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Beste buurtgenoten
Voor u ligt een nieuwe Oosterpoorter waaraan de redactie en
een aantal buurtgenoten hard hebben gewerkt. Zoals altijd gebeurt er weer veel in onze wijk, maar ook bij de redactie zijn er
de nodige veranderingen gaande. Velen van jullie zullen inmiddels weten dat hoofdredacteur Wim Maat gaat verhuizen en
helaas onze wijk en de redactie van de Oosterpoorter verlaat.
Wij zijn druk bezig om het vele werk dat hij heeft verzet over de
overige redactieleden te verdelen, zodat ons mooie wijkblad ook
na zijn vertrek kan blijven bestaan. In het juninummer, het laatste
alweer voor de zomervakantie, zullen we uitgebreider aandacht
aan het afscheid van Wim besteden. Maar dat is voor de volgende keer. In dit nummer kunt u lezen over de geschiedenis
van het rode hek bij de Kwintlaan en het gebied daarachter.
Dit met dank aan Catharina Groenendal, die daar grondig
onderzoek naar heeft gedaan. Verder bezocht Tineke café De
Kleine Oosterpoort en heeft Luuk Verpaalen een cryptogram
gemaakt waarmee een leuke prijs te winnen is. Natuurlijk zijn
er ook de vertrouwde vaste rubrieken en allerlei interessante
wetenswaardigheden die de Oosterpoorter zo de moeite waard
maken. Geniet ervan en als u wilt reageren of een leuke bijdrage
heeft, schroom niet om via het vaste mailadres
oosterpoorter@gmail.com contact met ons op te nemen.
Veel leesplezier gewenst.
Ellen Westerveld
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BUURTNIEUWS
Grote Zaal Oosterpoort dicht wegens asbest

zowel aan de buiten- als
binnenkant. De uitkomsten zijn
vastgelegd en de inspectie
zal worden herhaald als de
werkzaamheden klaar zijn.

De Grote Zaal van cultuurcentrum De Oosterpoort
gaat minimaal vier maanden dicht. In een afgesloten
ruimte boven het plafond van de zaal zijn asbestdeeltjes
aangetroffen. De gemeente laat deze ruimte schoonmaken.
Ook de luchtbehandelingskanalen voor de Grote Zaal
worden vervangen. Er is geen asbest in de Grote Zaal zelf
gemeten. Er is geen gezondheidsrisico voor de bezoekers
en gebruikers geweest.

Wat gaat er gebeuren?
De bestrating van de rijweg
en het trottoir in de Dijkstraat
en op de kruising met het
Winschoterdiep zal worden
opgebroken. Dit gebeurt niet
in één keer maar in gedeelten.
Als de afvoerleiding is geplaatst wordt dat gedeelte
De luchtbehandelingskanalen
maanden worden gesloten.
zijn de bron van asbest in de
Een deel daarvan valt in de zo- van de straat weer zo snel
ruimte boven het plafond. De
mer, waarin er minder voorstel- mogelijk bereikbaar gemaakt.
kanalen bestaan uit asbesthou- lingen en activiteiten zijn. Maar Doorgaand verkeer is tijdens
de wegopbreking niet mogelijk
dende cementplaten. Verschil- de al geplande voorstellingen
en parkeren op het gedeelte
lende inspecties in de afgelovoor deze maanden moeten
waar gewerkt wordt ook niet.
pen jaren hebben aangetoond
worden geannuleerd. Op zijn
Woningen zullen wel steeds
dat het risico daarvan verwaar- vroegst kan de Grote Zaal
bereikbaar zijn voor voetgangloosbaar klein was en dat er
half september weer open,
ers, zodat ook de post gewoon
geen aanleiding was om de ka- bij het begin van het nieuwe
nalen te vervangen. De mecultuurseizoen. Het verwijderen kan worden bezorgd. De vuilcontainer kan tijdelijk niet
tingen hebben tot op de dag
van de asbest kost circa 0,7
worden geleegd. Bewoners
van vandaag aangegeven dat
miljoen euro.
worden door de gemeente
de Grote Zaal zelf schoon is.
Bron: gemeente Groningen
geïnformeerd waar ze hun
huisvuil in de tussentijd kwijt
Nieuw luchtbehandelingskunnen.
systeem
Omdat er nu toch losliggende
Werkzaamheden
Overlast
asbestdeeltjes op het plafond
Dijkstraat
zijn aangetroffen, de afgesloDe werkzaamheden kunnen
ten ruimte moet worden
voor enige overlast zorgen.
Binnenkort beginnen werkschoongemaakt en het risico
Voor vragen of problemen
zaamheden aan de Dijkstraat
op herhaling niet is uitgesloten, als onderdeel van het project
kunnen bewoners terecht bij
willen B&W de kanalen zo snel om het risico op wateroverlast
dhr. J. de Ruiter, uitvoerder
mogelijk verwijderen. Dat bevan aannemer Roelofs
te verminderen. Er wordt een
tekent dat er ook een nieuw
Wegenbouw BV. Hij is op
waterafvoerleiding aangeluchtbehandelingssysteem
werkdagen bereikbaar tussen
bracht in de Dijkstraat vanaf
moet worden aangelegd.
08:00 en 18:00 uur op nr.
de Meeuwerderweg naar het
06 - 13 32 79 65
Oude Winschoterdiep. De geVoorstellingen afgelast
meente kan de exacte beginDe Grote Zaal van De Oosterdatum van de werkzaamheden CL
poort moet daarvoor zeker vier niet aangeven maar streeft ernaar het project voor de zomervakantie, dat op 23 juli
begint, te voltooien.

Middag over de liefde
een succes!

Eind april heeft er een inspectie plaatsgevonden van de
Woensdag 18 april vond er in
panden in de directe omgeving, het Poortershoes (buurtcen4

trum Oosterpoort) de grote dag
van de liefde plaats. De dag
werd georganiseerd door het
MJD, Poortershoes en de
Naschoolse Activiteiten (NSA)
van SKSG. Voor de kinderen in
de leeftijd van 4 tot 14 jaar
waren er verschillende activiteiten georganiseerd, die in
het teken stonden van de liefde. Voor de jongste kinderen
was er de mogelijkheid om een
liefdes cupcake te maken om
vervolgens een mooi sierraad
te maken onder begeleiding
van kunstenares Jeanet Metselaar. De middag werd voor
de jongste kinderen afgesloten met een meespeel theatervoorstelling onder leiding van
Marikesj. Ook de oudere kinderen konden een liefdes cupcake maken en een mooi
sierraad. Daarnaast konden
ze liefdes-gedichten en liefdes
quizzen maken. Kinderen die
ouder dan 10 waren hadden
de mogelijkheid om de tour- of
love-bus te bezoeken. Hier kon
je terecht met al je vragen of
nieuwsgierigheden over alles
wat met liefde te maken had.
Aan het eind van de dag ging
iedereen tevreden en vol liefde
naar huis.

Rectificatie
In het vorige nummer heb ik
Rosan geinterviewd, over haar
mooie avonturen bij de Voice
Kids. Helaas is haar achternaam per ongeluk onjuist vermeld, er staat op de voorkant
van de Oosterpoorter en boven
het interview Rosan Bijma.
Dit moet zijn Rosan Bouma.
Bij deze excuses van mijn
kant, Rosan!
Anke van den Brink

Revisie Trompbrug

GEMEENTENIEUWS
Gast van de Raad
worden?

De Trompbrug

De Trompbrug is eind april en
begin mei gesloten geweest
voor (fiets)verkeer omdat de
asfaltlaag op het houten dek
moest worden vervangen. Bij
de houtnaden was het asfalt verdwenen waardoor het
steeds onplezieriger fietsen
werd. Het heeft wat ongemak
opgeleverd maar fietsers kunnen nu weer op volle snelheid
de brug over zonder zadelpijn
op te lopen!

In de vorige Oosterpoorter
heeft u al kennis kunnen maken met onze nieuwe fietsenmaker aan de Oosterweg, Otto
Bastiaans. En dit is hem dan!

Een keer in de vier jaar kiest u
de Gemeenteraad. In Groningen zijn dat 39 raadsleden.
Maar wie zijn die mensen?
Wat doen ze eigenlijk? En hoe
doen ze hun werk precies? Wilt
daar meer over weten; geef
u dan op als Gast van de
Raad. U kunt dan niet alleen
persoonlijk kennis maken met
uw plaatselijke volksvertegenwoordigers, maar ook van alles
vragen over de gemeenteraad
en de gemeentepolitiek. En u
kunt zelf zien hoe het er op het
gemeentehuis toegaat tijdens
een raadsvergadering.

foto: Gemeente Groningen

Wat houdt dat in
"Gast van de Raad"?
Als Gast van de Raad wordt u
op de dag dat de raad vergadert (iedere laatste woensdag
van de maand) om 15.30 uur
ontvangen in het stadhuis.
U krijgt dan een presentatie
over het werk van de gemeenteraad. Vanaf 16.30 uur woont
u de raadsvergadering bij.
Om ongeveer 18.00 uur eet u
samen met de raadsleden. En
dat is bij uitstek de gelegenheid om raadsleden vragen te
stellen over hun werk.
Na de maaltijd, zo rond 19.30
uur, kunt u het tweede deel van
de raadsvergadering bijwo5
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nen. Als u daarover dan
nog vragen heeft, is er een
medewerker van de griffie bij
u om deze te beantwoorden.
De raadsvergadering duurt
meestal tot 22.30 uur. Maar als
u eerder weg wilt, kan dat. U
kiest zelf hoeveel debatten u
na 19.30 uur wilt bijwonen.
Hoe wordt u
"Gast van de Raad"?
Alle inwoners van Groningen
die 16 jaar of ouder zijn
kunnen zich aanmelden.
Per vergadering nodigt de
raad maximaal 10 mensen
uit als Gast van de Raad.
Wilt u een keer als gast een
raadsvergadering bijwonen,
dan kunt u zich opgeven bij
de Griffie, e-mail:griffie@
groningen.nl of bellen met
050 367 77 02.

Kastanjeziekte grijpt
om zich heen
Van de 1800 kastanjebomen
in de stad Groningen is meer
dan de helft aangetast door
de kastanjeziekte. Dat blijkt uit
een gemeentelijke inspectie
die in januari 2012 is uitgevoerd. Ruim 100 bomen zijn
zo verzwakt dat er op korte
termijn iets moet gebeuren.
Dat schrijft het college van
B&W van Groningen in een
brief aan de gemeenteraad.
De kastanjeziekte leidt ertoe
dat de bomen verzwakken en
daardoor vatbaar worden voor
zwam, zoals het fluweelpootje
of de oesterzwam. Zwam tast
het hout in snel tempo aan.
Daardoor kunnen takken en
hele stammen breken.
Risico onaanvaardbaar

Uit de laatste
inspectie blijkt
dat 108 zieke
kastanjes in de
stad dusdanig
door zwam zijn
aangetast, dat
ze een verhoogd
risico vormen.
Dat risico wordt
onaanvaardbaar
zodra deze
foto: Gemeente Groningen
bomen volledig
in blad staan
en wethouders hebben de
en de maximale wind- en
opdracht tot een contraexperregenbelasting te verduren
tise al gegeven. Als deze conkrijgen. B&W noemen de situtraexpertise de conclusies van
atie zorgelijk en schrijven
de gemeentelijke inspectie
aan de gemeenteraad dat ze
bevestigt, dan worden de
niet kunnen instaan voor de
kastanjebomen gekapt.
veiligheid rond deze bomen.
Daarom worden er op zeer
Razendsnel
korte termijn maatregelen
In 2005 is de kastanjeziekte
genomen.
voor het eerst in onze gemeente gesignaleerd. De situatie
31 bomen fors gesnoeid
leek zich in de jaren daarna te
Hoewel de levensverwachting
stabiliseren, maar het verloop
van alle 108 bomen nihil is
blijkt onvoorspelbaar. In een
willen B&W op beeldbepalende
paar weken kan de ziekte toelocaties niet direct alle geslaan. Voor het college was
troffen bomen weghalen.
de situatie van de kastanjes
Indien mogelijk zullen daar de
op de singels aanleiding alle
aangetaste bomen gekande1800 kastanjebomen in de stad
laberd worden. Daardoor
te onderzoeken. In Groningen
kunnen ze wat langer blijven
heeft de kastanjeziekte zich in
staan, al is dat slechts uitstel
2011 razendsnel ontwikkeld.
van executie. Dat geldt voor 31
Kastanjes die in het voorjaar
bomen, waarvan er twee op
van 2011 nog gezond waren
het Martinikerkhof staan. Hier
bleken een half jaar later zwaar
zijn drie van de zes kastanjes
aangetast.
al eerder gekandelaberd, maar
de overige drie blijken nu ook
Gezien de onvoorspelbaarheid
zwaar aangetast. Twee hiervan
van de kastanjeziekte houden
worden nu ook gekandelaberd
B&W er rekening mee dat bij
en de derde moet op korte
de volgende inspectie, in juni,
termijn worden geveld.
opnieuw een aantal kastanjes
zo ernstig is aangetast dat
Contra-expertise
maatregelen nodig zullen zijn.
In totaal kan het bestaan van
31 van de 108 getroffen bomen
bron: Gemeente Groningen
nog een tijdje gerekt worden.
De overige 77 moeten op korte
termijn gekapt. Burgemeester
7

Historie rondom Het Rode Hek / Fotoquiz
De quiz foto’s zijn genomen in het gebied tussen de
Jacobstraat en de Kwintlaan, in het achterste deel van het
Middengebied. De antwoorden vindt u elders in deze krant.
Dit deel van onze wijk heeft
een boeiende geschiedenis.
U weet vast wel de speeltuin
te vinden, achteraan op de
Meeuwerderweg. Die is daar
al vanaf 1936. Dit speelterrein
was toen tien keer zo groot
en liep door tot aan de H.L.
Wicherstraat. Er was natuurlijk
nog geen ringweg!
Het zuidelijke deel, waar nu
De Linie is gebouwd, werd
als sport- en recreatieveld
gebruikt. ’s Winters werd het
onder water gezet en als
alles meezat werd er bij vorst
door vele Oosterpoorters
op geschaatst. Beroemd
waren de filmmiddagen in
het clubgebouw. Honderden
kinderen, ook uit de
binnenstad, verdrongen zich
op zondagen voor de hekken
om naar binnen te mogen.
Over deze speeltuin, met
verhalen en foto’s van vroeger,
kunt u lezen in het mooie
boek dat Joop Kuipers heeft
geschreven (*1).
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Het rode hek
Er woonden vroeger wel drie
keer zoveel mensen als nu in
de Oosterpoort en er waren
veel kinderen. Van de huidige
kinderen weet een aantal de
weg naar de speeltuin nog
steeds te vinden, o.a. via een
hoog rood hek. Dit voormalige
toegangshek tot een grote
fabriek zou vele verhalen
kunnen vertellen! Het staat
al bij ons vanaf eind 19de
eeuw en honderden mensen,
vooral meisjes en vrouwen,
zijn door dit hek gegaan, op
weg naar hun werk. Dankzij de
schrijfsels van Harry Perton en
het boek van Gerard Offerman,
is ook dit stukje historie
vastgelegd (*2).
Tussen Meeuwerderweg en
Oosterweg, achteraan in onze
wijk, werd in 1890 het grootste
bedrijf van de Oosterpoort
gebouwd: de Tricotagefabriek
oftewel Breierij van Reinier
Muller. Oorspronkelijk waren
de Müllers kooplui in textiel, ze

Het Rode Hek.
foto: Harry Perton

kwamen uit Duitsland. Reinier
Muller werd in 1860 geboren
als zoon van Rudolf Muller,
arts in Uithuizen. Hij gaat terug
in de textielhandel. In 1890 laat
hij een fabriek bouwen op een
door hem aangekocht weiland
achteraan de Meeuwerderweg.
Aan de noordkant van dit terrein lag een weg, de huidige
Blekerslaan. Dit pad was rond
1800 door molenaar Doornbusch aangelegd, omdat hij
een verbindingsweg wilde van
de Oosterweg naar zijn molen
aan het Winschoterdiep. Deze
weg werd eerst “de Laan naar
de Molens” genoemd. In 1961
werd het de Blekerslaan, omdat bleker Nienhuis, die op het
terrein ernaast vanaf 1856 een
blekerij van linnengoed had,
mede-eigenaar werd van de
laan (*3).
De tricotagefabriek groeit
De oorspronkelijke hoofdingang van de fabriek was aan
de kant van de Oosterweg. Als
je daarvandaan de Blekerslaan in ging, stond het rode
toegangshek dwars op de weg,
bij het begin van het huidige
Reinier Muller ’s Laantje. Rond
1900 werkten in deze fabriek al
20 mannen, 92 vrouwen en
28 meisjes. Er waren diverse
grote ruimtes, met in het midden de breizaal, waar rondbreimachines stonden voor het
maken van ondergoed, zoals
borstrokken. Met Interlokmachines en vlakbreimachines
werd baby-kleding gemaakt.
Er was een aparte knipzaal
waar aan lange tafels patronen
werden afgetekend. De geknipte stukken gingen dan naar
de naaizaal om aan elkaar gezet te worden. Na uitbreiding van het bedrijf in de
jaren dertig waren er zo’n 500
werknemers in dienst, later

dan slecht. Als de
familie financieel had willen bijspringen was er uiteindelijk geen bankroet geweest, want
de orderportefeuille
zat vol. Het personeel
wilde zelfs eerst nog
voor niets doorwerken,
maar de bank wilde
geld zien. In 1956 ging
Een factuur uit 1916 van de frima Muller
het bedrijf failliet. Mej.
foto: Harry Perton
Beekman, eerst boekhouder en later maatwerkten er bijna 600 mensen.
schappelijk werker
bij de fabriek, heeft zeer
Werkgelegenheid
veel moeite gedaan om
Reinier Muller had goede
werknemers aan een andecontacten met de familie
re baan te helpen (*2).
Vroom (later V&D) Dat warenSommige breiers kwamen
huis werd de belangrijkste
terecht bij Smidt in Wildervank
afnemer van zijn producten.
en ene meneer Teuben stichtte
Rudolf Muller, de zoon van
aan de Oliemuldersweg de
Reinier, moderniseerde het
tricotagefabriek Tricon. Veel
bedrijf voor de oorlog op zo’n
werkgelegenheid en levenmanier, dat het een voorbeeld
digheid verdween uit dit deel
werd voor veel soortgelijke
van onze wijk.
bedrijven in Nederland De
zoon van Grol, die een manuFirma Kwint
facturenzaak had (hoek Albert- Dan koopt de firma Kwint,
straat/Meeuwerderweg), werd
die een bedrijf in scheepsin de jaren dertig technisch
benodigdheden heeft, de leegdirecteur van de zaak.
staande productiehallen op.
Ze trekken er eind jaren vijftig
Behalve werkgelegenheid voor in. Het Rode Hek aan de
mensen uit de Oosterpoort,
Blekerslaan had geen functie
bood de fabriek aan veel meis- meer. De heer Kwint, oud-zeejes en vrouwen van het platteman, begon in 1883 aan het
land een baan. Zij werden met Winschoterdiep met zijn zaak.
bussen gehaald en gebracht,
Er werden o.a. zeilen gemaakt,
dat gaf veel drukte in de buurt. later start de firma een onderR. Muller had ook nog een
neming in oliën en vetten en
groothandel in textiel in de
richt zich dan meer op de
Poelestraat, ontdekte Harry
scheepvaart. Ze leverden o.a.
Perton. Zijn initialen, dezelfde
nautische apparatuur en dekals in het Rode Hek, zijn nog in kleden en ze verhuurden hijsde gevel te zien.
werktuigen. Er werkten zo’n
100 mensen. Begin jaren neFaillissement
gentig bood de gemeente hen
De oorlog tussen Noord – en
een bedrijfsplek bij de ScandiZuid Korea (1950-‘53) had o.a. naviëweg aan, waar de fa.
tot gevolg dat er een wolcrisis
Kwint nog steeds een bedrijf
ontstond en het gaat de fabriek

heeft. Het Kwintterrein kwam
vrij voor woningbouw en het
Rode Hek werd verplaatst.
De Vereniging van Huiseigenaren Oosterpoort kreeg het
voor elkaar dat er geen projectontwikkelaar kwam. Men kwam
zelf met een plan voor eengezinswoningen. Dit werd de eerste buurt waar gezamenlijk
opdrachtgeverschap bij woningbouw is toegepast.
De familie Kwint werd in deze
nieuwe buurt vernoemd met
een lange laan en Reinier
Muller moet het met een kort
stukje doen, maar dit laantje
biedt wel perspectief! Als je
er vanaf de Blekerslaan door
loopt, stap je zo op het Rode
Hek af, dat met wijd open
armen de kinderen uitnodigt
om te komen spelen. En in dit
hek zie je dan nog de initialen
RM…
Catharina Groenendal
*1 bron: boek Buurt- en
speeltuinvereniging de
Oosterpoort, 1936-2011, door
Joop Kuipers.
*2 bron: boek De Oosterpoort.
De geschiedenis van een 19de
eeuwse woonwijk door Gerard
Offerman m.m.v. Joop Kuipers.
*3 bron: De Oosterpoorter,
november 2004: Drie pel- en
trasmolens in de Meeuwerd,
door Harry Perton.
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Bij ons kunt u terecht voor:

10

Fotoquiz

Vraag 2. Waar vind je dit versierde Oosterpoorter
akeneel?

Vraag 1. Waar precies vind je dit beroemde toegangshek?
De Antwoorden van deze quiz
vindt u op pagina 22

Vraag 3: Waar zie je deze "koppen"?

Vraag 4: Waar staat dit mooie pand?

Vraag 5: Waar ziet u deze huisbewakers?

11

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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LenteKriebels Oosterpoort vult Wil de Orka
Op zaterdag 14 april waren er twee acties in de Oosterpoort in het kader van de jaarlijkse LenteKriebels; een
initiatief om met buurtbewoners zwerfvuil in te zamelen.
’s Ochtends om 10 uur ging het wijkteam Oosterpoort van
start in het gebied tussen Winschoterdiep en Meeuwerderweg. ’s Middags vanaf 14:00 uur werd er gelentekriebeld in het Sterrebos. De middagactie was een
initiatief van een jongensteam van Basketbalvereniging
Groningen (JU14-2), waarvan een deel van de leden in
de Oosterpoort wonen. De actie werd ondersteund door
de MilieuStewards van de Milieudienst Groningen. Op
Jongensteam BVG onder 14-2 en de
zondag 15 april vertrok vanaf de Oosterpoort nog een
MilieuStewards zijn er helemaal klaar voor
team om zwerfafval te verzamelen. Dit groepje trok via
het Zuiderpark en het stationsgebied richting Vismarkt.
Al het verzamelde zwerfafval werd daar gebruikt om Wil de Orka mee te vullen. Wil de Orka is een
meterslange vorm van visnetten en metalen ringen die het zwerfvuil van één dag in Groningen
visualiseert. Wil de Orka is een initiatief van kunstenaar Maria Koijck, die eerder al Petty de Zwaan
van petflessen in en met de wijk Hoornse Meer en ook de Kerstboom van Weesfietsen op de
Vismarkt realiseerde.

BOE
Koninginnedag in Stad is een groot feest en dat weten vrienden uit andere delen van het land
maar al te goed. Van heinde en verre komen ze om dit weekend met hen te vieren.
Luchtbedden worden opgepompt, slaapzakken uitgeklopt en voor de inwendige
mens moet een goed ontbijt komen.
Nog snel de vuilniszakken in de auto op weg naar de supermarkt.
Op de kop van de Oosterweg pakt hij de eerste zak uit de kofferbak en met de pas in zijn hand
spoedt hij zich naar de ondergrondse container, vrouw en zoon halen alvast de andere zakken.
Pasje op de kaartlezer, wachten op de “klik” en Sesam, open u.
Hij trekt en trekt, maar Sesam weet van geen wijken, zit vast iets tussen, met een licht verbeten
trek om de mond rukt hij wat harder, maar er is geen beweging in het ding te krijgen.
Verbijsterd kijken ze elkaar aan. Zaterdagmorgen en het ding is nu al vol.
Lekker dan, huis vol visite en 3 stinkende vuilniszakken weer mee terug in de auto. “Ik ben er
helemaal klaar mee”, zegt zijn vrouw kordaat,
“dit is al de zoveelste keer en het duurt nog minimaal 3 dagen voor dat dat ding geleegd wordt,
deze keer laten we ze wel staan.” Hij is het helemaal met haar eens.
Hun stoere taal staat echter haaks op de onzekere blik in hun ogen.
Zuchtend tillen ze de zakken weer in de kofferbak.
Op de vraag van mini-man waarom ze de zakken niet laten staan leggen ze uit,
verantwoordingsbewuste ouders die ze zijn, dat vuil vuil aantrekt en dat het niet leuk is voor de
buren die in de buurt van de container wonen als iedereen maar zijn zakken laat staan.
Twee dagen later lopen ze met zoon over de vrijmarkt en passeren daarbij een soortgelijke
container. Het kleine mannetje leest wat er op geschreven staat en zijn ogen lichten op:
“kijk, er staat dat je geen zakken naast de container mag achterlaten als deze vol is, maar er staat
NIET dat je ze er niet OP mag zetten.”
Hartelijk lachen ze om het bijdehante mannetje en zeggen uiteraard dat ze toch maar niet
zullen doen. Maar zo heel stiekem betrappen ze zichzelf op de stoute gedachte dat dit wel een
meesterlijke zet zou zijn……
Xxx Boe
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Gratis wandeling door
de Oosterpoort

COLUMN
Het wassende water

Woensdag 23 mei
van 19.30- 21.30 uur
Zondag 10 juni
van 13.00 –15.00 uur
Zondag 17 juni
van 13.00- 15.00 uur.
Start: Plein voor De Silo aan de
Griffeweg
Eind: Café Die Twee ( Royal)
aan de Oosterweg

Vroeger, toen het onderwijs veel beter was en men op school
daadwerkelijk nog wat leerde, heb ik het één na het andere
exacte vak als een baksteen uit mijn vakkenpakket laten vallen.
’t Gevolg van dit alles is natuurlijk wel, dat ik wis-, schei- en
natuurkundig niet echt goed onderlegd ben.
“The big bang theory” gaat al grotendeels langs mij heen,
laat staan wetenschappelijke inzichten inzake computerbits
die zowel 0 als 1 kunnen zijn, tijd die niet lineair verloopt maar
gekromd is en neutrino’s die sneller dan het licht schijnen te
gaan, zodat oorzaak en gevolg mogelijkerwijs omgedraaid
zouden kunnen worden. Wat ik echter nog wel heb geleerd is
de elementaire natuurwet dat water altijd naar het laagste punt
stroomt. Van deze kennis heb ik dankbaar gebruik gemaakt
toen het Winschoterdiep begin dit jaar buiten haar oevers
dreigde te treden. Door mezelf op drie hoog terug te trekken, is
een wisse verdrinkingsdood mij gespaard gebleven. Zolang de
woonschepen nog niet aan mijn vensterraam voorbijvoeren kon
mij weinig gebeuren. Soms is het dus gunstig om 3 hoog achter
te wonen; “elk nadeel heb z’n voordeel”.Toch ben ik onlangs tot
de conclusie gekomen dat ik al die tijd in een schijnzekerheid
heb geleefd. Mijn vertrouwen in het gedrag van water begon
ernstig te wankelen toen ik zag dat op het hoogste punt van
ook al verhoogde verkeersdrempels afvoergoten werden
aangelegd. Mocht onze wijk in de toekomst ooit weer eens een
keer door een vloedgolf worden getroffen, die zich vanaf de
Oosterweg langs de flanken van de Hondsrug in de peilloze
diepten van de Meeuwerderweg dreigt te storten, moeten deze
afvoergoten een overstroming voorkomen. Nu ben ik natuurlijk
maar een eenvoudig Mavo-scholier met een pretpakket, maar
ik ben bang dat zo’n verhoogd doucheputje, water dat over
de verkeersdrempels dreigt te spoelen niet meer tegen kan
houden. Zou het, rekening houdend met genoemde natuurwet,
niet slimmer zijn geweest om de afvoergoten aan de voet van
de verkeersdrempels aan te leggen? Blijkbaar ben ik niet de
enige die zich zorgen maakt, want staand op mijn achterbalkon
zie ik dat de benedenburen de boot al in de tuin hebben liggen.
Misschien moet ik toch maar ’s een reddingsboei aanschaffen;
voor alle zekerheid!
Harm Kuiper

Ook zin om met andere
buurtbewoners onze mooie wijk
eens anders te bekijken dan
direct op weg naar huis of naar
de winkel? Loop dan mee op
een van bovenstaande data.
We lopen door de straten en
achterommetjes, langs
binnenpleinen en tuinen die
u misschien nog nooit gezien
heeft. Ik vertel daarbij over
de (ontstaans)geschiedenis,
de bewoners, de verdwenen
winkels zoals de Komeet en de
recente ontwikkelingen. Dit keer
wordt ook de Meeuwerderweg
en het deel ten oosten daarvan
meegenomen. Eind van de
wandeling is bij Café die
Twee (vroeger Royal) aan de
Oosterweg/Mauritsdwarsstraat
waar het eerste kopje koffie/
thee gratis wordt aangeboden.
Deze wandeling wordt betaald
door Stichting De Komeet;
een leefbaarheidsfonds van
Nijestee die het wonen in de
Oosterpoortbuurt nog prettiger
wil maken. Ik, gids Paulien Ex
(van Paulien Excursions ) en
zelf Oosterpoortbewoner voer
de wandelingen uit. Meld u
snel aan. Met elke wandeling
kunnen max. 20 mensen mee.
Vol is vol!
Mail naar:
info@paulienexcursions.nl of
bel naar : 050-3131859
Meer info:
www.paulienexcursions.nl
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dé makelaar
voor
de koper
voor u dus!
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“Ik ben trots op mijn
klanten”

de openingstijden
van 13.00 tot
21.00 spreken
me erg aan. Ik
“Lol kunnen maken is heel
werk hier alleen,
belangrijk. Het leven niet te
af en toe helpen
serieus nemen. Beetje lachvriendinnen van
en, beetje verhaaltjes vermij mee. Met deze
tellen, beetje moppen tapopeningstijden heb
pen. Dat ze hier weggaan
ik nog een leven
en zeggen: het was gezeleromheen. Als
lugggg… De mensen laten
bezoekers hadden
elkaar hier in hun waarde.
we een goede
Dat vind ik heel belangrijk.”
middagploeg voor
Aan het woord is Ida Wierenga ogen die hier na
hun werk een biertje
(52), caféhoudster van `De
kleine Oosterpoort`, de kleinste komt drinken. Dat is heel goed
gelukt. Grofweg hebben we per
kroeg van Groningen. Ida,
dag drie groepen klanten. Van
een geboren Groningse,
half twee tot vier, van vier tot
wilde na de huishoudschool
zeven en van zeven tot negen
in eerste instantie naar de
mode-academie, maar besloot uur. Om half twee komen er
al een aantal bezoekers. We
uiteindelijk toch aan de slag
gaan dan lekker dobbelen. De
te gaan in de catering van
klanten zijn voor het merendeel
de Gasunie. Daarna ging ze
rond de vijftig of ouder. Alles
de horeca in. “Ik wilde geld
verdienen. Mijn rijbewijs halen, loopt hier door elkaar, horeca,
ICT-ers, personeel dat op
op vakantie….” Inmiddels was
Ida verliefd geworden op Henk, school werkt en bouwvakkers.
Mensen denken vaak dat
haar huidige man, en werkte
dit een ouwelullencafé is,
ze als cassière in discotheek
maar dat is helemaal niet
de Lorelei waar Henk
zo. We hebben hier ook veel
bedrijfsleider was. Vervolgens
enthousiaste meiden lopen
stond ze in verschillende
die de sfeer leuk maken. Het
horecagelegenheden achter
is hier soms erg lachen! De
de bar. “Dat was een hele
mensen zijn gemoedelijk en
hectische tijd. Big Ben, de
gaan goed met elkaar om.
Grand Joy, de Bacara.. tot ik
Eén keer per jaar huren we
kinderen kreeg. Toen ben ik
een bus en dan gaan we
tien jaar thuisgebleven. Nu
een dagje naar Emden met
hebben we er vier. We zijn al
de klanten. Dan gaan er
opa en oma.”
zo´n 50 mensen mee. Even
naar de maatjesdagen en de
Geen ouwelullencafé
nieuwe haring proeven. In het
“Na tien jaar krabde het weer
weekend zijn er paartjes aan
en ben ik opnieuw de horeca
het dansen en daar heb ik dan
ingegaan. Eerst heb ik voor
leuke muziek bij. Dan maken
anderen gewerkt in onder
we er een dolle boel van. Het
andere café West End. In
is hier dan propvol, maar om 9
2005 kreeg ik dit café als
huwelijkscadeau van Henk. We uur gaan we dicht! Het is sneu
waren toen 25 jaar samen. Het maar waar.”
is een heel klein cafeetje en

Ida Wierenga

Alle dagen in het café
“Vroeger zat café Walker hier
met een slijterij. Er zit nog een
kuil in de grond op de plek
waar de veehandelaren aan
de bar stonden af te rekenen
met de klompen aan. Wij
wilden een speciale stijl in dit
kroegje, dat geeft eenheid. Het
interieur heeft allemaal iets te
maken met de scheepvaart.
Je zou het het kleinste
scheepvaartmuseum van
Nederland kunnen noemen
met verschillende boten, een
roer en een boegbeeld.” Henk
heeft er geen problemen mee
dat zijn vrouw alle dagen in
het café werkt. Ida: “Die is
daar heel gemakkelijk in. Hij
zegt dat zolang ik er plezier
in heb, heeft hij dat ook. Hij
heeft zijn eigen werk en ’s
avonds is hij hier ook vaak in
het café. Wij wonen boven de
zaak met twee hondjes. Na
afloop van het werk neem ik
nog wel eens een afzakkertje
boven of in het café. Ik ga ook
wel eens even naar de buren,
café de Amstel en Cheers,
meestal niet zo lang. Maar als
ik tegen mijn man zeg dat ik
het Trombruggetje over ga dan
wordt het laat!”
Tineke Overdijk
17

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?
-

18

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

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
To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/pro
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OOSTERKIDZZZ

Meeuwerderweg
we gaan door
de gouden tunnel
en komen bij
de meeuwerderweg
ik denk aan meeuwen
ze plagen vogels
ze willen dat
ze de mooiste zijn
we kopen lijsten
bij de Witte lelie
en Roelf helpt ons
bij het zoeken
van de juiste lijst
en een schilderij
of we gaan naar
de zandspeeltuin
daar spelen we in het zand
of op de grote schommel
we kopen een nieuwe fiets
en we logeren
bij tante hermien
en haar poezen
ik vind de meeuwerderweg zelf
stoer en lang
en Roelf en Hermien
zijn de leukste
Lotte en Lola Boswijk
17 april 2012
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Koninginnedag Barkmolenstraat

Crypto de Luxe
1
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Feestcommissie de Meeuwen
De feestcommissie wil de kinderen er op attenderen dat het seizoen voor de moestuintjes weer
zijn opwachting maakt. Er zijn
nog hoekjes voor nieuwe kinderen. Voor informatie kunnen jullie
terecht bij Dik van Meegen (op
nr.182, kazemierenvanmeegen@
hetnet.nl)
Plannen feestcommissie 2012:
Sportdag: vrijdag 29 en zaterdag
30 juni 2012
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Huiskamerconcert Tinto Sol

22

23

Horizontaal
5. De betaling heeft plaatsgevonden... (7)
6. ... en nu is het overdreven goed.(5)
7. Een klap om van te watertanden?(7)
10. Klaar bij Mme Tussaud? Nee, alles is nog vies!(5)
13. Kostbare tijd.(4)
14. Adam komt dichterbij.(5)
15. Wakker insect.(2)
16. Wordt gelegd ter herinering.(5)
17. Onderarm.(5)
19. De witte Norton keert om en gaat omhoog.(4)
20. Naaste familie.(5)
21. Binnenkort voorbij.(2)
22. Hou er rekening mee dat ie vluchtig is.(7)
23. Als het zo loopt is het erg druk.(5)
Verticaal
1. Cafetaria van Tsjechov.(2+5)
2. Ook zonder borg mag Nijland hiermee betalen.(4)
3. Glad geslepen.(4)
4. Ondeugend als een meisje dat wil gaan varen.(4)
8. Hielp Dokter Bart met het opzetten van de tent?(9)
9. Dezelfde wedstrijd in de regen.(3+3+3)
11. Vaszlovsky is niet echt in De Witte Lelie.(9)
12. Zijn apparaat dient de staat.(9)
18. Talencollege?(4)

Zondag 20 mei om 15.30 uur
Parklaan 14
Tinto Soh speelt Flamenco & Latin met grotendeels eigen composities; Gepassioneerde muziek in
de spaanse taal gezongen.
Vurige flamenco dans is onderdeel van het programma evenals
warme ballades.
Info/reserveringen
050-5340970 / berthemeijnen@
online.nl
zie en hoor: www.marikesj.nl

Tinto Soh

Inzendingen dienen vóór 21 mei binnen te zijn op Mauritsstraat
1, 9724 BH Groningen o.v.v. Crypto de Luxe. Mailen mag
naar oosterpoorter@gmail.com. Prijs: een waardebon ter waarde van
15 euro, te besteden bij HUBO Weening.
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De antwoorden van de fotoquiz
op pagina 11
vraag 1:
Dit voormalige toegangshek van
de fabriek van Reinier Muller
staat aan de Kwintlaan, tussen
nr. 17 en 19.
vraag 2:
Dit akeneel zie je bij
Frederikstraat 14/16
vraag 3:
Koppen: Albertstraat 1
vraag 4:
Het witte huis:
Alexanderstraat 11
vraag 5:
Zij bewaken Kwintlaan 23

Fietstocht Pimp je Portiek
Donderdag 31 mei 2012 viert
Nijestee de afsluiting van het
project Pimp je Portiek, waarbinnen ook De Polderstraat 54 een
nieuwe, fantastische look heeft
gekregen. Op deze donderdag
fietsen we langs verschillende
portieken en lunchen we met
elkaar.
Datum: donderdag 31 mei 2012
Locatie: Brasserie, Het Paleis,
Boterdiep 111 Groningen
Inloop: 12:00 uur
Lunch: 12:30 uur
Opening en presentatie:
13:00 uur
Portiekbezoeken: 14:00 uur
Afsluitingsborrel: 17:00 uur
Wil je meefietsen? Neem dan zelf
een fiets mee. Als je geen fiets bij
de hand hebt, is dat geen probleem: wij huren er een. Laat dit
dan even weten via: pimpjeportiek@nijestee.nl of
bel (050) 8533534.
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Agenda Kroeg van Klaas

Telefoon

zaterdag 12 mei 2012
THE ROCKAWAYS
blues and rock

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 17 mei 2012
Songs & Whispers
JOHN FAIRHURST (UK)
BROOKE SHARKEY (UK)
ADAM BEATTY (UK)
singer/songwriters
aanvang 22.00 uur
zaterdag 19 mei 2012
MC BETTY
rhythm & blues
zaterdag 26 mei 2012
SUGAR DADDY & THE RHYTHM
LOVERS
rhythm & blues
Aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl

Gratis cursus MINDFULNESS
voor kinderen
Voor mijn opleiding zoek ik nog
een aantal kinderen (7-11 jaar)
die mee willen doen aan een gratis 8 weekse mindfulnesstraining
( 21mei-9 juli). Mindfulness is o.a.
effectief voor: betere concentratie, minder piekeren, minder vaak
ruzie maken en beter kunnen
slapen.
Locatie: Jacobstraat 17-19 Oosterpoort
Interesse of vragen?
www.mindfulnesskids.nl
info@mindfulnesskids.nl

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
MAANDAG 18 JUNI

Graansilo Griffeweg
8 juni: Summer Edition
Diverse artiesten. Kijk voor de
line-up op:
www.silosessions.nl/agenda.html.
De concerten beginnen om 17:45
uur. De deuren gaan open om
17:00 uur. Het zijn korte optredens dus wees op tijd en mis het
niet!
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ZATERDAG 16 JUNI OOSTERPOORT

JAARMARKT
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

VELE KRAMEN EN VLOOIENMARKT
(voor vlooienmarkt opgeven op de markt zelf)
Dit jaar UNIEKE EVENEMENTEN zoals:
SHANTIKOOR OOSTERSTÖRM en diverse zangers o.a.
GEBROEDERS W
RENÉ BEVERWIJK
LUDI
aan de kop van de Meeuwerderweg, mogelijk gemaakt door
CAFÉ DE KLEINE OSTERPOORT
GANZEN HOEDEN d.m.v. HONDEN
bij de kerk
HET NATIONAAL BUSMUSEUM
op het Griffeplein
De coverband FREESTYLE
Wegens groot succes van vorig jaar
bij CAFÉ MERLEIJN tot 20.00 in de avond.
DIT JAAR SPECIAAL:::::
DE OOSTERPOORT NEEMT DE EERSTE TRAM IN GEBRUIK!
gratis een rit in de oosterpoort-tram
(maximaal 20 personen per rit)
diverse attracties en net zoals elk jaar REUZE GEZELLIG
KoopCentrum Oosterpoort
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