 
de aandacht gebracht. De 
schapen starten op 28 maart 
in Bargerveen  en bereiken 
op 6 april via de Oosterpoort 
hun eindbestemming. Vanuit 
Haren gaan zij die dag via de 
Helperzoom, Lodewijkstraat 
en Oosterweg naar de 
Ossenmarkt. Daarna loopt 
de stadskudde verder naar 
het Noorderplantsoen en via 
de Wilhelminakade naar het 
Jaagpad. Op schapentrektocht.
nl is alle informatie over deze 
tocht te vinden. 
 

Trouwen op je 
lievelingsplek mogelijk

Vanaf woensdag 1 februari 
2012 zijn de trouwlokaties 
in de gemeente Groningen 
vrijgegeven. Dat betekent 
dat stellen elkaar in principe 
op een zelfgekozen plek 
het jawoord mogen geven. 
Wel gelden een aantal voor-
waarden. Een stel dat een 
leuke plek weet, moet zelf 
eerst contact opnemen met 

GEMEENTENIEUWS
de eigenaar of verhuurder van 
een pand. Met zijn of haar 
akkoordverklaring stappen 
trouwlustigen vervolgens naar 
de gemeente om in ondertrouw 
te gaan. De gemeente toetst 
of de gekozen locatie aan 
alle voorwaarden voldoet. 
Zo moet een pand over alle 
vergunningen beschikken en 
veilig zijn. Bovendien is de plek 
van het jawoord toegankelijk 
voor mindervaliden en open-
baar. Dat houdt in dat de 
huwelijksplechtigheid niet thuis 
mag plaatsvinden. Een andere 
voorwaarde is dat er een 
geschikte kleedruimte is voor 
de Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand die 
het huwelijk voltrekt. Als aan 
alle voorwaarden is voldaan, 
kan een aanstaand bruidspaar 
zich in de echt laten verbinden 
op de plek van de eigen voor-
keur. Het vrijgeven van de 
locaties geldt ook voor het 
geregistreerd partnerschap.
Lees alles over de trouw-
locaties en de voorwaarden op 
groningen.nl/trouwen

Oproepen

Beste buurtbewoners,
Inbrekers blijven het helaas 
voorzien te hebben op ons. 
Recent is er weer een inbraak 
geweest in een schuur. 
Mensen horen regelmatig 
gemorrel aan achterdeuren 
en schuifpuien. In januari 
en februari zijn er al diverse 
gedupeerden. Reden om 
wijkzaam te blijven.
Heb je wat verdachts gezien, 
kun je signalementen 
doorgeven of andere 
gegevens, neem dan svp 
contact op met buurtagent 
Martin van Wieringen via het 
algemene politienummer.
Janwillem Compaijen
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Beste hondeneigenaren, 
 
Vriendelijk doch dringend ve-
rzoek ik u om altijd de honden-
poep achter de kont van uw 
viervoeter op te ruimen. Op het 
Winschoterdiep, waar ik sinds 
kort woon, is het aan de orde 
van de dag dat er op de stoep, 
voor de voordeur, voor het 
hekje waar ik mijn fiets tegen 
zet, tussen de auto’s of midden 
op de rijweg hondendrollen lig-
gen. Dit vind ik erg vervelend. 
Ik hoop op uw medewerking! 
Alvast hartelijk dank en een aai 
voor uw hond. 
Deze oproep geldt uiteraard 
niet voor mensen die de hon-
denpoep al opruimen: dank u 
wel! 
 
Vriendelijke groeten, 
een wijkbewoner  
(naam bij redactie bekend)

Nieuw Treinstation 
Europapark 

overlast mogelijk tot 
eind maart

 
Hoofdstation 
In opdracht van ProRail werkt 
aannemer BAM bij het spoor 
tussen de Rouaanstraat en  
het hoofdstation. De werk-
zaamheden zijn inmiddels 
in volle gang. De aannemer 
probeert de werkzaamheden 
op tijd af te ronden maar 
onvoorziene omstandigheden 
kunnen de planning in de war 
brengen, zoals het weer.  
 
Overlast, stremmingen 
De aannemer neemt 
maatregelen om de overlast 
te beperken. Toch kunnen 
omwonenden ook ’s nachts 
last hebben van licht, geluid en 
trillingen veroorzaakt door 

diverse machines en apparaten 
die hieraan te pas komen. 
ProRail en BAM vragen begrip 
voor het eventuele ongemak. 
 
Webcams en tribune 
Tijdens de werkzaamheden 
worden webcams geplaatst 
zodat geïnteresseerden de 
ontwikkelingen via een link 
op www.prorail.nl op de voet 
kunnen volgen. Ook kan men 
via een tribune, geplaatst aan 
de kant van de Helperzoom de 
werkzaamheden (met name 
de spectaculaire plaatsing 
van de verbindingstunnel) live 
bekijken. Het is niet toegestaan 
te parkeren langs de 
Helperzoom in verband met de 
intensieve verkeersbelasting 
van bouwverkeer. Hierop wordt 
gecontroleerd door de politie. 
 
Vragen, klachten 
Bij vragen of klachten over 
de werkzaamheden, kan 
contact worden opgenomen 
met de aannemer BAM. Deze 
heeft hiervoor een speciaal 
telefoonnummer: (050) 525 56 
11, dag en nacht bereikbaar. 
Andere vragen over het project 
Station Groningen Europapark 
kunnen gesteld 

worden aan Klaas van der 
Laan, directievoerder van de 
gemeente Groningen. Hij is 
bereikbaar via (050) 367 81 
11 of via e-mail: post.igg@
groningen.nl. 

Isolatie vloeren  
studentenpanden

De gemeente heeft de 
eerste 150 eigenaren van 
studentenpanden benaderd 
met de mededeling dat 
ze de vloeren van de 
studentenkamers moeten 
isoleren. Het gaat om 
panden waar boven of onder 
niet-studenten wonen. 
 
De gemeenteraad heeft in 
2010 besloten dat dit soort 
studentenpanden vloerisolatie 
moet krijgen om de ervaren 
overlast van studenten 
tegen te gaan. De gemeente 
adviseert een bepaald type 
isolatiemateriaal dat uit drie 
lagen bestaat. Huiseigenaren 
zijn niet verplicht dit type te 
gebruiken, maar het materiaal 
moet wel gelijkwaardig zijn. 

 

De bouw van de spoortunnel en het nieuwe Station Europapark 
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De eigenaren die de brief 
van de gemeente krijgen, zijn 
verplicht de vloeren te isoleren. 
Als de vloeren al geïsoleerd 
zijn of zo dik zijn dat isolatie 
niet nodig is, kunnen ze dat 
de gemeente laten weten. 
De gemeente toetst naleving 
van de isolatiemaatregel 
administratief. Bij twijfel komen 
inspecteurs kijken. 
 
Het college van B&W verwacht 
dat er ‘redelijk veel’ weerstand 
is bij huiseigenaren die hun 
vloeren moeten isoleren. “De 
voorlopige reacties die wij 
hebben gekregen duiden er 
vooral op dat huiseigenaren 
het niet ziet als een oplossing 
om overlast te beperken”, 
aldus B&W. “Waar sprake is 
van ernstige overlast is dit 
vrijwel altijd een gevolg van 
ongewenst gedrag. Daar is 
geen enkel isolatiepakket 
tegen opgewassen.” 
 
De verplichte isolatie is wel 
geschikt voor het beperken 
van leefgeluiden, denkt 
het college. “Studenten en 
Stadjers kunnen hierdoor 
minder problemen ervaren 
die worden veroorzaakt door 
leefritmeverschil.”

IJswadlopen bij  
Noordpolderzijl 

Afscheid van de winter

Vlak nadat de Elfstedentocht 
definitief is afgeblazen 
zie ik op TV Noord een 
reportage over ijswadlopen. 
Ik denk onmiddellijk: “dat 
wil ik ook!” Ik ben niet echt 
sportief aangelegd maar ik 
hou van de winter. Hoewel ik 
niet zo goed kan schaatsen, 
bind ik ze toch om zodra de 
diepenring is dichtgevroren. 

Gewoon omdat het kan 
en omdat het uniek is. Die 
bijzondere sfeer kun je 
alleen maar opsnuiven als je 
zelf op het ijs staat. 

Dat geldt ook voor 
ijswadlopen, vermoed ik. Het 
blijkt niet makkelijk om een 
tochtje te regelen. Het hele 
weekend is al volgeboekt 
en de enige mogelijkheid is 
maandagochtend om 08:00 uur 
vanaf Noordpolderzijl. Het is 
de dag dat de dooi invalt, die 
de kortstondige maar heftige 
vorstperiode definitief verdrijft. 
Het blijft dan ook lang onzeker 
of de tocht uberhaupt wel 
doorgaat. Zondagavond om 
half negen komt dan eindelijk 
het verlossende woord: ’t gait 
deur!

De voortekenen zijn niet 
geweldig. Het regent behoorlijk 
op weg naar Noordpolderzijl. 
De lucht is grijs, maar vlakbij 
zee klaart het ineens toch op. 
Met een groepje van tien gaan 
we het wad op en voor je het 
weet ben je in de onbewoonde 
wereld. Geen mens te 
bekennen en zelfs in de verste 
verte geen gebouw. Alleen 
maar enorme vlaktes met slik, 
ijsblokken, kruiend ijs en af 
en toe wat stromend water. 
Het licht verandert per minuut; 

donkere wolken, witte wolken, 
blauwe lucht en de zon die 
er soms doorkomt. Het geeft 
het uitgestrekte landschap 
steeds weer een heel andere 
aanblik. Af en toe hoor je ook 
een vogeltje fluiten. Volgens de 
gids is dat de eerste keer sinds 
de vorst inviel. Ze anticiperen 
kennelijk op een voedselrijke 
periode. De kracht van de 
natuur is hier echt heel erg 
tastbaar. Zo tastbaar dat je al 
je zorgen vergeet.
Opeens realiseer ik me dat ik 
mij op maar 30 kilometer van 
mijn huis bevind. Daar is het 
nooit helemaal stil en je ziet 
er altijd gebouwen, mensen 
en auto’s. Eigenlijk besef je 
nooit dat er zich zo dicht bij je 
huis zo’n inmens gebied met 
ongerepte natuur bevindt.
Als we na 3 uur wandelen 
weer richting de dijk lopen 
begint het ineens te regenen. 
Iemand uit de groep zegt: 
“Wat grappig, dit lijkt de 
symbolische afsluiting van de 
winter”. Het klopt helemaal. 
De natuur besluit om er een 
einde aan te maken maar wij 
hebben dit toch maar mooi nog 
even mee mogen maken; het 
winterwonderland van 2012!

Carolina van der Lande
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ZAKENNIEUWS

Pink Pepper

Als de verfbommen van 
paintball je niet meer raken 
en je van steengrillen niet 
meer warm wordt. Kortom: 
als je behoefte hebt aan een 
teamuitje dat net een beetje 
anders is dan anders, biedt  
Pink Pepper uitkomst. Pink 
Pepper organiseert bedrijfs- 
en vrijetijdsuitjes en heeft 
vestigingen door het hele 
land, zo ook in Groningen.                
 
Een vluchtige blik op de 
vrolijke website deed 
mij besluiten om op een 
sombere maandagmiddag 
een be-zoekje te brengen 
aan het “kantoor”van Pink 
Pepper Groningen. Voor de 
lezer die het pand aan de 
Griffeweg nr. 5 nog niet was 
opgevallen, Pink Pepper 
zit hier al sinds februari 
2011.  Het voorste gedeelte 
van het pand is ingedeeld 
als workshop- ruimte, het 
achterste als kantoor. De 
vriendelijke eigenaresse 
Renata Grijpstra verwelkomt 
mij met een kopje koffie en 
vertelt enthousiast over haar 
vestiging. Naast teamuitjes, 
is het ook mogelijk om een 
vrijgezellenfeest /familiedag/ 
kinderfeestje/studentenuitje of 
een vriendinnendag te laten 
organiseren.

Painting in the dark, sigaren 
maken, smartlappen zingen en 
pink tasting zijn maar enkele 
mogelijkheden uit het enorme 
assortiment activiteiten. De 
meeste workshops vinden 
plaats in het centrum van 
Groningen, maar workshops 
op eigen locatie zijn ook 

IJsvogel gezien?
Meld het!

 
Ook nu de lente nadert
De afgelopen koude winters 
is de populatie ijsvogels flink 
uitgedund. In 2009 waren 
ruim dertig broedparen in 
Groningen, in 2011 nog maar 
zes. Daarom is het belangrijk 
deze vogel extra in de gaten 
te houden en te helpen. 
Onlangs is een dode ijsvogel 
gevonden op het ijs op de 
Piccardthofdplas. Hoeveel 
andere ijsvogels hebben de 
winter wel doorstaan?
In het voorjaar gaan de Natuur 
en Milieufederatie Groningen, 
gemeente Groningen en de 
waterschappen samen kijken 
waar geschikte broed- en 
visplekken kunnen worden 
gemaakt voor de ijsvogel, en 
hoe het oeverbeheer hierop 
kan worden afgestemd. Uw 
ijsvogelmelding is daarom 
van groot belang. Zo 
kunnen we inzicht krijgen in 
de verblijfplaatsen van de 
ijsvogels in de stad en tevens 
inventariseren om hoeveel 
vogels het gaat.

Heeft u een ijsvogel gezien? 
Meld het s.v.p. aan Kristin 
Wijnja van de Natuur en 
Milieufederatie Groningen: 
k.wijnja@nmfgroningen.nl (tel. 
050-313 0800).

Foto:noordwijknatuur.nl

mogelijk, vanaf 8 personen, 
7 dagen per week en op elk 
gewenst tijdstip. Voor degene 
die alleen of met een klein 
groepje een workshop wil 
volgen, biedt Pink Pepper ook 
verscheidene mogelijkheden. 
Elke laatste zaterdag of zon- 
dag van de maand is er na-
melijk de Pink Lounge. Je kunt 
dan kiezen uit een creatieve 
of culinaire workshop inclusief 
koffie/thee en mini high 
tea, voor een schappelijke 
prijs. Op vertoon van deze 
Oosterpoorter krijg je 5 % 
korting op de eerstvolgende 
Pink Lounge (31 maart: 
bonbons maken). Renata 
vertelt nog dat haar vestiging 
per 1 april zal verhuizen 
naar Noorderhaven 31, maar 
dit neemt niet weg dat ze 
goed bereikbaar blijft. Via de 
website kunnen alle workshops 
namelijk  worden aangevraagd.                                                                                                                                     

Dus, heb je de eer binnenkort 
een vrijgezellenfeest te mogen 
organiseren maar zit je met je 
handen in het haar, of wil je 
indruk maken op je collegae 
maar heb je te veel werk om 
hier echt werk van te maken; 
Pink Pepper helpt je graag 
verder!
www.pinkpepper.nl/gronin 
gen@pinkpepper.nl 
06-28 26 73 70

Nelleke Honning
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“Mijn beste herinneringen 
bewaar ik aan restaurant  De 
L’ Europe in Amsterdam. Die 
zit bij de top 100. De Franse 
keuken spreekt mij aan. Alles 
moet er strak uitzien, niet 
teveel toeters en bellen.” Qua 
repertoire zou Maikel veel klaar 
kunnen maken, maar in een 
buurthuis kookt hij  maaltijden 
die de mensen van huis uit 
kennen.

“Mijn droom is om samen 
met een compagnon een 
eigen eethuisje te beginnen 
of weer betaald aan de slag 

te kunnen in een 
goed restaurant. 
Maar voorlopig 

kook ik met veel plezier in het 
Poortershoes en hoop meer 
en meer stadjers te verleiden 
eens te komen eten.”

Tineke Overdijk   
(toverdijk@hotmail.com)

INTERVIEW

Maikel Wolff (51) is gedi-
plomeerd kok en heeft in tal 
van restaurants gewerkt in 
binnen- en buitenland. Zijn 
laatste werkplek was het 
restaurant ´De Buurman´ in 
het centrum.  Daarna is hij een 
tijdje naar Suriname geweest 
en momenteel is hij druk op 
zoek naar een betaalde baan 
als kok. Voorlopig gaat hij in  
het Poortershoes aan de slag:  
“Het werk is leuk en de men- 
sen zijn aardig. Ik ben gewend 
om voor grote groepen men-
sen te koken. Wel voor zo´n 
200 man. Alleen of met een 
hulpkok. In het Poortershoes 
wordt gemiddeld gekookt voor 
zo´n dertig mensen. Er is ca-
paciteit voor meer klanten dus 
iedereen is welkom om eens 
langs te komen.”

Maikel is op zijn zesde vanuit 
Suriname naar Nederland 
gekomen omdat zijn ouders 
hier een betere toekomst voor 
het gezin verwachtten. 
Uiteindelijk is hij pas op zijn 
dertigste kok geworden. Hij 
was geïnspireerd door zijn 
goede vriend 
Reggie Hartog 
die ook kok was 
in de stad. Maikel kookte onder 
andere in de Zevende Hemel 
en de Opera. Ook heeft hij een 
tijd
in Amsterdam gewerkt bij een 
luchtvaartcateraar waar hij 
voedsel bereidde voor een 
scala aan vliegtuigmaatschap-
pijen. Hij moest werken met  
strakke deadlines. Via omzwer-
vingen in onder andere New 
York, waar hij twee jaar in 
Brooklyn werkte is, hij naar 
Groningen teruggekomen.

Maikel Wolff

 
REUMAFONDS

Wij zijn voor het Reumafonds 
nog op zoek naar collectanten 

voor de Oosterpoort,  
Herewegbuurt en Rivierenbuurt.

De collecteweek is van 12 t/m 
17 maart 2012.

Wilt u ons helpen? 
Neem dan contact op met  

Christina Stam,  
tel. 06 29 34 51 49

`Eten moet altijd een feestje zijn` 

“Sinds januari werk ik op dinsdag, woensdag en don-derdag 
als chef-kok in het Poortershoes. Het is leuk om de mensen 
met een lekkere maaltijd te verrassen.”

Strakke deadlines
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Eind in zicht?

Het is prachtig weer aan het Winschoterdiep en Gepie, die kleine eigen-
wijze Kauw en zijn trouwe metgezel Smoky, een grote kraai met een 
beetje gekruiste snavel, zodat hij de ‘S’ niet goed kan uitspreken, zaten 
gezellig in de grote boom waar ook de oude kraaienhoofdman Cornelius 
in had gewoond. Ze bespraken de gebeurtenissen die weer waren ge-

beurd in hun buurt, de Oosterpoort en ook in de stad. Tja, de Tekortenpot van de Gemeen-
te was barstensvol maar toch moesten alle projecten doorgang vinden. De Trambanen, 
het Forum, de Kabelbaan als het even kon maar ook het Museum moest open blijven. De 
wethoedster kreeg er grijze haren van. Het was maar goed dat ze een bril op had zodat ze 
een scherp overzicht had.  En over de Blauwe stad en Meerstad of de Parkeer garage aan 
het Damsterdiep werd maar even niet meer gepraat. En wat zou er van de Oosterpoortwijk 
worden als de Zuidelijke Ring Weg twee keer zo groot zou worden. “Wat komt er op ons 
af?” Dat vraagt Gepie bezorgd. Maar Smoky denkt positief en zegt,”wie dan leeft, wie dan 
zorgt. Gepie, geen zorgen voor morgen.” Plotseling zitten ze in het donker en ze schrik-
ken want daar zit ineens een heel grote vogel, nog groter dan Frank de Roek. Het is een 
grote Ransuil! “Niet schrikken vogels, rustig maar. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam 
is Oraki! En ik heb een boodschap voor jullie van Cornelius.” De kleine grijze ogen van 
Gepie gaan wijd open en hij vraagt opgewonden,”wat weet U daarvan?” “Tja, Gepie, dat is 
een verrassing voor je, nietwaar? Luister, kort voor Cornelius echt is weggegaan is hij nog 
bij mij geweest. Zijn laatste tijd hebben wij nog veel gepraat. Hij heeft veel verdriet gehad 
van het verwijderen van het Kraaienbos op het Barkmolenveld. Dat de hele kraaienkolo-
nie plotseling geen plaats daar meer had, vond hij verschrikkelijk. Al hield hij zich groot. 
Ja, dat is alweer 10 jaar geleden. En hij had nog een goede raad voor jullie, zijn vrienden. 
En daarom ben ik hier. Kijk, die grote man, die de leiding heeft van het Z.R.W. project, zei 
wel dat zij de zaak zouden: ‘Bemerren”. (MER staat voor Milieu Effect Rapportage) En als 
mocht blijken dat het niet volgens de Milieuregels zou zijn, alles niet door zou gaan.Dat 
waren grote en geruststellende woorden op een buurtoverleg. Maar later bleek dat zij heel 
andere regels bedoelen. Er zal helemaal niet worden gemeten hoe m.b.t. Fijnstof en Cool-
stof Di-oxyde (CO2) de zaak zal veranderen. Nee! Zij gaan het gewoon berekenen! En dat 
is een heel ander geval. Dat komt voor hen altijd goed. En anders is er wel een ontheffing 
voor.(Of de Crisis en Herstelwet) Maar dat het ongezonder wordt langs deze geweldige 
snelweg staat voor ons wel vast. En daarom 
raad Cornelius jullie sterk aan hier weg te 
gaan. Zelf woon ik op het Selwerderhof. 
Heerlijk rustig, maar er zijn ook wel andere 
plekken.” Gepie is met stomheid geslagen 
maar Smoky zegt, “Mr. Oraki, we weten U 
nu te vinden, maar denken er over na. Sju-
per bedankt voor u visjite.” Oraki knikt hun 
nog eens minzaam toe en is met een stille 
vleugelslag weer weggevlogen.

Cees.

CEES
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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

Dansen op het ijs

toen het winter was
ging ik dansen op het ijs

ik danste mooi 
ik danste blij

ik danste op het ijs

ik had een ski-jas aan
een skibroek en mijn schaat-

sen
aan mijn voeten

en ik sprong rondjes
op het ijs.

ik ben gevallen
het deed niet pijn
toen stond ik op

ik huilde even en daarna
weer schaatsen

en dansen op het ijs.

Lola boswijk, 15-2-2012

zonnebrillendag

het is de tijd
dat het zo heet is

dat je ogen haast verbranden
het heet de zonnebrillendag

de dag waarop iedereen
een zonnebril moet dragen

omdat de zon schijnt
in je ogen

en daarvan kun je blind wor-
den

en als je blind bent
kun je kleuren niet meer zien

en je hebt een wandelstok
om te voelen waar je moet 

lopen
en soms een leidhond

hij is getraind om de deur 
open te doen

de krant te pakken
en met de braille letters kun-

nen ze voelen
wat er staat

Lotte Boswijk, 15 februari 2012

Rosan in The Voice Kids

De 14-jarig Rosan uit de Linie 
is doorgedrongen tot de 2de 
ronde van het populaire televi-
sieprogramma The Voice Kids. 
Tijdens de audities zong ze het 
nummer Sunday Morning zo 
goed dat Angela Groothuizen 
haar stoel omdraaide. In de 
volgende ronde moet ze het 
opnemen tegen twee andere 
kandidaten uit het team van 
Angela. In de Oosterpoorter 
van april vertelt Rosan in een 
interview hoe ze zover geko-
men is en hoe ze deze bijzon-
dere periode ervaart.

Hou het komende nummer van 
deze krant in de gaten want 
dan heeft de Oosterpoorter 
een groot interview met Rosan!
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Vijf tips voor mensen met 

rugklachten van 
Fysiocentrum Hereweg

Eric Beck en Jean-Luc Beu-
ker van Fysiocentrum He-
reweg zijn gespecialiseerd 
in rugklachten. Eric legt uit: 
“Bij veel mensen komen de 
rugklachten niet door een 
specifieke aandoening zoals 
artrose,  maar door lang-
durig verkeerd gebruik van 
hun rug. Vaak denken zij dat 
de pijn is ontstaan door één 
verkeerde beweging, bijvoor-
beeld iets zwaars optillen. 
Meestal is dat alleen de be-
kende druppel die de emmer 
deed overlopen.”  Jean-Luc: 
“Ja, vaak zijn het de dagelijk-
se handelingen die op lange 
duur tot rugklachten lijden: 
bijvoorbeeld verkeerd zitten, 
opstaan, sokken aantrekken 
etc.” Wat kun je doen aan dit 
soort rugklachten?  
Vijf praktische tips van Eric 
en Jean-Luc. 

Blijf in beweging 
Met een zere rug is vooral 
zitten, bukken en staan (erg) 
pijnlijk. Door de pijn lijkt het 
juist aantrekkelijk om niet te 
gaan bewegen. Toch is dat 
vaak funest. Ons advies: blijf 
in beweging, ook al doet dat 

www.gemeente.groningen.nl/

bouwenaanbrieven.nl

Bevat een brief van de ge-
meente Groningen een onbe-
kende afkorting? Lange zin-
nen? Onduidelijk taalgebruik? 
Of is ‘ie juist begrijpelijk en 
leesbaar, en heeft ‘ie de juiste 
toon? Niemand kan dat beter 
beoordelen dan de lezer zelf. 
Daarom roept de gemeente 
Groningen de expertise van 
Stadjers in om haar brieven te 
verbeteren. U kunt een aantal 
brieven beoordelen via deze 
website.

Het gaat om het project Bou-
wen aan Brieven. Op gemeen 
te.groningen.nl/bouwenaa 
brieven staan verschillende 
brieven die de gemeente da-
gelijks verstuurt. Voorbeelden 
zijn: aanvraag nieuw reisdocu-
ment, bevestiging procedure 
van aanvraag omgevingsver-
gunning en aanvraag huis-
houdelijke hulp persoonsge-
bonden budget. U kunt deze 
brieven een waardering in 
sterren geven en suggesties 
doen om ze aan te passen. 
De suggesties kunnen gaan 
over de opbouw en de toon 
van de brief, maar ook over 
het taalgebruik. Wij passen 
de brieven met behulp van uw 
suggesties aan. Vorig jaar zijn 
zeven brieven aangepast na 
suggesties van Stadjers.

Bron: Gemeentenieuws

in het begin juist pijn, dit trekt 
veelal na een tijdje weg. Wij 
van Fysiocentrum Hereweg 
kunnen u dit goed uitleggen 
waarom.

Doe oefeningen
Als je gevoelig bent voor 
rugklachten kan het helpen om 
dagelijks eenvoudige oefe-
ningen te doen. Kijk op onze 
rugklachtenwebsite 
www.rugklacht.nl voor oefen-
ingen of informatie. 

Voorkom extra rugbelasting 
Laat alle bewegingen die pijn 
doen een paar dagen achter-
wege, bijvoorbeeld tillen en 
bukken. Let daarbij goed op uw 
houding.

Wacht niet te lang 
Hoe eerder je met rugklachten 
naar een fysiotherapeut gaat, 
des te korter kan het rugscho-
lingstraject zijn Het traject kan 
bestaan uit behandeling, bege-
leiding, adviezen en training. 
U wordt bij ons altijd binnen 
anderhalve dag geholpen.

Maak gebruik van  
hulpmiddelen 
Er zijn praktische hulpmid-
delen in de handel die leven 
met rugklachten minder pijnlijk 
kunnen maken. Variërend van 
een opraapstok of rugband tot 
een warme kruik of zitkussen. 
Gebruik ze.

Bewegen geeft veelal pijn ver-
mindering!
(www.rugklacht.nl)

ADVERTORIAL WEBSTRUNEN
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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

     



17

Geschiedenis van de Wijkraad Oosterpoort en 
Buurtoverleg Oosterpoort                                                                                                                            

Ruim 28 jaar geleden, op 27 januari 1984, droeg de Wijkraad 
Oosterpoort formeel alle taken over aan het Buurtoverleg 
Oosterpoort. Dat Buurtoverleg had al een voorgeschiedenis 
vanaf 1978. Het begon allemaal met de Onafhankelijke Staat 
Oosterpoort (OSO) in 1978. Aanleiding daarvan was de 
reactie van de Provincie Groningen op de plannen die de 
gemeente toen had met de Oosterpoortwijk. 

De provincie was van mening 
dat de hele oostkant van de 
Meeuwerderweg gesloopt 
moest worden. Alleen dan kon 
nieuwbouw voor gezinnen 
worden gerealiseerd. Hier 
waren de bewoners van 
de Oosterpoort massaal 
op tegen. Zij vreesden dat 
het unieke karakter van de 
Oosterpoortwijk door de moge- 
lijke nieuwbouw zou worden 
aangetast. Alle in de Ooster-
poort actieve groeperingen 
deden aan de OSO mee onder

BUURTOVERLEG OOSTERPOORT SPECIAL

het motto‘Geen Sloopmoord 
op de Oosterpoort’. De 
Oosterpoort kreeg gelijk, maar 
uiteindelijk werd er toch nog 
behoorlijk gesloopt in wat toen 
de blokken 3 en 4 heetten, 
tussen de Nieuwstraat en het 
Winschoter-diep. Alle pogingen 
van de Wijkraad om het 
aanzicht van de nieuwbouw 
zo goed moge-lijk qua kleur in 
te passen, waren tevergeefs. 
Toch was er in 1978 eindelijk 
eenheid, want tot die tijd 
hadden diverse verschillende 

groeperingen elkaar behoorlijk 
in de haren gezeten. Pregnant 
voorbeeld hiervan was de strijd 
tussen de Wijkraad en het 
Buurtcomité over de carports in 
de Albertstraat in 1975.

De bewoners van de Ooster-
poort kregen uiteindelijk 
gelijk. Daarom zijn de  oude 
nog bestaande  boven- en 
benedenwoningen aan de 
oostzijde van de  Meeuwer- 
derweg nu rijksmonument. 
Het ging de gemeente-
ambtenaren feitelijk alleen 
maar om het geld dat ze aan  
nieuwbouw konden uitgeven 
en niet om het lot van de 
Oosterpoortwijk zelf. Het- 
zelfde speelde later rond 
het Zuiderpark, dat nu ook 
rijksmonument is.     

De Wijkraad was toen nog de 
formele overlegpartner van de 
gemeente, die de oprichting 
van de Wijkraad in 1970 had 
gestimuleerd. Als ik terugkijk 
dan denk ik, dat het vooral 
PvdA-belangen waren die Max 
van den Berg ertoe brachten 
met de Wijkraad te beginnen. 
Diverse andere politieke groe-
peringen probeerden in die tijd 
hun invloed te vergroten in 
deze toen nog grote wijk van 
Groningen. De CPN en de PSP 
probeerden via werkgroepen 
binnen te komen. Hier was  
Wijkraad Oosterpoort niet 
van gediend. Er werd met het 
actievoeren in de Oosterpoort 
wel volgens twee lijnen 
gewerkt. 

Foto links: De door wijkbewoners 
opgezette grenspost op 13 de-
cember 1978 
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De Werkgroep AAgrunol was  
een echte actiegroep, die har-
de confrontaties niet schuwde. 
De Wijkraad was meer van het 
overlegmodel. Beide methoden 
wierpen hun vruchten af voor 
de Oosterpoortwijk.   

Na 1978 nam  de politieke 
confrontatie enigszins af en 
kwamen er steeds meer acties, 
die voortkwamen uit samen- 
werking. Zoals de ‘Goed Zat 
 Actie’ als resultaat van 
het uitblijven van concrete 
maatregelen uit gedane 
toezeggingen van de 
gemeente in 1982. Aan 
deze actie deden alle 
groeperingen mee, zoals de 
Huurdersactie Oosterpoort, 
Speelloos Oosterpoort, diverse 
straatgroepen, buurthuis De 
Polderij en de Wijkraad. Deze 
gezamenlijke aanpak leidde 
uiteindelijk tot het Buurtoverleg 
Oosterpoort. Op 27 januari 
1984 was er een reünie van 
de wijkraad ter gelegenheid 
van de opheffing. Ypke 
Gietema kreeg een schilderij 
aangeboden met daarop 
de drie geplande flats van 
Koolhaas op de Brink, waar 
de Wijkraad niet gelukkig mee 
was.    

Gerard Offerman

Het hele boekje over de 
Wijkraad Oosterpoort is te 
lezen op  
www.gerard-offerman.nl 
 

Protestposter tegen de sloop van de ooskant van de Meeu-
werderweg

Foto links:
De laatste Wijkraad ronde de 
tafel. V.l.n.r.: Frits Voerman, Mevr. 
Rudolphie, J.H Bouwman, Gerard 
Offerman, Frouchien Polman, 
Anna Massout, Feiko Groen, en 
Age Lieffring
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Het buurtoverleg:
leuker maken kunnen we het wel!

Het buurtoverleg is er voor de Oosterpoort, de Meeuwen, de 
Linie, de Brinken en de Kop van Oost.

De Oosterpoorter stelt samen met Ton Sprenger, voorzitter 
buurtoverleg, dit artikel samen. Zodat voor eens en 
altijd duidelijk wordt wat het buurtoverleg allemaal en 
op vrijwillige basis voor onze buurt doet! En dat dit werk 
nog eens leuk is ook. Maar ook om duidelijk te maken dat 
nieuwe mensen het stokje over moeten gaan nemen, in 
ieders belang. Dus beste buurtbewoner: ga er even rustig 
voor zitten met een kopje koffie want misschien is dit wel 
iets voor jou!

We beginnen wat droog en 
saai met de FUNCTIE van het 
BUURTOVERLEG
Het buurtoverleg fungeert 
als tussenpersoon voor de 
gemeente en de Oosterpoort. 
Zij behartigt belangen van 
de buurt inzake gemeentelijk 
beleid op het gebied van o.a.: 
-inrichting straten: zoals par-
keerplekken, zebrapaden, 
groenvoorziening, speelplaats, 
vervoer
-sociale zaken: buurtbeheer en 
wijkagent
-minderheden, ouderen, 
jongeren, tieners, peuters, 
werkelozen, studenten
-woongenot buurt, bijvoorbeeld 
zaken m.b.t. overlast
- nieuwe ontwikkelingen: 
nieuwbouw De Meeuwen, 
Zuidelijke Ringweg, 
Europapark etc. 

En dan zijn daar de 
werkgroepen! 
Het buurtoverleg vertegen-
woordigt allerlei verschillende 
belangen op breed gebied. 
Er zijn ook werkgroepen met 
specifieke belangen die zich 
inzetten voor een bepaald 
doel. Zoals de werkgroep 
Tunnelvariant, die regelmatig 
overlegt over de plannen van  
de gemeente en haar 

standpunten voorlegt aan 
de gemeente. Inmiddels is 
deze groep een zelfstandige 
stichting.

Ook rond de toekomstige 
nieuwbouw in De Meeuwen 
is een werkgroep actief. Het 
is niet zo dat alle leden bij 
elk buurtoverleg aanwezig 
zijn, dit hangt samen met de 
punten die op een buurtoverleg 
besproken worden. Bij de 
dreigende sluiting van de 
spoorwegovergang werd het 
buurtoverleg druk bezocht 
door leden van het KCO, de 
club van de ondernemers in de 
Oosterpoort.  Samen hebben 
zij hun standpunt bepaald en 
zijn hiermee naar de gemeente 
gegaan. Een goede verbinding 
met de zuidelijke wijken is van 
groot belang.

Moet je nou iets speciaals 
kunnen om bij het 
buurt-overleg te 
komen? 
In principe kan 
iedere buurt-
bewoner lid worden 
en eigenlijk heeft 
iedereen wel zijn/
haar specialiteit. Zo 
zijn er mensen nodig 
die goed kunnen 

onderhandelen, altijd handig 
als je naar de gemeente moet. 
Het is fijn als je hier al ervaring 
in hebt, maar wat vooral be-
langrijk is dat je het leuk vindt 
ergens je tanden in te zetten. 
Betrokkenheid bij de buurt is 
uiteraard wel een vereiste. In 
de praktijk merk je vanzelf wat 
jou het beste ligt, al doende en 
vooral al pratende leert men.

Waarover praten zij dan, 
die mensen van het 
buurtoverleg? 
Een kleine opsomming uit het 
verleden en heden: fietspad 
langs het spoor, ondergrondse 
afvalbakken, percentage 
kamerverhuurpanden, lucht-
vervuiling, hinderlijke reclame, 
inbraakpreventie, honden-
poep, zuidelijke ringweg, leeg-
stand panden bestemmings-
plannen...

Wie mist er op dit moment 
nog in het buurtoverleg?
Studenten hebben zich nog 
niet durven laten zien. Het lijkt
Ton en mij daarom het beste 
als zich minstens twee stu-
denten aanmelden, wel zo 
gezellig en dan zijn ze meteen 
goed vertegenwoordigd. Het 
is sowieso hard nodig dat er 
nieuwe enthousiastelingen 
bij het buurtoverleg komen. 
Dan wordt het meteen een 
stuk leuker. De huidige men-
sen doen het tenslotte al zo 
lang en het is logisch dat 

Het Buurtpand aan de Mauritsstraat het 
“hoofdkwartier” van het Buurtoverleg
Foto: Googlemaps.com
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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?

- 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
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mondeling als schriftelijk
-overleg voeren over het stand-
punt van het buurtoverleg
-notuleren van vergaderingen
-bezoeken diverse bijeen-
komsten zoals rond de 
Zuidelijke Ringweg, 
-contact maken en onder-
houden met belangengroepen
-meedenken over gemeentelijk 
beleid

De tijdsinvestering valt eigenlijk 
ontzettend mee; er is 1 keer 
in de twee maanden een 
avondoverleg. Hoe fanatiek 
je bent hangt af van je eigen 
enthousiasme. Hoe meer je 
investeert, hoe meer je er ook 
uithaalt. De taken worden in 
goed overleg verdeeld over de 
vrijwilligers. 

Wat is nou een fijn succesje 
van het buurtoverleg van de 
afgelopen tijd?
De werkgroep rond de 
nieuwbouw van De Meeuwen 
heeft erg goed gedraaid 
en er voor gezorgd dat de 
plannen van de gemeente 
samen met de BAM niet zijn 
doorgegaan. Te veel woningen 
op een kleine plek en vrijwel 
geen groenvoorziening. Deze 
werkgroep is nog steeds 
actief en werkt samen met de 
genoemde instanties aan een 
betere invulling van de lege 
plek in deze wijk.
 
Tot slot; Ton waarom 
ben jij bij het 
buurtoverleg gegaan? 
Ik was actief in de 
kopersvereniging van 
de Bark-molenstraat en 
nieuwsgierig naar de 
verdere ontwikkelingen 
van de wijk De 
Meeuwen. Ik merkte 
dat je toch invloed 
kon uitoefenen op het 

het buurtoverleg met nieuwe 
gezichten nieuw leven wordt 
ingeblazen. 

Dus studenten kom achter je 
pc vandaan!
Belangen van studenten 
kunnen natuurlijk het beste 
door studenten zelf behartigd 
worden. Overlastproblemen, 
fietsen die weggehaald wor-
den, hoge huurprijzen, voor-
zieningen in de wijk zoals 
groen, sportvelden, kroegen, 
winkels. Studenten die een 
studie op het gebied van be-
stuurskunde, communicatie 
of bijvoorbeeld politiek doen, 
kunnen in het buurtoverleg 
veel ervaring opdoen. En 
je verbetert ook nog eens 
heel concreet de positie van 
studenten in jouw buurt!

En waar blijven de Linie, 
De Brinken en de Kop van 
Oost?!
Wat ook nog mist in het rijtje 
belangengroepen zijn mensen 
uit de omliggende nieuwe 
delen van de Oosterpoort. 
Dat wil zeggen de bewoners 
van de Linie, De Brinken en 
de Kop van Oost. Het zou 
voor deze delen van onze 
wijk heel goed zijn om deel te 
nemen aan het buurtoverleg, 
vanuit het ‘samen-sta-je-sterk’-
principe zodat je met elkaar je 
standpunten kunt bepalen en 
die ook duidelijk kunt maken 
aan de gemeente. 

Waar bestaan de 
werkzaamheden voor het 
buurtoverleg uit?
-lezen van gemeentelijke 
stukken
-bijwonen van gemeentelijke 
vergaderingen
-verwoorden van standpunt 
van het buurtoverleg bij 
vergaderingen, zowel 

gemeentelijke beleid, vooral als 
je dit samen doet. Je bezoekt 
dan een aantal vergaderingen 
van het Buurtoverleg en neemt 
ook deel aan het overleg met 
de gemeente. De Oosterpoort 
en de omliggende wijken zijn 
het meer dan waard om voor te 
vechten.

Het buurtoverleg: voor je 
klachten/problemen in je 
woonomgeving!
Als jij als buurtbewoner 
een klacht of probleem 
hebt met betrekking tot je 
woonomgeving en je komt 
er in je eentje niet uit, aarzel 
dan niet en neem contact op 
met het buurtoverleg. Het 
buurtoverleg kan je adviseren 
en terzijde staan en weet 
de weg naar de gemeente. 
De contactgegevens staan 
hieronder.

Wil je ook bij het buurt-
overleg: je kunt bellen 
of mailen of gewoon de 
eerstvolgende vergadering 
meemaken. Die is op maan-
dag 19 maart om 20.00 
uur in het Buurtpand aan 
de Mauritsstraat 1, in de 
Oosterpoort uiteraard. Van 
harte welkom en graag tot 
dan! Tel.nr. : 050-5266711 
Mail: ton.sprenger@hetnet.nl
 
Anke van den Brink

Actie tegen sloop. Hoek Oosterweg/Olie-
mulderstraat13 december 1978
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Specialist op het gebied van het arbeidsrecht!

Advocatenkantoor BOJA
Oosterweg 62

9724 CK Groningen
Tel. 050-230 3551

info@advocatenkantoorboja.nl
www.advocatenkantoorboja.nl

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.
To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1
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Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

MAANDAG 19 MAART

SERVICE
Telefoon

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

Kroeg van Klaas  
 
zaterdag 10 mrt 
Vrij Drinken 
Big band sound 
 
vrijdag 16 mrt  
Klaverjassen 
inleg 5 euro 
aanvang 20:00 uur 
 
zaterdag 17 mrt  
Them Lewis Boys 
Jerry Lee Lewis covers 
 
donderdag 22 mrt  
Songs & Whispers 
aanvang 21.30 uur 
Peter Crawford 
Nele needs a holiday 
Singer/songwriters 
 
zaterdag 24 mrt 
Berry Lee & The Boogiemasters 
Rock & Roll 
 
zaterdag 31 mrt  
Kale Bas 
CD presentatie

www.kroegvanklaas.nl 
Aanvang livemuziek: 22:30 uur 
tenzij anders aangegeven 
Gratis entree

Poortershoes

Computerlessen met 
privédocent
Het Poortershoes organiseert 
computerlessen voor be-
ginners en iets gevorderden  
op een zeer laagdrempelige 
manier. Mensen leren wat ze 
zelf willen leren, in hun eigen 
tempo. Iedereen krijgt les van 
zijn eigen docentvrijwilliger.  
De les duurt 1,5 uur en kost 
€ 2,50.  Er zijn lessen op de 
maandag-, woensdag- en 
donderdagochtend.  

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.nl

BINGO op woensdag 28 maart
Woensdag 28 maart  is er 
van 14.00-16.30 uur in het 
Poortershoes weer een gezellige 
Bingo. 

Speeltuin Oosterpoort

Maandag
20.00: Klaverjassen en sjoelen. 
Nieuwe deelnemers welkom!
Dinsdag
20.00: Tafeltennisclub
Laatste vd mnd, 20.00:  
Creatieve club
Woensdag
2e, 3e en 5e vd mnd 14.00:  
Kinderactiviteiten 
Iedere woensdag, 20.00 uur: 
Super Bingo
Donderdag
1e vd maand, 20.00:  
Koppelkaarten. Nieuwe deelne-
mers welkom!
2e, 20.00: Bloemschikken
3e, 20.00: vergaderingen, leden 
welkom.
Vrijdag
1x per maand Foto Cursus
zie: www.photo-workshop.nl
Zaterdag
1e vd maand: 19.00: Kinderdisco
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