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BUURTNIEUWS

Geen autotunnel tussen 
Esperantostraat en 

Helperzoom 

De projectgroep,die 
zich bezighoudt met de 
plannen voor de zuidelijke 
ringweg, vindt dat er geen 
autotunnel onder het spoor 
bij de Esparantostraat 
moet komen. Volgens de 
projectgroep trekt het te veel 
sluipverkeer. Bovendien 
zal een tunnel halverwege 
de Waterloolaan beginnen 
cq eindigen en vandaar 
is een verbinding naar de 
Helperzoom niet (goed) 
mogelijk. Dit zei voorzitter 
Jos Hillen woensdagavond 
14 maart op een bijeenkomst 
met buurtorganisaties.  
 
Spoorwegovergang
Als mogelijk alternatief noemde 
Hillen een onderdoorgang ter
hoogte van de Helper Brink. 
Probleem is de financiering. 
Het is de vraag of het rijk daar
aan mee wil betalen in het ka-
der van de vernieuwing van de 
zuidelijke ringweg. Zoals be-
kend gaat de spoorwegover-
gang op termijn dicht als er 
een vierde spoorbaan bijkomt. 
Opmerkelijk is dat de uitbrei-
ding van 3 naar 4 spoorlijnen 
voorlopig niet is doorgegaan. 
Prorail had aangekondigd dat 
dit tijdens de sluiting van het 
spoor in de voorjaarsvakantie 
in verband met de bouw van 
het nieuwe Europapark station 
zou gebeuren. Zolang er niet 
meer dan 3 banen liggen blijft 
de overgang in gebruik. 
 

Buurtoverleg enige 
Er was erg weinig belang-
stelling voor de bijeenkomst, 
alleen het Buurtoverleg Ooster-
poort was – met drie mensen 
– vertegenwoordigd. Van de 
kant van de projectgroep was 
men wel voltallig aanwezig. De 
magere opkomst had waar-
schijnlijk te maken met de in-
formatiebijeenkomst Sterrebos 
en Esperantokruising die een 
week eerder in de Pudding-
fabriek was gehouden. 
Toen was de belangstelling 
overweldigend met 180 
buurtbewoners. De geringe 
belangstelling van de bewo-
nersorganisaties leverde 
wel een zinvol gesprek op. 
Belangrijkste punten die we 
als buurtoverleg hebben ge-
noemd waren de ontsluiting 
van de Meeuwen en de lucht-
verontreiniging tussen de 
Oosterpoort en de Linie. 

Luchtvervuiling
De verdiepte weg krijgt ter 
hoogte van de Meeuwerder-
baan een overkapping, maar 
tussen ongeveer de huidige 
Onderhoudswinkel en het 
spoor niet. Aan de andere kant
van het spoor richting Sterren-
bos komt ook een overkapping. 
De opening ertussen zal (dus) 
veel vuile lucht uitstoten. 
De projectgroep denkt dat het 
wel mee zal vallen. Volgens 
hun voorlopige berekeningen 
blijft de luchtverontreininging 
voor de hele weg beneden de 
normen. Het Buurtoverleg is 
er niet gerust op. We hebben 
nogmaals aangedrongen op 
meetpunten langs de huidige 
ringweg in de buurt van het 
Julianaplein. De projectgroep 
neemt het mee.

Toegankelijkheid Meeuwen 
De huidige op- en afritten van 

de A7 bij het Winschoterdiep 
vervallen. De Meeuwen zullen 
ontsloten worden via de Griffe-
weg en een verbinding naar
het Europapark. We betwij-
felden of dat voldoende is,
vooral zolang er geen auto-
tunnel richting Helpman is. 
 
80 km 
De snelheid op de hele zuide-
lijke ringweg wordt maximaal 
80 km per uur. Bij 120 km moet
de weg te breed worden en zijn
er wijde bochten nodig. Daar-
voor ontbreekt de ruimte. De 
snelheidsbeperking geeft wel 
wat minder luchtverontreiniging 
en lawaai. De geluidsoverlast 
gaat wel de normen te boven.
Daar zijn aparte maatregelen 
voor nodig, zoals geluids-
schermen en mogelijk geluids-
isolering van woningen en an-
dere gebouwen. De project-
groep houdt in zijn bere-
keningen rekening met de 
geluidsvermindering van auto’s 
door stillere motoren, banden 
en asfalt. Overigens groeit het 
aantal auto’s nog steeds, wat 
de vermindering weer teniet 
kan doen. 
 
Op woensdag 11 april is er
weer een bijeenkomst.Deze zal 
gaan over de bereikbaarheid 
tijdens de bouw.

Wim Maat
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Parkeren Kop van Oost 
nog steeds probleem

Een aantal bewoners in de 
Kop van Oost wil dat hun 
parkeervergunning bij hun 
huis blijft als ze dat verko-
pen. Vorig jaar kregen zij na 
veel gesteggel met de ge-
meente een prakeervergun-
ning, we hebben daar uitge-
breid over bericht.

Bij de woningen tussen de 
twee hoge flats was geen 
parkeerplaats in de gemeen-
schappelijke garage. De nieu-
we bewoners gingen er vanuit 
dat ze een parkeervergunning 
kregen om buiten te parkeren. 
De gemeente wees dat af, die 
vond dat ze een parkeerplats 
in de garage moesten kopen. 
Die kostte 20.000 euro, wat 
veel bewoners te veel was 
(het gaat hier veelal om kleine 
appartementen). Bovendien 
hadden ze de indruk gekregen 
dat er een parkeerbeleid zou 
komen zoals in de Oosterpoort. 
Na tussenkomst van de ge-
meentelijke ombudsman kende 
de gemeente hen een per-
soonlijke parkeervergunning 
toe. Deze parkeervergunning 
vervalt zodra ze hun huis ver-
kopen, wat de woning moeilijk 
verkoopbaar maakt. De betref-
fende bewoners namen geen 
genoegen met de beslissing 
van de gemeente 
en kaartten de 
zaak in juli 2011 
aan bij de be-
zwaarschriften-
commissie. Tot nu 
toe heeft die nog 
geen uitspraak 
gedaan. Kennelijk 
is het een moei-
lijke kwestie, in 
december kondig-
de de commissie 

aan meer tijd nodig te hebben. 
Nadien is er nog een paar keer 
een toegezegging gedaan. 
De laatste keer begin februari, 
inmiddels - in april – is het er 
nog niet.
Overigens denkt men binnen 
het gemeentelijk apparaat 
kennelijk nogal negatief over 
de bezwaren van de bewo-
ners. Toen Richard Luten een 
nieuwe vergunning aanvroeg 
omdat hij een andere auto 
had gekocht, kreeg  hij van 
een medewerkster van ROEZ 
te horen dat hij ‘één van die 
onterechte vergunninghouders’ 
was. Hij vertelt het gechicaneer 
van de gemeente goed zat te 
zijn en wil bij een negatieve be-
slissing naar de rechter stap-
pen. ‘Wij staan in ons gelijk’, 
zegt hij.

Sabine Koebrugge van de 
VVD-raadsfractie heeft samen 
met Jan Seton van het CDA  in 
maart schriftelijk aan B&W ge-
vraagd met spoed zelf met een 
(andere) beslissing te komen. 
De hele raad schaarde zich 
achter die vragen. Koebrugge 
had zich ook al eerder inge-
spannen voor de gedupeerde 
bewoners.

WM

Aanpak wateroverlast 
Meeuwerderweg 

Om de afwatering van regen-
water aan de Meeuwerderweg
en omgeving te verbeteren zijn
al diverse maatregelen geno-
men. In de Meeuwerderweg 
zijn putdeksels vervangen door 
rooster-deksels. De kolken zijn 
aange-past om meer water te 
kunnen verwerken.  
 
De firma Roelofs is nu be-
gonnen met een serie vervolg-
maatregelen voor een betere 
regenwaterafvoer. Op 20 de-
cember 2011 was in de Silo 
een inloopavond over deze 
maatregelen. Zo komen in ver-
schillende straten aan de oost-
kant van de Meeuwerderweg 
afvoergoten in de verkeers-
drempels. Die vangen regen-
water op en voeren dit af naar 
het riool.  
Aan de Oosterweg komen vier
verkeersdrempels die regen-
water via de oostkant van de 
Oosterweg afvoeren en niet 
naar de Meeuwerderweg. Ook 
worden maatregelen genomen 
om de afvoercapaciteit van het 
bestaande rioolstelsel beter te 
benutten.  
 
In de Dijkstraat staan grotere 
werkzaamheden gepland. Hier
moet de straat open om de af-
voercapaciteit van de riolering 
goed aan te kunnen pakken. 
De trottoirs blijven tijdens deze
klus zoveel mogelijk begaan-
baar. Voordat dit werk begint 
worden de bewoners van de 
Dijkstraat nog geïnformeerd. 
Ook bewoners van de andere 
straten waar de firma Roelofs 
aan de slag gaat krijgen tijdig 
een brief met informatie over 
het werk in hun straat.

Mirjam van der Feen
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Verslag: 
Songs and Whispers

Peter Crawford zal er 
even later over zingen…
maar ik voel het al gelijk 
als ik de Kroeg van Klaas 
binnenkom…..harmonie. 
Overal zitten groepjes 
mensen rustig te praten en 
te drinken. Ik loop door naar 
achter waar in de aanbouw 
een viertal mensen luistert 
naar de gitaarmuziek van 
Peter Crawford. 

Het geluid wordt doorgesluisd 
naar de bar vooraan dus ie-
dereen kan meegenieten. Op
deze manier hebben de podi-
umartiesten een rustig publiek 
en in de bar voorin kan ieder-
een kletsen en lawaai maken 
zonder de performance te sto-
ren. Als het wat rumoeriger 
wordt, gaan gewoon de schuif-
deuren dicht. Eind vorig jaar 
is Fokke de Boer, de eigenaar 
van de Kroeg van Klaas, be-
naderd door de organisatie 
Songs and Whispers om mee
te doen aan hun circuit. Fokke: 
“Deze organisatie uit Bremen 
geeft artiesten een podium 
om hun muziek te promoten. 
Ze hebben tal van sponsoren 
en kunnen zo hun artiesten 
een residentie bieden in 
Bremen van waaruit ze een 
maand lang elke dag locaties 

op reisafstand van Bremen 
bezoeken om concerten te 
geven. Per maand kiest de 
organisatie drie artiesten uit. 
Soms spelen deze samen op 
één lokatie, soms allemaal 
ergens anders. Maandelijks 
komen er één of meerdere 
artiesten naar Groningen. 
Ik heb geen invloed op de 
programmering.”

avondvullend
De artiesten komen overal 
uit Europa. Peter Crawford 
uit Cornwall  heeft zijn baan 
als leraar opgegeven voor de 
muziek. Met behulp van zijn 
sponsoren kan hij nu fulltime 
muzikant zijn. Hij schrijft
zijn eigen nummers, maar 
speelt ook al dan niet bewerkte 
covers van bijvoorbeeld Smo-
key Robinson of the Cure. 
De muziek is heel toeganke-
lijk. Zijn krachtige en enthou-
siasmerende stem blijkt goed 
in staat om een hele avond 
te vullen. Na een korte pauze 
speelt hij weer verder… alles 
bij elkaar zo´n anderhalf uur. 

Peter staat mij graag even te 
woord: “Ik vind het bijzonder 
dat ik in de Kroeg van Klaas 
niet alleen speel voor de gas-
ten die ondertussen gewoon 
doorgaan met praten en lach-
en, maar ook voor mensen die
aandachtig naar me luisteren. 

Dat voelt wel 
goed.” Na afloop
komt er een 
zangeres, Julia, 
naar Peter 
Crawford toe die 
graag enkele num-
mers met hem wil 
zingen. En zingen 
kan ze! Even later 
klinkt de cover 
`Valerie` van Amy 
Winehouse door 

de kroeg. 
Daarna vertrekt Peter weer 
richting Bremen en laat mij met 
een tevreden gevoel achter. Ik 
kom zeker terug!

19 april Kroeg van Klaas 21.00  
a Jigsaw uit Portugal (gratis 
entree)

Tineke Overdijk 

Doe mee met Lentekrie-
bels op 14 april

Zoals ieder jaar doen buurtbe-
woners in de Oosterpoort mee 
aan Lentekriebels, de schoon-
maakactie van de gemeente 
Groningen.  Op zaterdag 14 
april ruimen we in ieder geval 
het zwerfvuil op in alle straten 
tussen de Meeuwerderweg 
en het Winschoterdiep. Als we 
met een grote groep zijn kun-
nen we ook meer straten in de 
wijk aanpakken.

Doe mee op zaterdag 14 april 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
We starten aan het Winscho-
terdiep 143, op de hoek met 
de Verlengde Frederikstraat. 
De gemeente zorgt voor het 
gereedschap en andere spul-
len en er is koffie, thee en 
limonade. Aanmelden kan per 
mail naar: vanderfeen@yahoo.
com of via (06) 33 73 86 46.
 
Namens wijkteam Oosterpoort, 
graag tot ziens op zaterdag 14 
april,
Mirjam van der Feen
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Wil de Orka
(het hoogtepunt van 

Lentekriebels)

Wat gaan we doen?
Het project Wil de Orka is een 
initiatief van Maria Koijck en 
zal het resultaat zijn van een 
grote zwerfafvalopruimactie 
op de VISmarkt in Groningen 
op zondag 15 april. In de vorm 
van een zogeheten Flashmob, 
lopen honderden mensen, jong 
en oud, vanuit 6 verschillende 
locaties richting de Vismarkt. 
Tijdens deze Kringloop zal al 
het zwerfafval in witte en 
zwar-te vuilniszakken worden 
verzameld om het enorme 
vormloze visnet op de VIS-
markt te vullen. Hoe voller het 
net, hoe meer de vorm van een 
orka zichtbaar zal worden. De 
keuze voor een orka hangt sa-
men met de plek, de VISmarkt 
en het feit dat deze dieren 
bedreigd worden door de im-
mense plastic soep van afval 
die in de oceanen drijft.
Doe mee!
Er zullen op zondag 15 april op 
6 punten rondom de diepenring 
zwerfafvalteams klaarstaan, 
hier kan je je gewoon bij aan-
sluiten , alleen of met je hele 
voetbalclub of bridgeclub bij-
voorbeeld. Gezamenlijk zullen 
jullie een opruimroute afleggen 
en uitkomen op de Vismarkt, 
waar je je afval in de orka kunt 
doen
.
Verzamelen om 13.00-13.30
De 6 opstap punten zijn :
• De Stadsschouwburg
• Cultuurcentrum Oosterpoort
• Centraal Station (peerd van   
  ome Loeks)
• De Zwarte Doos ( Sociale  
  Dienst )

ZAKENNIEUWS

Otto’s bikeworld

Sinds begin maart is er in het 
pand op de kruising van de 
Oosterweg met de Sophia-
straat weer een fietsenmaker 
gevestigd. Na de fietsenwinkel 
van respectievelijk Rem Buiter 
en wijlen Richard Wierenga, 
kan je er nu terecht bij Otto’s 
bikeworld voor alle benodigd-
heden voor en reparaties aan 
rollators en fietsen met of zon-
der elektrische ondersteuning. 
Voor eigenaar Otto Bastiaans 
is het als een droom die uit-
komt: “De technische kant van 
fietsen is mijn grote passie. Ik 
stam uit de tijd van de Puch 
Maxi (dé damesbrommer), 
de Zundapp en Kreidler. Dat 
waren geweldige motoren van 
een kwaliteit die tegenwoordig 
helaas niet meer wordt gele-
verd. Al op mijn achtste wilde 
ik er een hebben in miniuitvoe-
ring. Om aan geld te komen 
hielp ik de plaatselijke fietsen-
maker als poetser en spaarde 
zo de motor bij elkaar. 

mechaniker
Later werd ik mechaniker, zeg 
maar monteur in de wieler-
wereld. Voor grote ploegen 
zoals het Bejan Mountainbike-
team onderhield ik de fietsen 
van prominenten als Gerben 
de Knegt, Bart Brentjens (de 
eerste Olympisch kampioen 
mountainbiken), Onno Rein-
outs en Frank Luikens (oud-
winnaar van de Ronde van 
Groningen). Voor de kenners: 
tijdens een grote mountain-
bikewedstrijd heb ik eens het 
team van Ghost ondersteund! 
Ook was ik mechaniker voor 
het motocrossteam van Yama-
ha. In de tijd dat het ijzeren 

gordijn nog angstvallig werd 
dichtgehouden maakte ik met 
hen de meest bizarre dingen 
mee. 

eigen zaak
De laatste jaren werkte ik bij 
Cycle Shop hier in de stad, 
maar ik wilde graag voor me-
zelf beginnen. Tijdens mijn 
zoektocht naar een geschikt 
pand in een dorp, werd ik door 
een makelaar getipt over dit 
pand aan de Oosterweg. Ik 
kende deze buurt niet, maar 
toen ik ging kijken leek het mij 
een heel gezellige wijk, bijna 
een dorp in de stad. Met Patri-
monium heb ik goede afspra-
ken kunnen maken en sinds 
begin maart ben ik zes dagen 
per week geopend van acht 
uur ’s morgens tot zes uur ’s 
avonds. Sinds de klok weer op 
zomertijd is gezet, ben ik ook 
op donderdagavond open tot 
negen uur. Bij deze wil ik ieder-
een van harte uitnodigen om 
eens kennis te komen maken.”
www.ottosbikeworld.nl

Ellen Westerveld

Sanne Kramp, diëtiste

Sanne Kramp is diëtiste en 
behandelt een dag per week 
bij Fysiocompleet aan de 
Meeuwerderweg mensen die 
om de een of andere reden 
baat hebben bij een dieet. 
Elke maandag van 13 tot 21 
uur is ze aanwezig. De ande-
re dagen van de week houdt 
ze praktijk in verschillende 
plaatsen in het noorden. Het 
is duidelijk te merken dat ze 
met enthousiasme haar vak 
uitoefent, ze vertelt er graag 
over.
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Kramp behandelt 
mensen met copd (chronische 
longklachten), diabetes (suiker-
ziekte) of cvrm (voor patiënten 
met verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten). 

Behandelingen in dit kader 
vallen onder de basisverze-
keringen. En ze helpt mensen 
met overgewicht, maag-darm-
problemen, voedselallergie of 
ondervoeding, deze hulp wordt 
door een aanvullende verzeke-
ring betaald. 

Een behandeling kan drie 
gesprekken inhouden of meer 
dan een jaar duren, gemiddeld 
zijn 5 tot 6 consulten voldoen-
de.

De meeste patiënten komen 
bij haar na een verwijzing door 
de huisarts. Deze is ook no-
dig voor de vergoeding. Soms 
kloppen mensen aan op eigen 
initiatief, vooral bij overgewicht. 
Veel (te) dikke mensen, zegt 
ze, zijn vaak emotie-eters (eten 
als je je slecht voelt).
Kramp vertelt dat ze meerdere 
programma’s heeft voor men-
sen die zelf betalen. Mensen 
die af willen vallen kunnen bij 
haar een strippenkaart kopen 
voor een kleine 90 euro, die 
recht geeft op 7 consulten, of 
meedoen aan het programma 
‘Mijn maat in 120 dagen’, 4 

maanden voor iets minder dan 
70 euro per maand. 
Voor patiënten die (meer) 
beweging nodig hebben, werkt 
ze samen met Fysiocompleet. 
Copd-patiënten kunnen bij-
voorbeeld veel hebben aan 
versterking van hun spieren 
rond de longen. 

Sanne Kramp is een verwoed 
sporter. Ze doet aan zaalvoet-
bal bij de Drachtster Footsal. 
En  vorig weekend, vertelt ze, 
heeft ze de halve marathon 
van Leeuwarden gelopen. 
Overgewicht is bij haar dan 
ook niet te bespeuren.
Kramp is aangesloten bij 
Diëtheek, een landelijke or-
ganisatie van diëtisten. Een 
afspraak met haar verloopt 
dan ook via het kantoor in Den 
Bosch. Ze heeft als opleiding 
Voeding en Diëtiek en volgt 
regelmatig nascholingen.
Ze werkt veel samen met 
artsen in de Oosterpoort en 
omgeving. Zo organiseert ze 
binnenkort een voorlichtings-
avond met dokterasistenten.
www.dietheek.nl
groningen@dietheek.nl

Wim Maat

Wees alert op een 
tekenbeet

Het wordt weer lekker weer 
voor mens, dier en teek. Een 
tekenbeet kan vervelende 
gevolgen hebben, daarom is 
het van belang om een teek 
tijdig van het lichaam te ver-
wijderen. Teken komen voor 
in bossen, duinen, heidege-
bieden, weilanden, parken en 
tuinen in het hele land. 

Teken gaan op zoek naar een 
warme en vochtige plaats op 
het lichaam. Daar bijten ze zich 
vast in de huid om bloed op 
te zuigen. De beestjes zijn er 
het hele jaar, maar de meeste 
mensen worden gebeten in de 
periode van maart tot en met 
oktober. Een ziekte die men 
kan krijgen na een tekenbeet, 
is de ziekte van Lyme. 

Alert zijn op een tekenbeet doe 
je door je kleding en lichaam te 
controleren op teken nadat je 
in de natuur, het bos, een tuin 
of een park bent geweest. Als 
je een teek op je huid ontdekt, 
moet deze zo snel mogelijk 
verwijderd worden met een 
puntig pincet of een tekentang. 
Als de teek binnen 24 uur 
wordt verwijderd, is de kans 
op besmetting met de bacte-
rie zeer klein. Als er rond de 
plaats van een tekenbeet een 
rode cirkel ontstaat, die binnen 
een paar dagen groter wordt, 
neem dan direct contact op 
met je huisarts.

Meer info:
www.ggd.groningen.nl, of  
www.weekvandeteek.nl.
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Bij ons kunt u terecht voor: 
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GEBROED

Noach’s duif met de olijftak, 
de vredesduif, bruidsduiven, 
tortelduifjes en natuurlijk “una 

paloma blanca”.
Het moet wel zo’n beetje de 
beste PR-campagne uit de 
geschiedenis zijn geweest, 

die deze vliegende ratten zo’n 
goede reputatie heeft bezorgd.

In tegenstelling tot wat je re-
delijkerwijs zou mogen ver-

wachten, bevinden onze lokale 
patatduiven zich niet en masse 

bij “Friet van Piet”, maar aan 
het Winschoterdiep. Of, om het 
nog wat nader te duiden, bij mij 

op het balkon!
Nu zit ik echt niet te wachten 

op medebewoners die de hele 
boel onderschijten, maar ze 
wegjagen middels “hoe, hoe, 
hoe, hoepel op” werkt niet. Ze 
horen het niet of het interes-

seert hen niet, maar je kunt er 
verder weinig aan doen.

Blijkbaar voelen ze aan dat ze 
aan de winnende hand zijn, 
want ze worden steeds vrij-

postiger. Komen via de open-
staande balkondeur rustig de 
keuken inlopen om te kijken 

of er nog wat te snacken valt. 
Ook daar kun je verder weinig 

aan doen.
Ze komen met veel weg, maar 
tot dusver legde ik de grens bij 
het nesten bouwen. De afgelo-
pen jaren belandden nesten en 
eieren linea recta in de afval-

emmer.
Ze begrijpen het niet of het 

interesseert hen niet, maar ze 
proberen het elk jaar 

opnieuw. “De natuur”, net wat 
u zegt!

Afgelopen februari – de Elf-
stedentocht ging definitief niet 
door en het Winschoterdiep 

COLUMN
was nog bevroren – zat er al 
een duif met een takje in z’n 
snavel bij mij op het balkon, 
aanstalten makend om een 

nest te gaan bouwen.
Omdat ik zelf zo langzamer-

hand ook aan de lente toe was, 
heb ik de duif deze keer wel 

z’n gang laten gaan. Het nest 
verdiende allesbehalve een 

schoonheidsprijs; wat slordig 
bij elkaar geraapte takjes op 

het koude beton zonder enige 
binnenvoering van donsveer-

tjes of iets dergelijks. 
Desalniettemin sloeg moeders 
enthousiast aan het broeden 
en begin maart beviel zij van 

een tweeling.
Ugly little bastards! Ik had gele, 
zachte en donzige kuikentjes 
verwacht, maar daarentegen 

kreeg ik blinde gedrochten met 
een rood en blauwdoorschij-
nende huid, kale zwarte vleu-
geltjes en geel piekhaar dat 

nog tot veren uit moet groeien. 
Uiteindelijk kwam het toch nog 
goed met de jonkies – voor zo-
ver het goed kán gaan met dui-
ven – want ze groeien als kool 
en lopen al vrij over het balkon 

rond. Nu het vliegen nog!
Daarna kan ik de boel uitmes-
ten ( duiven bevuilen het eigen 

nest dus wel, heb ik helaas 
moeten constateren) en een 
volgende keer het nest en de 
eieren weer direct in de afval-

emmer flikkeren.
De natuur is mooi, maar ’t 

geeft zo’n troep.

Ingezonden

All-in-Wellness 
bestaat 1 jaar

All-in-Wellness vierde met het 
begin van de lente, op woens-
dag 21 maart, haar 1-jarig 
bestaan in Plaza Sportiva! 
All-in-Wellness bestaat uit 
een holistisch Netwerk en een 
Groepspraktijk binnen het sport 
-en wellnesscentrum: Plaza 
Sportiva. De groepspraktijk 
bestaat uit een divers aanbod 
voor lichaam en geest. U kunt 
terecht voor massages, natuur-
geneeswijzen, therapieën en 
coaching. Alle medewerkers en 
praktijken van All-in-Wellness 
zijn professionele masseurs en 
therapeuten die werken vanuit 
een holistische visie.
Op 21 maart kon iedereen in 
een feestelijke stemming ken-
nismaken met onder meer de 
Zen Shiatsu massage, na-
tuurgeneeskundige lichaams-
gerichte therapie, de Thaise 
Yogamassage en Ontspan-
ningsmassage, èn met (nieuw 
bij All-in-Wellness:) het hypno-
therapie programma Hypno-
Health, gericht op afslanken 
zonder dieet.

Bent u geïnteresseerd in Ho-
lisme en het All-in-Wellness 
Netwerk en wilt u bijdragen 
aan deze positieve ontwikke-
ling? Dat kan door u aan te 
meldenop Facebook.

Kijk voor meer informatie en 
het maken van afspraken op: 
www.all-in-wellness.nl, of neem 
contact op met initiatiefnemer 
en projectleider: Annemarie 
Verheijen van Creation Com-
pany: M: 0611 264 209 
E: info@all-in-wellness.nl.

Foto links: All-in-Wellness
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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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Ingezonden

BEDANKT

Tijdens de jaarlijkse collecte-
week van het Reumafonds is 

in de wijk Oosterpoort 
€ 1002,72 opgehaald. We 

willen iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen daarvoor 

hartelijk bedanken; comitéle-
den, collectanten en  

bewoners.

Voor de landelijke opbrengst 
kunt u kijken op  

www.reumafonds.nl.

Omdat het Reumafonds geen 
overheidssubsidie krijgt, zijn 
de opbrengsten van de col-
lecteweek van groot belang. 
Het onderzoek in Nederland 

is inmiddels mede dankzij het 
Reumafonds van hoog niveau. 
Nederlandse reumatologen be-
horen tot de besten ter wereld 
en zullen zich blijven inzetten 

om uiteindelijk de ziekte te 
kunnen bestrijden.

Lekker lopen zonder 
blessures - 3 tips

De temperatuur gaat stijgen 
en velen gaan weer massaal 
wandelen en hardlopen. Ge-
zond en leuk om te doen. 
Toch zien wij in onze praktijk 
ook veel pijnklachten en 
blessures die door lopen 
zijn ontstaan. Wat spierpijn 
achteraf is normaal en gaat
vanzelf weer over. Maar 
soms ontstaan er ook lang-
duriger klachten. Bijvoor-
beeld blessures aan achilles-
pees,  kniepees- en liesregio. 
Of problemen met de ham-
string-, bovenbeen en kuit-
spieren. Hoe kun je die voor-
komen? Fysiotherapeut (en 
actief sporter) Jean-Luc 
Beuker van Fysiocentrum 
Hereweg geeft praktische 
tips.

Tip 1 – 
Bouw het rustig op 
Wie de hele winter binnen 
heeft gezeten wil soms wat 
inhalen en flink van start gaan. 
Dat lijkt stoer en gezond, maar 
is meestal niet zo verstandig. 
Loop de eerste keer niet te 
veel en niet te snel. De daarop 
volgende keren kun je de 
afstand en de snelheid steeds 
verder uitbouwen. Zo raken 
je spieren langzaamaan weer 
gewend aan de inspanning. 

Tip 2 – 
Bezuinig niet op schoenen
Of je nu gaat hardlopen of 
wandelen, goede schoenen 
zijn echt een ‘must’. Een 
schoen moet lekker zitten en 
goed steunen. Een goede
wandelschoen of hardloop-
schoen kost een paar centen 
maar gaat ook jarenlang mee. 
Slechte of versleten schoenen 
maken dat u niet optimaal kunt 
lopen en zorgen eerder voor 
klachten. 
 
Tip 3 - 
Loop niet te lang door met 
klachten
Heeft u door het lopen pijn-
klachten die niet in een paar 
dagen overgaan? Wacht dan 
niet te lang met hulp zoeken. 
De ervaring leert dat dergelijke 
klachten veel eerder verholpen 
kunnen worden als u in een 
vroeg stadium langskomt. 

Mocht u vragen hebben 
over blessures dan staan de 
mensen van Fysiocentrum 
Hereweg u graag te woord.  
Hereweg 8. Telefoon 3134636. 
www.fysiocentrumhereweg.nl 
 
Fysiotherapeut Jean-Luc 
Beuker: Blessures zijn vaak te 
voorkomen

ADVERTORIAL



14



15

OOSTERKIDZZZ

Verkeersweek Borgmanschool 

In de verkeersweek kwam er in groep 5 een fietsencontrole. Alle fietsen werden gecontroleerd. Er 
kwamen mensen van de stadswacht om de fietsen te controleren. Gelukkig waren ze bijna alle-
maal goedgekeurd. Er was ook een filmpje over lef. Lef is de afkorting van ‘leer effen fietsen’. Het 
filmpje ging over twee jongens die bijna altijd binnen bleven en de opa wilde daar iets aan doen. 
Een van de jongens kreeg een fiets en een nieuwe helm met een camera. Kon opa alles zien wat 
de jongens op hun fiets tegenkwamen.
Hij zei dat op het Centraal Station een beloning lag in de kluisjes. Maar dat was niet zo, want uit 
de kluis vlogen taarten zo in hun gezicht. En er hing een bordje bij ‘GEFOPT! Als jullie thuis ko-
men krijgen jullie je echte beloning’. Dat was voor ieder een mobieltje.

Geschreven door Janne van der Veen & Renske Westerveld (groep 5 Borgmanschool)  

Uitleg dodehoek voor Silo

uitdelen 
briefjes 
tijdens 
snelheids-
meting

briefjes voor automobilist 
tijdens snelheidsmeting

fietscontrole op schoolplein

snelheidsmeting 
Meeuwerderweg
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dé makelaar

voor u dus!

 voor 
de koper
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Rosan Bijma: 
Very Important Person 

Oosterpoort!

Zoals waarschijnlijk veel 
wijkbewoners al weten heeft 
de 14 jarige Rosan Bouma 
uit de Linie meegedaan aan 
de eerste editie van The 
Voice Kids. En ze is heeeel 
ver gekomen, redenen ge-
noeg dus voor de redactie 
haar thuis te bezoeken voor 
een lekker lang interview.

Al snel na binnenkomst komt 
Rosan met zus Jolien en vader 
Lejo op de bank zitten voor het
 interview. Het blijkt het eerste
geschreven interview te wor-
den, tot nog toe is Rosan 
steeds gefilmd tijdens inter-
views. Na de hartelijke felici-
taties namens de redactie 
gaan we van start met de 
eerste vraag:

Hoe ben je bij The Voice Kids 
gekomen?  
Rosan vertelt dat ze is opge-
geven door een goede vriendin
van zus Jolien. In eerste in-
stantie nam ze dit niet echt 
serieus, tot de vriendin beken-
de dat het geen grapje was en
dat Rosan zou worden uitge-
nodigd voor een auditie. De 
volgende stap was dat Rosan 
een youtube opname van zich-
zelf moest insturen. Met nog 
17.000 andere kandidaten in 
de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Uit
al die filmpjes werd een sele-
ctie gemaakt en al snel kreeg 
Rosan bericht dat ze één van 
de gelukkigen was, samen met 
zo’n 400 andere kinderen!

De auditie 
De volgende stap was het oe-
fenen van drie liedjes, een ne-
derlandstalig liedje van Nick en 
Simon, een Engelstalig liedje 

en een zelfgekozen nummer. 
Rosan koos het liedje ‘Price 
Tag’ van Jesse-J. In Amster-
dam kwam de hele groep plus 
aanhang bij elkaar en de kan- 
didaten werden in groepen van 
20 verdeeld. Rosan vertelt dat 
het wel spannend was maar 
echt nerveus was ze niet, ze 
vond het vooral erg leuk om 
te doen. Haar eigen nummer 
zong ze in de microfoon en ze 
begeleidde zichzelf erbij op de 
piano, de pianolessen van 
vroeger bleken van pas te ko- 
men! En jawel hoor; ook door 
deze ronde kwam Rosan met 
gemak, de groep kinderen be-
stond nu uit 90 kandidaten.
 
Stemtest 
Omdat de volgende ronde op 
televisie zou worden opgeno-
men kwamen nu wat serieuze 
zaken aan de orde, zoals een 
stemtest. Babet Labeij, een be- 
kende stemcoach, nam de test 
bij Rosan af. Ze testte haar 
stembereik wat ook weer van 
belang was voor de liedjes-
keuze en de band. Heel goed
 want hierdoor ga je geen ding-
en zingen die je helemaal niet 
kan en voorkom je een dikke 
afgang. Lejo zegt sowieso blij 
te zijn met de goede bege-
leiding tijdens The Voice Kids. 
Kinderen werden niet in het 

diepe gegooid maar tijdens het 
hele proces met raad en daad 
door allerlei mensen bijge-
staan. In deze fase werd ook 
met de ouders over contracten 
en andere zaken gepraat door 
TALPA.

Podiumbeest met groot 
talent! 
Rosan heeft al van jongsaf aan 
de drive om op het podium te 
staan. Als klein meisje van acht 
haalde ze zelfs de Provinciale 
Finale van Kinderen voor Kin-
deren. Ze heeft het niet van 
een vreemde, haar moeder, 
Ellen Withagen die in 2010 
helaas  is overleden, was ook 
een echt theatermens. Een 
mooie erfenis want Rosan kan 
zingen, dansen, toneelspelen 
en muziek maken als de beste. 
Afgelopen jaren is Rosan blij- 
ven zingen, samen met vrien-
den en vriendinnen. Haar grote 
idool is Beyoncé, ze wil graag 
het nummer ‘Love on top’ van 
haar gaan zingen op The Voice 
of Werkman die in mei plaats-
vindt.

The Voice Kids, eerste battle 
De opname van de Blind Au-
ditions  was 20 december, 
de televie-uitzending hiervan 
was op 10 februari. Dat was 
wel raar, alleen Jolien, haar 
vader en een paar vriendinnen 

Rosan in 
The Voice 
Kids



18

wisten de uitslag. Verder 
moest het natuurlijk hartstikke 
geheim blijven, er stond ook 
een fikse boete op als je het 
toch zou vertellen. Het kostte 
Rosan niet echt veel moeite 
om te zwijgen, toneelspelen zit 
haar in het bloed, dus.... Maar 
tijdens de opname zelf was 
het toch wel érg spannend!  
Tijdens de Blind Auditions 
draaide Angela Groothuizen 
haar stoel al snel om en stond 
Rosan opeens oog in oog 
met haar favoriete jurylid. Ze 
zong als 13e deelneemster de 
sterren van de hemel met het 
liedje ‘Sundaymorning’ van 
Maroon5. Angela viel als een 
blok voor haar, Rosan had 
een hele goeie timing, en haar 
stem klopte helemaal met haar 
enthousiaste persoonlijkheid. 
Achter de schermen juichten 
de fans en in het publiek ook; 
Rosan had gemiddeld zo’n 25 
trouwe supporters. En Rosans’ 
grote wens om Angela als 
coach te krijgen ging ook in 
vervulling!

Hard werken, veel kilometers 
en weinig vrije tijd 
Vanaf dat moment ging alles in 
een stroomversnelling. Om de 
haverklap moest Rosan komen 
opdraven, voor interviews, 
besprekingen contract Talpa, 
liedjes instuderen... Al met al 
zijn ze zeker 16 keer heen en 
weer gereden naar Aalsmeer, 
vanuit Groningen toch nog een 
aardig eindje. Gelukkig was 
het meestal wel steeds in het 
weekend, in totaal heeft Rosan 
maar drie schooldagen gemist. 
Haar school stond helemaal 
achter haar en Rosan heeft 
alles keurig bijgehouden, ze zit 
nu in het tweede jaar.

BN-ers, concurrentie en look 
Achter de schermen kwam 

Rosan de BN-ers Martijn 
Krabbé en Wendy van Dijk 
tegen, vreselijk aardige men-
sen vertelt ze. Vooral Wendy 
wist iedereen een hart onder 
de riem te steken, vlak vóór 
en vlak ná een optreden. Haar 
coach Angela Groothuizen 
bleek in het echt ook maar 
gewoon een mens, zij kwam 
lekker in joggingbroek en zon-
der make up haar kandidaten 
coachen en af en toe lekker 
knuffelen. Veder liepen er veel 
lieve productiemedewerksters 
rond om kinderen te helpen, 
er werd dus goed voor je 
gezorgd. Met de kinderen 
onderling ging het goed, er 
werd van tevoren al met elkaar 
afgesproken dat roddelen en 
gemene spelletjes niet zouden 
worden getolereerd. Rosan 
heeft wel gevoeld dat ze sterke 
tegenstanders had maar door 
haar nuchtere kijk op alles is 
ze niet snel van haar stuk te 
brengen. Ze heeft vooral –en 
met verve- zich er helemaal 
ingegooid en achteraf heeft ze 
dan ook nergens spijt van. Op 
de vraag of ze haar eigen look 
mocht bepalen blijkt dat voor 
99% het geval. Kledingsetjes 
mocht ze zelf uitkiezen, haar 
wilde krullenbos nóg meer 
volume geven niet, ze vonden 
dat ze er dan te oud uit zou 
zien...helaas pindakaas!

Laatste battle en vrienden 
voor het leven 
Rosan deed met veel power 
mee aan de tweede ronde 
The Battle, opgenomen op 
26 januari en uitgezonden 
op 9 maart. Daar stond ook 
Fabiënne, -de uiteindelijke 
winnares-, waartegen ze moest 
battlelen. Geen makkie dit 
keer, al kreeg Rosan ook nu 
weer heel goed commentaar 
van de jury. Ze redde het net 

niet en dat was even slikken, 
maar ze kan er heel goed mee 
leven. Rosan vindt dat ze iets 
unieks heeft meegemaakt en 
had het noooit willen missen. 
Vader Lejo is toch wel blij dat 
 het hier geeindigd is. Want, 
zo zegt hij, als je wint wordt 
je het eerste half jaar geleefd, 
moet je voortdurend (volgens 
contract Talpa) komen opdra-
ven voor interviews en optre-
dens. En dat is wel heel heftig, 
zet je leven nog meer op de 
kop.

Rosan heeft onvergetelijke 
ervaringen opgedaan zoals 
natuurlijk het hele mediacircus, 
de televisiewereld en op het 
 podium staan voor heel Ne-
derland. Ook belangrijk voor 
haar zijn de vrienden die ze 
heeft overgehouden aan The 
Voice Kids. Haar beste nieuwe 
vriendin (BFF) Zoë en Pim, 
Ruben, Lois en Phoebe. Zoë 
woont in het Drentse Roden en 
ze spreken regelmatig met el- 
kaar af of ze msn-en, whats 
appen etc. Lang leve de so-
cial media! Met haar Voice 
Kidsvrienden heeft ze nog 
een geweldig weekend in Den 
Haag beleefd, Nederland wist 
de uitslag toen nog niet. In Den 
Haag werden ze regelmatig 
herkend en er werd om hun 
handtekening gevraagd, als 
echte artiesten. En dat heb ik 
ook gedaan, zie hieronder.

Anke van den Brink
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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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CEES

Vertrekken of verrekken!

Een kleine eigenwijze Kauw, jazeker Gepie, zit boven op het dak van 
Ordina. Hij zit op een hoek en kan alles overzien. En hij geniet van de 
warme zon. Maar hij zit ook te piekeren. Hij denkt nog na. Over de bood-
schap van Cornelius, hun oude kraaienhoofdman. En over die grote 
ransuil die zich had voorgesteld als Oraki. Die had hen die boodschap 

overgebracht. Dat ze weg moesten gaan uit de binnenstad, daar vlakbij de ringweg. Tja, 
alles veranderde. Dat grote witte gebouw langs het Winschoterdiep was alweer zo grauw. 
Binnen een paar jaar was het van boven alweer helemaal vies grijs. En dat zou binnen 
een paar jaar nog veel erger worden. Alles om hen heen zou op de schop gaan. In het 
centrum van de stad waren ze al druk bezig. En langs de oostelijke ringweg hadden ze alle 
bomen en struiken weggehaald. Het was bedoeld om alles zo te maken dat het wegver-
keer in één keer door kon rijden. Fantastisch! Niet meer stilstaan voor die rottige stoplich-
ten. En over een paar jaar zou alles nog eens twee keer zo groot worden. En geen op- en 
afritten meer! Niks daarvan! Doorrijden! Die grote verkeersstroom was het enige dat telde. 
Die mensen die er ook op wilden moesten dan maar even omrijden. Dat het daardoor nog 
erger voor hen zou worden, met de luchtverontreiniging, was van ondergeschikt belang. 
Nou, het ging hem boven de pet. Nee, boven zijn kopveren, bedacht hij grijnzend. Toen hij 
zover was met zijn gepieker kwam Smoky, zijn grote kraaienvriend, bij hem zitten. Smoky 
met zijn kromme, gekruiste snavel, zodat hij de S niet goed kon uitspreken. “Wat zit jij te 
grijnzen, Gepie?” En Gepie vertelde hem waar hij mee zat. “Ach”, zei Smoky, “niet zo pie-
keren. We gaan gewoon de raad van onze oude vriend uitvoeren. En de mensjen moeten 
het maar doen zoalsj ze willen. Kijk, ze kunnen ook wel wat. Dat gewroet met dat nieuwe 
sjtation ging prima! Goed coördinatiewerk! En heb je dat prachtige gebouw gezien? Veel 
te dicht bij de ringweg maar wel mooi. En daar vlak voor wasj het oude gebouw bijna al 
weggebrokkeld. Het heeft wel wat. Een pracht gebouw waar de mensjen met plezier hun 
belasjtinggeld heen brengen en daarvoor het oude, wat bijna vertrokken isj. En zo gaan wij 
dat ook doen, Gepie. We vertrekken! We gaan Oraki maar eensj opzoeken. Daar op het 
Sjelwerderhof moet het heerlijk rusjtig zijn. We kunnen altijd nog eensj onze Willem weer 
opzoeken. Zover isj het nu ook weer niet. Kom op! Wegwezen hier!”
En ze vlogen vol verwachting weg naar hun nieuwe bestemming.
          
                                                                     Cees



22

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 23 APRIL

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

vrijdag 13 april 2012
Klaverjassen
inleg 4 euro
aanvang 20.00 uur

zaterdag 14 april 2012
Brothel Brothers and 
Maradonas
pop

donderdag 19 april 2012
Songs & Whispers
aanvang 21.30 uur
a Jigsaw
indiefolk

zaterdag 21 april 2012
Saraï
pop

zaterdag 28 april 2012
Michel Hendrix
pop

Aanvangstijd livemuziek: 22.30 
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree

http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl

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

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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