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Beste lezer,
De zomerstop is in zicht en daarachter gloort een nieuw
jaar. Dat betekent een beetje terugkijken en vooruitblikken.
We nemen afscheid van Wim. Hij heeft zijn huis vlot kunnen
verkopen, wat op de huidige woningmarkt nog niet meevalt
zoals u in het artikel van Klaas Kloosterman kunt lezen.
We danken Wim voor het vele werk dat hij heeft verzet.
Niet alleen voor De Oosterpoorter, maar ook voor het
Buurtoverleg en de belangenbehartiging van de wijk met
betrekking tot de ingrijpende plannen voor de Zuidelijke
Ring. Wij zijn blij dat hij ons vanuit Helpman op de hoogte
wil blijven houden van de ontwikkelingen rondom die Ring.
Op de redactie, die het afgelopen jaar werd versterkt met
Wil Hekkers en Klaas Kloosterman, hebben we de taken
goed kunnen verdelen. Het lastigste daarbij was het beheer
van de advertenties en advertentiecontracten. Dat is nu
eenmaal geen klus waar redacteurs snel warm voor lopen,
want die schrijven liever een goed stuk. Toch zijn juist de
adverteerders ontzettend nodig om de Oosterpoorter te
laten voorbestaan. Daarom namens de gehele redactie dank
aan alle adverteerders voor hun bijdrage en wij hopen dat ze
ook volgend jaar weer van de partij zijn. U kunt binnenkort
een bezoek van een van ons tegemoet zien. Rest mij niets
dan u een gezellige braderie te wensen en daarna een
prachtige zomer. Wij zien u graag terug in september.
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BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijks
Buurtoverleg worden
onderwerpen besproken die
betrekking hebben op de
Oosterpoort en omliggende
wijken. Om alle wijkbewoners op de hoogte te houden
van alles wat er speelt, besteedt de Oosterpoorter
voortaan aandacht aan elk
buurtoverleg.
Dat daar belangstelling voor
is, bleek wel op de laatste
vergadering die gehouden
werd op 7 mei. Naast de
nieuwkomers van de vorige
vergadering, kon het Buurtoverleg opnieuw twee geïnteresseerden verwelkomen. De
nieuwe leden kunnen meteen
aan de slag, want er zijn een
hoop taken te verdelen en er
wordt vervanging gezocht voor
scheidend interim secretaris
Wim Maat In de vergadering
vertellen vertegenwoordigers
van een aantal belangengroepen wat er de afgelopen tijd
zoal heeft gespeeld: een delegatie van de Huurdersvereniging Oosterpoort is op
excursie geweest; namens
De Meeuwen wordt melding
gemaakt van overlast door een
nieuwe lichting Spaanse studenten; namens De Linie worden ontwikkelingen gemeld
met betrekking tot het nieuwe
speelpark aan het Helperdiep,
waarover elders in deze
Oosterpoorter meer; en ‘wij
van de Oosterpoorter’ lichten
de redactionele veranderingen
toe. Voorzitter Ton Sprenger
benadrukt dat nieuwe groepen
vertegenwoordigers van harte
welkom zijn om zich bij het
buurtoverleg te voegen. Naast
de belangengroepen staan
er nog een aantal andere
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onderwerpen op de agenda. Zo
is er het halfjaarlijkse beheeroverleg met Harrie Delemarre
van OCSW, waar structureel
verbeterbare zaken worden
besproken op het gebied van
groen (struiken etc.) en grijs
(zoals lantaarns en tegels).
Dit is ook het onderwerp
van de BORG Schouw die
binnenkort weer plaatsvindt.
Geïnstrueerde wijkbewoners
brengen hierbij in kaart hoe de
wijk erbij ligt op het gebied van
schoon, heel en veilig. Ook de
Zuidelijke Ringweg (ZR) komt
aan bod: een delegatie van
twee mensen gaat naar een
overleg met andere wijken die
aan de ZR liggen. Het doel
is het bundelen van krachten
om beter tegengas te kunnen
gegeven aan overheden. Verder werden besproken: de
financiën, het opknappen der
vergaderruimte en de subsidie
voor brandgangen. Wilt u ook
eens een vergadering van het
buurtoverleg bijwonen, dan
heeft u die gelegenheid op
maandag 18 juni of 3 september om 20.00 uur in het buurtpand aan de Mauritsstraat 1.
EWD

Waar grofvuil inleveren?
Bij sommige ondergrondse
vuilcontainers wordt regelmatig
grofvuil neergezet. Dat geeft
rotzooi en is niet nodig. Spullen die nog bruikbaar zijn kunt
u brengen naar een kringloopbedrijf als Mamamini (0503132200) of Goudgoed (0505039080) of ze door hen laten
ophalen. Voor onbruikbare
spullen zijn er de volgende
mogelijkheden:
1. Laten ophalen door de

gemeente. Twee keer per
kalenderjaar gratis, daarna
tegen vergoeding. Aanmelden
via de gemeentelijke website of
telefonisch via 050-3671000.
2. Brengen naar een van
de twee afvalbrengstations:
Woldjerspoor, Duinkerkenstraat
99 of Vinkhuizen Zuid,
Electronstraat 2. Vier keer per
kalenderjaar gratis, daarna
tegen vergoeding.
3. Hebt u heel veel grofvuil,
dan kunt u ook een container
huren bij de Milieudienst. Via
onderstaande website kunt u
die aanvragen.
Voor meer informatie over
grofvuil zie http://gemeente.
groningen.nl/grofvuil

BUURTNIEUWS
Riool Meeuwerderweg
Om bij extreme regenval het
water snel af te voeren wordt
binnenkort vanaf de Meeuwerderweg een waterriool door de
Dijkstraat naar het Winschoterdiep gelegd. Hiervoor wordt
aan de oostkant van de
Meeuwerderweg vanaf de Van
Julsingastraat tot aan de Dijkstraat een roostergoot van ca.
200 meter aangebracht, te beginnen bij de Van Julsingastaat. De Meeuwerderweg zal
steeds over een lengte van
zo’n 40 meter worden versmald
tot één rijbaan, waar op dat
moment niet kan worden geparkeerd. Dit zal met borden
duidelijk worden aangegeven.
De werkzaamheden worden op
29 juni voltooid.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij Roelofs
Wegenbouw BV op nr. 0613327965.

Veilig spelen
De gemeente heeft de bewonersvereniging van De Meeuwen verzocht om de particuliere speeltoestellen op het
grasveld weg te halen. De toestellen in de openbare ruimte
vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente: als
er ongelukken mee gebeuren,
draait de gemeente er voor op.
Daarom moeten ze voldoen
aan de strenge (veiligheids)
eisen van het Warenwetbesluit
Attractie- en speeltoestellen.
De particuliere speeltoestellen
zoals trampolines, plastic glijbanen en de tonnetjes voldoen
daar niet aan en kunnen best
gevaarlijk zijn. Wijkbeheerder
Chris Haverkamp geeft aan dat
als er nieuwe speeltoestellen
op het veld gewenst zijn, de
bewonersvereniging daarvoor
een aanvraag kan indienen bij
OCSW.

de verkeerssituatie rond de
school. Nu de eerste controle
heeft plaatsgevonden en de
school de certificatie weer voor
twee jaar binnen heeft, werd
op woensdag 23 mei het verkeersveiligheidslabel officieel
onthuld. Naast het bord, heeft
VVN de school ook een cadeau gegeven: de onderbouw
kreeg materiaal waarmee ze
nog beter kan oefenen met
verschillende verkeerssituaties.
De bovenbouw vanaf groep 5
kreeg een geldbedrag van 900
euro. Dit mag het onderwijzend
personeel naar eigen inzicht
besteden aan verkeersmateriaal voor de leerlingen. In het
kader van verkeersveiligheid is
de school momenteel in overleg met ROEZ en de wijkagent
op zoek naar een oplossing
voor de grote hoeveelheid
fietsen van scholieren in de
Oliemulderstraat.
EWD

http://www.keurmerk.nl/NL/
Keurmerkinstituut/Speelgelegenheden/WarenwetbesluitAttractie-en-speeltoestellen

GEMEENTENIEUWS
Mogelijk aanpassingen
na evaluatie
hondenbeleid
Sinds mei 2011 is het nieuwe
hondenbeleid in de gemeente
Groningen van kracht. Hondenuitren- en uitlaatgebieden
en het verplicht bij je hebben
van een opruimmiddel voor
hondenpoep vormden daarin
nieuwe elementen. Per 1 juli
wordt het beleid op een aantal
punten aangepast. Zo komt
er een algemene opruimplicht
voor hondenpoep, dus óók in
de goot en in uitrengebieden.
Dit houdt in dat de uitlaatgebieden verdwijnen. De gemeente
zal goed nagaan of de afvalbakken voor hondenpoep en
ander afval op de juiste plaats
staan. Verder bekijkt de gemeente samen met Vereniging
Hondvriendelijk Groningen of
het aantal loslooproutes kan
worden uitgebreid.

Ingezonden:
Revisie Trompbrug

Onthulling
verkeersveiligheidslabel
Borgmanschool

Beste redactie,

Al jaren besteedt de Borgmanschool veel aandacht aan
een veilige verkeersomgeving
en verkeersonderwijs. Veilig
Verkeer Nederland (VVN) heeft
dit in 2010 beloond met het
verkeersveiligheidslabel. Elke
twee jaar beoordeelt VVN opnieuw of de certificering wordt
verlengd. Hiertoe bezoeken
medewerkers van VVN verkeerslessen en beoordelen het
verkeersbeleid en de omgang
met eventuele wijzigingen in

Ik las in de Oosterpoorter dat
de Trompbrug gereviseerd
moest worden om het voor de
fietsers minder ongemakkelijk
te maken. Elke dag kom ik
over de Trompbrug, maar het
is na deze revisie in mijn beleving nog nooit zo erg geweest
met het ongemak.
Mijn fiets (en ik) vind(en) het
echt niet leuk om nu over deze
brug te fietsen. Het lijkt net of
de afstand tussen de planken
met asfalt erop groter is gewor-

Mandy Wienk (l) en Wilma Moorkamp (r) met prijs en vier
enthousiaste leerlingen
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den, echt geen verbetering.
Ik zou zeggen, probeer het
eens uit en deel jullie mening.
  
Marnix de Wit
Reactie gemeente Groningen
In de vorige Oosterpoorter
schreven wij een kort berichtje
over de revisie van de Trompbrug, die op het moment van
de deadline nog in volle gang
was. Wij besloten hoopvol met
de woorden: ‘Het heeft wat
ongemak opgeleverd, maar
fietsers kunnen nu weer op
volle snelheid de brug over
zonder zadelpijn op te lopen!’
Deze aanname bleek al gauw
behoorlijk voorbarig. Net als
Marnix de Wit moesten wij tot
onze grote verbazing concluderen dat van enige verbetering helemaal geen sprake was.
Sterker nog, de oneffenheden
leken wel erger geworden! En
dat terwijl de werkzaamheden
niet een week, zoals aangekondigd, maar zelfs anderhalve
week in beslag hebben genomen.
De Oosterpoorter heeft de gemeente daarom om een verklaring gevraagd en gelukkig
blijkt die er ook te zijn. Jan ter
Beek van ROEZ laat weten dat de aannemer onverwacht veel problemen had met
het afkrabben van de oude
slijtlaag. Omdat dit niet goed
bleek te lukken, is uiteindelijk

besloten om de werkzaamheden te staken en zich te bezinnen op een andere oplossing.
Op 1 juni heeft de aannemer
een proef uitgevoerd met een
nieuwe methode. Die proef is
geslaagd en daarop is besloten
om de werkzaamheden tussen
18 tot 20 juni definitief te voltooien. Daarbij worden de naden dichtgekit en een nieuwe
slijtlaag aangelegd. De brug
zal in die periode dus wederom
gesperd zijn maar wij gaan
ervan uit dat we daarna dan
écht zonder zadelpijn over de
Trompbrug kunnen fietsen!
CvdL

Aan de Parklaan schijnt
een rode zon
Het raampje in de deur van
het statige oude pand aan
Parklaan 14 staat open als ik
aankom. Via de lange gang
klinkt vrolijk gebabbel vanaf
de zonovergoten binnenplaats. Geen twijfel mogelijk:
hier speelt vandaag Tinto
Sol hun huiskamerconcert.
Passievolle flamenco en
Latijns-Amerikaanse traditionals op een warme
Pinksterzondag; hoe zonnig
wil je het hebben?
Berthe Boers, eigenares van
het sfeervolle huis met glasin-lood ramen, parketvloeren,
erkers en originele plafonds
met rozetten, verwelkomt haar
gasten met heel haar hart en
huis. Zij deelt haar prachtige
huis graag met anderen, vandaar ook dit (tweede) huiskamerconcert. Na de ontvangst
met koffie, thee en koekjes in
de kleine binnentuin mogen we
de steile houten trap op naar
boven, waar de muzikanten

klaar staan om ons te verwennen met hun zuidelijke klanken.
Marita Rust met haar prachtige
warme stem, flamencogitarist
Pascal Binneweg en pianist
Eric Huele, die zelfs een paneel van de piano heeft gesloopt om de klanken nog beter tot hun recht te laten komen
(en om, naar later blijkt, dolfijngeluiden te kunnen produceren
vanuit het hart van de piano).
Als extra verrassing treedt
tussen de nummers door Otto
te Wierik op met gedichten van
eigen hand. Een tikje verlegen
is hij wel, want het is zijn eerste optreden voor publiek. Nergens voor nodig overigens, die
verlegenheid; de gedichten
worden met warm applaus
onthaald.
In de pauze mag ik met Berthe
even kijken op de bovenste
verdieping van het oude pand,
waar een prachtige tweepersoons gastenkamer met luxe
regendouche en vrijstaand ligbad is gevestigd. Hier zie je
pas goed hoe hoog het huis is.
Het bijbehorende ruime balkon
geeft een wijds uitzicht over
het zuidelijk deel van de stad.
Mocht je gasten krijgen en
thuis geen ruimte hebben: deze gastenkamer, die onder de
naam Le Onde (de golf) bekend staat is te huur, desgewenst inclusief ontbijt!
Na de pauze vertellen de muzikanten verder. Muzikale verhalen over mannen die niet kun7

nen kiezen tussen hun geliefde
en de zee en haar vissen, verhalen over verdriet, over
moeders en kinderen, over…..
Ach, hoe beschrijf je muziek?
Kom gewoon de volgende keer
ook luisteren! In september is
er een nieuw huiskamerconcert
bij Berthe Boers, Parklaan
14 (06 2676 4388). Houd de
Oosterpoorter in de gaten voor
de exacte datum!
Meer informatie op:
Tinto Sol: www.marikesj.nl
Le Onde: www.bedandbreakfast.
nl/bed-and-breakfast-nl/
groningen/le-onde/9075

Wil Hekkers

Oosterpoort:
het mooiste dorp in Stad
In de vorige Oosterpoorter
stond een mooi aanbod.
Stichting de Komeet* van
Nijestee bood bewoners van
de Oosterpoort een wandeling aan door onze eigen
wijk. Gratis! Een uitgelezen
gelegenheid om ons eigen
dorpje in Stad, met haar
eigen sfeer en geschiedenis,
beter te leren kennen.
Egbert, Annette en Hans liepen
mee en verwonderden zich
over alle bijzonderheden die
Paulien Ex, zelf Oosterpoorter
en gids voor stadswandelingen
door Groningen, wist op lepelen. Egbert en Annette wonen
al zo’n 17 jaar in de Oosterpoort, Hans ongeveer 15 jaar.
Toch kwamen ze op plekken
waar ze geen weet van hadden en ontdekten ze veel over
de geschiedenis van de wijk
8

en de vele oude panden. Zo
wonen Egbert en Annette zelf
op het terrein waar voorheen
de fabrieken van Reinier Muller
en later Kwint gevestigd waren.
De rode en mooi gerestaureerde toegangshekken van
Reinier Muller, met de initialen
RM, staan nu in de Kwintlaan.
Hans woont in een voormalige
smidse aan de Oosterweg.
Toevallig stond in het boek dat
Paulien Ex bij zich had een
foto met toelichting.
Weetjes
Wist je bijvoorbeeld dat het
hoogteverschil tussen Meeuwerderweg en Oosterweg ruim
3 meter is? En dat de naam
Palmslag helemaal niets te
maken heeft met wuivende bomen, maar met de koehandel
op het Veemarktterrein? En dat
het in de Oosterpoort wemelde
van de kleine winkeltjes, vaak
vanuit huis gedreven? De
sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar in de vele, nu
bewoonde, winkelpandjes in
de buurt. Ook kende de buurt
beroemde bewoners als Herman Brood en de schrijver Max
Dendermonde, wiens vader
een badhuis bezat.
Meer achtergronden
Natuurlijk gaan we hier niet
alles verklappen over de wandeling. In het verleden schreef
oud-Oosterpoorterredacteur
Harry Perton menig verhaal
over de geschiedenis van de
Oosterpoort. Voor nog meer
verhalen en achtergronden kun
je ook het boek De Oosterpoort
van Gerard Offerman lezen.
En op www.gerard-offerman.nl
staat een apart hoofdstuk over
de Oosterpoort. Maar zélf door
de wijk wandelen en alles met
eigen ogen zien is een ervaring
op zich. De Oosterpoort is een

Hans, Egbert en Annette bij de
oude smidse aan de Oosterweg

levende wijk, dus er verandert
telkens wel iets. En dat de
Oosterpoort zelfs voor Paulien
nog geheimen heeft, bleek wel
tijdens de wandeling, want dat
er in onze wijk ook een sjoelende postduivenvereniging
gehuisvest is, was zelfs voor
haar een verrassing.
Wandeling zondag 17 juni
Paulien Ex verzorgt nog één
gratis rondleiding door de
Oosterpoort op zondag 17 juni.
Details hierover kun je vinden
op de service-pagina achterin
deze Oosterpoorter.
*Stichting De Komeet is door
Nijestee opgericht om het
wonen in de Oosterpoortbuurt
nog prettiger te maken. Prettig
wonen is meer dan alleen een
goed huis en een verzorgde
woonomgeving. Betrokkenheid
van bewoners bij hun buurt
ziet Nijestee als de X-factor om
een buurt echt prettig te maken
en te houden.
Wil Hekkers

COLUMN
VUILBEKKERIJ
“Godallemachtig, ‘k sta hier
nu al 5 minuten met een vuilniszak in m’n hand. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? De
Milieudienst heeft me nog een
brief gestuurd waarin alles
werd uitgelegd en ze hebben
bovendien een informatiesticker op de afvalcontainer
geplakt. Misschien heb ik een
vuiltje in m’n oog – best ironisch eigenlijk – maar ik zie
de knop waarmee ik de klep
kan openen niet. Shit, ziet mijn
buurman mij hier ook nog eens
stuntelen”.
“Hoi buurman, problemen?”.
“Eh ja, ik probeer mijn afvalzak
in de container te gooien, maar
ik kan hem niet openen. Er
moet ergens een rood knopje
zitten en ik heb dit apparaat al
van alle kanten bekeken, maar
ik kan het knopje niet vinden”.
“Ja, dat zei m’n vrouw vannacht ook nog, maar misschien
kan ik je helpen. Heb je deze al
geprobeerd?”
“Nee, dat ding is zilverkleurig, terwijl op de sticker staat
vermeld dat je de rode knop in
moet drukken”.
“Misschien is zilver het nieuwe
rood, maar effe serieus, als je
wat beter had gelezen, had je
gezien dat je geen rode knop,
maar een ronde knop moet
indrukken. Deze dus. Ben je
dyslectisch of zo?”
“Ai, nu weet ik hoe een boer
met kiespijn zich voelt. Maar
bedankt voor het advies, ik
zal het ’s proberen. Nou, d’r
gebeurt niet veel. Ik begin me
nu toch echt af te vragen waar
dat knopje voor nodig is, want
het maakt niet uit of ‘ie nu rood
of rond is, hij gaat nog steeds

niet open. Wat moet ik nu? Als
ik de zak naast de container
laat staan krijg ik een boete
en ik heb ook geen zin om die
meurende zak weer mee terug
naar huis te nemen. Zal ik ‘m
maar in het Winschoterdiep
pleuren?”.
“Nee joh, ’t is je schoonmoeder
niet, zo’n zak blijft drijven en
bovendien ben je qua boete
dan nog verder van huis. Ik
heb wat technisch inzicht en
ik weet dat het wel eens wil
helpen als je dergelijke high
tech apparatuur een flinke trap
verko....”
“He wacht ‘s, ik hoor een klik.
Warempel, de klep kan open,
kan ik eindelijk mijn afval kwijt.
Ok, ‘t kost een paar ton, maar
dan heb je ten opzichte van
de oude situatie ook wel een
extra handeling te verrichten,
een langere wachttijd en meer
storingsgevoelige elektronica”.
“Maar geen rood knopje!”
Harm Kuiper

ADVERTORIAL
Kamperen zonder
rugklachten – 5 tips
Kamperen kan fantastisch
zijn. Maar sommige houdingen en bewegingen zijn lastig
voor mensen met een kwetsbare rug. Dan kunnen rugklachten de vakantiepret
bederven. Hoe kun je dat
voorkomen? Eric Beck van
Fysiocentrum Hereweg geeft
praktische tips.
Haringen inslaan
Ga nooit voorovergebogen
staan als je tentharingen in de
grond slaat. Kniel met één knie
op de grond en let erop dat je

rug recht blijft.
Luchtbedden oppompen
Heb je een handpompje, ga
dan niet voorovergebogen
staan maar ga zitten in een
stoel of op de grond. Gebruik
je een voetpomp, zoek dan
ergens steun met je hand,
bijvoorbeeld aan de auto.
Een elektrisch pompje is ook
handig.
Liever kruipend de tent in
Veel tenten zijn te laag om er
rechtop in en uit te lopen. Loop
niet steeds voorovergebogen
de tent in. Dan kun je beter
kruipen.
Ga zitten om iets
op te pakken
In een tent staan veel spullen
laag bij de grond. Ga niet
steeds voorovergebogen staan
om iets te pakken. Ga liever
in een stoel of op de grond
zitten als je iets zoekt. Als je
tóch staande iets oppakt, zet
je benen dan wijd uit elkaar.
Steun met één hand op je knie
en gebruik de andere om iets
op te pakken.
Wissel je houdingen af
Ga af en toe op de grond zitten, dan weer op je knieën,
daarna weer in een stoel of
even liggen. Zorg bij lange
autoritten voor veel pauzes
om de benen te strekken. Bij
beginnende rugpijn vermindert
een wandeling vaak de pijn.
Voor meer informatie kunt
u terecht bij Fysiocentrum
Hereweg, Hereweg 8.
www.fysiocentrumhereweg.nl
Tel. 050-3134636
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Bij ons kunt u terecht voor:
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Afscheid van de Oosterpoort(er)
Eenendertig jaar heb ik gewoond in de mooiste wijk van
Groningen: de Oosterpoort. De eerste vijfentwintig in betrekkelijke anonimiteit, maar najaar 2005 nam ik van Harry
Perton de coördinatie van De Oosterpoorter over. Het werd
een uiterst roerige overgang, waarin het bestaan van onze
wijkkrant bedreigd werd.
Wellicht herinnert u zich nog
dat in die tijd een tweede
wijkkrant werd opgericht: De
Neutrale. De strijd om de adverteerders barstte los, want
de winkeliers, verenigd in het
Koopcentrum Oosterpoort
(KCO), waren niet bereid om
in twee bladen te adverteren.
Beide bladen zijn daarom
samengevoegd, maar het was
geen gelukkig huwelijk. Na drie
maanden was de scheiding
al daar. De Neutrale hield het
voor gezien en De Oosterpoorter ging alleen verder.
Ik ben ontzettend trots op ons
maandblad De Oosterpoorter
en haar formidabele redactie.
In de periode dat ik coördinator
was heb ik met verschillende
mensen samengewerkt, waarvan een aantal inmiddels zijn
vertrokken: Jan (ex-neutrale),
Mirjam, Ingrid en Nelleke. De
harde redactiekern met
Ellen, Carolina, Patricia, Anke,
Ronald en Tineke bleef en is
aangevuld met Amrut, Klaas
en Wil. Wat een lol hadden we
vaak. Na het bloedserieus

verhalen. De Oosterpoorter
heeft invloed en ik zal haar
vanuit Helpman zeker blijven
lezen.
Ik bedank u allen voor de prettige samenwerking en kom u
vast nog tegen, want ik zal nog
vaak in deze prachtige wijk te
vinden zijn.

redactievergaderen togen we
naar de Kroeg van Klaas
Wim Maat
voor een flinke borrel. Dankzij
mijn aantekeningen kon ik de
afspraken de volgende dag
toch nog reproduceren. Naast
de redactieleden waren er
ook de mensen die regelmaGratis wandeling door
tig hun bijdrage aan ons blad
de Oosterpoort
leverden. Denk aan onze
striptekenaars Jonna en Lisa,
Zondag 17 juni van 13.00tekenaar en dichter Lotte en
kraaiencolumnist Cees. Met z’n 15.00 uur
Start: Plein voor De Silo aan
allen lukte het ons vrijwel altijd
de Griffeweg.
om een mooi en leesbaar blad
te maken, met nieuws uit de
Eind van de wandeling is
buurt, aandacht voor de mens
bij Café die Twee (vroeger
en niet te vergeten het rijke
Royal) aan de Oosterweg/
zakenleven in de buurt.
Maurits Dwarsstraat waar het
eerste kopje koffie/ thee gratis
Natuurlijk hadden we ook onze
wordt aangeboden.
missers. Zonder in detail te
willen treden kan ik zeggen dat
Deze wandeling wordt beze bij het Poortershoes nog
taald door Stichting De Korood aanlopen als je over De
meet; een leefbaarheidsfonds
Oosterpoorter begint. Ook bij
van Nijestee die het wonen in
de advertenties ging wel eens
de Oosterpoortbuurt nog pretiets fout. Aanbiedingen die al
tiger wil maken.
lang waren verlopen, prijzen
die niet waren gecorrigeerd,
Ik, gids Paulien Ex ( van
festiviteiten met verkeerde
Paulien Excursions ) en zelf
data: we plaatsten ze allemaal.
Oosterpoortbewoner, voer de
Dat leidde tot pittige discussies
wandelingen uit. Meld u snel
en ik bied mijn nedrige excuus
aan. Met elke wandeling kunaan als verantwoordelijke voor
nen max. 20 mensen mee.
de blunders. Tegelijkertijd blijkt
Vol is vol!
hieruit dat het blad zeer goed
gelezen wordt. Door de inwoMail naar:
ners van onze wijk, maar ook
info@paulienexcursions.nl
door hoogwaardigheidsbekleOf bel naar : 050-3131859
ders in onze stad zoals gemeenteambtenaren en wethou- Meer info:
www.paulienexcursions.nl
ders. Zij komen regelmatig tot
actie vanwege onze kritische
11
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Verkoper huizen Oosterpoort:
van dromer naar realist!

daar is nog steeds veel vraag
naar. Over wat niet verkoopt
geven beide makelaars hetzelfde
antwoord: apparteIn een tijd waarin de fundering onder de huizenmarkt lijkt
menten! "Daar hebben we in
weggevallen, of zoals sommigen zeggen: ernstig te lijden
Groningen veel te veel van.
heeft aan betonrot, zitten verkopers en makelaars in GroOok in de Oosterpoort. Huizen
ningen nog steeds goed. Belangrijkste statistiek: landelijk
aan Kop van Oost, de Bougezien wordt een op de markt aangeboden huis gemiddeld
binnen zes maanden verkocht. In de stad ligt de verkooptijd man Boulevard raak je moeilijk
kwijt. De Stoker en Brander:
zo rond de drie maanden.
zelfde verhaal. Er zijn een tijd
Een korte verkooptijd is gunfactor". De combinatie schatlang teveel van dit soort wostig. Een huis dat lang te koop tig en dorps enerzijds en het
ningen gebouwd. De prijs daalt
staat verliest veel van zijn
voorzieningenniveau en de
en deze woningen zijn lastig
waarde zeggen makelaars
ligging anderzijds (dichtbij het
verkoopbaar. Ook boven en/of
Bauke Bakker van makelaarcentrum, directe uitvalswegen
benedenwoningen zijn mindij van der Houwen en Mark
naar buiten de stad) maken
der in trek in de Oosterpoort.
Kamps van Kamps De Vries
de Oosterpoort samen met de
"Moeilijk verkoopbaar, vooral
& Kamps, beide actief in de
Noorderplantsoenbuurt tot de
als je er niet gelijk in kan, als
Oosterpoort. In de eerste
er nog flink verbouwd moet
drie maanden dat huizen
worden." Toch zien beide
te koop staan wordt 23
makelaars de toekomst
procent verkocht, daarna
optimistisch tegemoet.
wordt het veel moeilijker.
Groningen blijft een goede
Van huizen die twee, drie
markt, net als noord-Drenjaar in de markt staan,
the en Assen. Eigenlijk zijn
wordt nog slechts drie
alle huizen in de regio goed
procent verkocht. Belangverkoopbaar, als je je maar
rijker nog: bij huizen die
houdt aan die ene gouden
snel verkocht worden, zit
regel: realistisch insteken!
relatief weinig verschil tusAls de vraagprijs te hoog
sen de vraagprijs en hetgeen
populairste woongebieden in
is, is een huis onverkoopbaar.
het huis uiteindelijk oplevert.
de stad. Voor beide buurten
Als het daardoor te lang onWe vroegen de twee makegeldt ook dat het er bruist.
verkocht blijft, neemt de belaars hoe het is gesteld met de Buurten met karakter. Veel
langstelling van kopers af: "Zal
huizenmarkt in Groningen en
studenten. Veel mensen die er wel iets mis mee zijn, staat al
dan met name in de Oosterhun leven lang al wonen. Veel
zo lang te koop!". Zelfs als de
poort.
voorzieningen en niet onbeverkoper dan in prijs daalt is
langrijk: veel kinderen die als
het lastig om de aandacht van
De buurt: Oosterpoort
bindende factor gelden. Al met potentiële kopers nog te trekpopulair bij kopers!
al een optimistisch verhaal, al
ken, met vaak als eindresultaat
Huizen in de Oosterpoort zijn
laat de misère in de huizendat de uiteindelijke opbrengst
geliefd. In de stad zijn gezinsmarkt de Oosterpoort niet hele- van zo'n huis flink keldert". Dus
woningen rond het centrum
maal ongemoeid. Bakker: "Wo- het allerbelangrijkste is: je huis
met tuin erg populair. In de
ningen in de Oosterpoort zijn
tegen een realistische prijs
Oosterpoort geldt dat bijvoorgewild, maar hebben de laatste aanbieden. Daarmee komen
beeld voor de Barkmolenstraat tijd ook een tikkie gehad. En
we bij de psychologie van de
en de Kwintlaan. Maar ook
...ook alle huizen zijn lang niet
verkoper.
oudere huizen uit de twintiger
even goed verkoopbaar.”
en dertiger jaren zijn populair,
De verkoper: zo'n mooi huis!
zeker als er een tuin bij zit. Die Het huis: wat doet het goed? Veel mensen die nu hun huis
oudere woningen hebben ook
Eengezinswoningen rond het
verkopen hebben datzelfde
een grote "schattigheidscentrum! Huizen met een tuin,
huis in de 'goede' tijd gekocht.
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Soms moesten ze flink opbieden tegen andere gegadigden.
Veel huizenbezitters hebben in
de loop van de tijd hun huizen
verder opgeknapt en zagen
de waarde van de woning
soms een, soms twee keer
over de kop gaan. Nu hun huis
om wat voor reden dan ook
in de verkoop gaat, krijgen
ze te horen dat ze voor hún
huis veel te veel geld vragen.
Natuurlijk hebben ook zij van
de crisis gehoord en dat de
huizenprijzen dalen, maar hún
prachtige huis in déze geweldige buurt, dat die prijs zó erg
gedaald is .... 'Van dromer naar
realist', dat is de beweging die
deze verkopers volgens de
makelaars snel moeten maken.
Als ze te lang aan een niet
realistische vraagprijs blijven
vasthouden, blijkt het huis
onverkoopbaar of staat het te
lang te koop, waardoor de uiteindelijke opbrengst nog veel
meer zal tegenvallen. Daar-

naast is er ook nog een categorie verkopers die erg moeilijk
kán zakken in de vraagprijs,
omdat ze dan blijven zitten met
een te grote restschuld (hypotheek). Mensen die hun baan
kwijtraken of stellen die uit
elkaar gaan en in betere tijden
een - achteraf bekeken - toch te
duur huis hebben aangeschaft.
De makelaar:
realistische vraagprijs en
goede presentatie!
De makelaar zit een beetje in
hetzelfde schuitje als de verkoper. Er is weinig vraag op de
huizenmarkt. Dat betekent dat
makelaars zich meer moeten
onderscheiden om opdrachten
binnen te halen en slagvaardiger moeten optreden in het
proces om huizen aan de man
te brengen. De tijd dat een huis
zichzelf verkocht is voorbij. Beide makelaars hebben daar een
eigen strategie in ontwikkeld.
Bakker: "Belangrijkste is een
realistische
vraagprijs en
een goede
presentatie.
Funda speelt
daarbij een
essentiële
rol. Potentiële
kopers zitten
bijna dagelijks
achter hun pc
om de markt
te volgen.
Belangrijk is
dat je goed
op Funda
staat en dat
je huis op een
van de eerste
pagina's van
Funda wordt
getoond. Huizen met een
toegevoegde
plattegrond of

een folder staan hoger in de
Fundarangorde. Dat kost wat
extra geld, maar verdient zich
snel terug. Niemand wil dat
zijn huis pas op pagina 25 van
een Funda zoekopdracht komt
bovendrijven."
Kamps: "Belangrijkste is een
realistische vraagprijs en
een goede presentatie. Daar
hoort Funda bij, maar ik hecht
minder waarde aan een hogere rangorde op die Funda
pagina's. Belangrijkste blijft:
realistisch insteken en je moet
er staan als de koper zich
aandient, dus 's avonds en
op zaterdag. Bezichtigingen
zijn erg belangrijk. Wij zijn erg
gericht op het directe contact:
zoveel mogelijk met potentiële
kopers op huisbezoek.
Andere tijden
Toen ondergetekende in 1993
op zoek was naar een huis
in de Oosterpoort, rende hij
elke zaterdag naar het hoofdkantoor van het toen nog
Nieuwsblad van het Noorden
om snel de die week aangeboden huizen te spotten. Om
negen uur 's ochtends waren
we de tweede bezichtigers.
We hadden geluk, het eerste
stel had achteraf toch minder
belangstelling. Op zondagochtend werden we gebeld. Wij
moesten wel voor vier uur 's
middags beslissen. Anderen
stonden te trappelen…
Klaas Kloosterman
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dé makelaar
voor
de koper
voor u dus!
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Baptistenkerk krijgt
duurzame bestemming;
huurappartementen
hoger segment
Het circa 80-jarige pand van
de voormalige Baptistenkerk
ondergaat op dit moment
een metamorfose. Aan de
binnenkant welteverstaan.
De bouwplannen die ruim
een jaar geleden in deze
krant stonden, zijn werkelijkheid aan het worden; de
kerk gaat binnenkort plaats
bieden aan 20 zelfstandige
huurappartementen op drie
verschillende verdiepingen.
Een bijzonder plan want de
kerkgevel aan de voorkant,
bij de Meeuwerderweg, blijft
helemaal hetzelfde. Het enige
wat straks zal doen vermoeden dat het hoge donkergekleurde gebouw een andere
bestemming heeft, zullen het
beltableau en de brievenbus
bij de grote voordeur aan de
Meeuwerderweg zijn.

gesplitst en/of verkocht, er komen alleen huurappartementen
in en de voorgevel blijft intact.
Het pand is indertijd in goed
overleg met het kerkbestuur
van de Baptistenkerk overgenomen. De leden van het bestuur waren erg blij met het behoud van het pand als geheel
én met de nieuwe bestemming:
woonruimte voor huurders. De
verwachting is dat vooral jonge
samenwonenden tussen de
30 en 45 jaar hun intrek in de
vroegere Baptistenkerk zullen
nemen.

Ontwerp Jacob van Ringen
Verantwoordelijk voor het ontwerp is de bekende architekt
Jacob van Ringen. Hij heeft
veel ervaring in het omtoveren
van bestaande gebouwen in
goede wooncomplexen. Het
heeft - zoals bij alle bouwprojecten - nog heel wat tijd
gekost voor alle vergunningen wat betreft bijvoorbeeld
isolatie, daglicht, parkeren en
nieuwe ramen achterzijde,
goedgekeurd waren, maar het
Blij kerkbestuur
is gelukt. Nog even ter memoDe redactie heeft gesproken
rie: het kerkgebouw bestaat uit
met de trotse eigenaar en
3 delen. In het eerste en hoogontwikkelaar van dit ambtieuze ste deel met de ingang aan de
project en daaruit zijn een
Meeuwerderweg worden drie
aantal punten naar voren geko- verdiepingen aangebracht.
men. Het pand zal niet worden In de zijkant aan de Warmoestraat en het achterdeel
bij de Oliemulderstraat worden
twee verdiepingen gemaakt. In
totaal worden er 20 zelfstandige appartementen gerealiseerd
met een gemiddelde grootte
van 30 m2. Op de begane
grond komen zes appartementen, op de eerste verdieping
ook en op de andere verdiepingen twee maal vier.
Oplevering
Er worden diverse vloeren en
wanden aangebracht en er

komt voor deze hele constructie een nieuwe fundering op
palen. Bij de nieuwe fundering
zal afdracht plaatsvinden richting de bestaande fundering.
De vloer wordt vervangen
i.v.m. de nieuwe noodzakelijke
fundering, voor de draagkracht.
In de achtergevel komen op
grote hoogte twee geblindeerde ramen. In het dak komen
zes enkele en twee dubbele ramen. En wie de kerk kent, weet
dat er behalve via de prachtige
glas-in-lood ramen weinig licht
naar binnen viel. Uiteraard
blijven deze glas-in-lood ramen
behouden. De sloop en herbouw verlopen voorspoedig,
de verwachting is dat het pand
omstreeks september wordt
opgeleverd.
Duurzaam en wonen
De kerkbanken zijn allen weggeschonken, met uitzondering
van één bank die in de entree
van het gebouw komt te staan.
De inrichting van de appartementen wordt modern en tijdloos, met mooie houten vloeren in de woongedeeltes en de
natte ruimtes worden voorzien
van antracieten kwaliteitstegels
en wit luxe sanitair. De bedoeling is dat het allemaal lekker
lang meegaat en dus, net zoals
het pand, duurzaam en functioneel is.
AvdB
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Kinderdagverblijf Heppie

Wist u dat er in het Menzis gebouw aan
het Winschoterdiep 70 een prachtig
kinderdagverblijf zit?
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij en
ontvangen u graag voor een rondleiding.
Ook gezocht:
ervaren en enthousiaste invalkracht.
Kijk voor meer informatie op:
www.kdvheppie.nl
of bel voor een afspraak:
(050) 523 46 90
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Crypto de Luxe

Tot onze niet geringe verbazing
heeft geen enkele Oosterpoorterlezer de moeite genomen zijn of
haar oplossing naar de redactie
op te sturen. Terwijl we toch in de
wandelgangen hoorden dat velen
de puzzel gemaakt hebben en
er een prachtige cadeaubon van
HUBO Weening klaar lag.
U mag in de herkansing met
de tweede Crypto de Luxe. We
hebben de spelregels een beetje
aangepast: ook als u niet de hele
puzzel heeft ingevuld kunt u uw
oplossing inzenden. De winnaar is
dan degene met de meeste juist
ingevulde vakjes.
U kunt de oplossing t/m 15
juli opsturen naar: redactie
Oosterpoorter, Mauritsstraat 1,
9724 BH Groningen o.v.v. Crypto
de Luxe.
Mailen mag naar oosterpoorter@
gmail.com. De winnaar krijgt
een waardebon ter waarde van
15 euro, te besteden bij HUBO
Weening.

Horizontaal
6. Tijdens een fietsvakantie ben je zelf ongebonden. (7)
7. Zijkamertje. (7)
8. De waarheid is in India heilig. (3)
9. De tandarts zet ‘m op zijn werk. (5)
11. Kwamen Rensenbrink en Witschge ook uit Bedum? (6)
13. Die dj is niet dom en daarom mag hij meevoetballen. (2)
14. Ik stop pas als ik boven ben. (3)
15. Niet erg origineel achterstuk. (7)
16. Uitschieter die niet van vissen houdt. (7)
17. Brutaal biertje. (6)
18. (Geen)Vogelaarwijk. (2+6)
20. B-examen? (3)
22. Getikt op de schoorsteen. (3)
23. Boven de beste gaan en toch gelijk zijn. (12)
25. Riskant stukje van een kostbare stof. (5+5)
26. Hiermee maakt je een filmpje vast. (4)
Verticaal
1. Ik maak een vuurtje, de heilige eveneens. (4)
2. Hij voetbalt het liefst met kunstlicht. (10)
3. Eten uit blik. (8)
4. Mandela worstelt soms met zichzelf.(7+6)
5. Hierin voetballen ze tussen twee uitersten. (5)
7. Wil is klaar. (6)
10. Oosterpoorter bevrijdingsbeweging die voorlopig alleen dit blad
maakt. (8)
12. Klinkt na de rekening en wordt geluid door vooraanstaand volk. (9)
18. Het prijst en plaatst de juiste datum. (7)
19. Na het weekend komt de waarschuwing. (6)

Oplossing vorige crypto
Horizontaal
5. Gebeurd, 6. Saldo, 7. Eethoek,
10. Afwas, 13. Duur, 14. Naakt,
15. Bij, 16. Knoop, 17. Oksel,
19. Klim (Engelse witte motor =
milk), 20. Neven, 21. As, 22. Gasnota, 23. Storm.
Verticaal
1. De Meeuw, 2. Euro, 3. Sluw,
4. Loos, 8. Haringman, 9. Een Pot
Nat, 11. Fotokunst, 12. Ambtenaar, 18. Alfa.

20. Handelsschool? (5)
21. Hiermee kan een voetballer
douchen. (4)
22. De helft van 21. (4)
24. Watervoertuig. (4)
26. Assistenttrainer. (2)
27. Die godin bestaat voor de
helft. (2)
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De Oosterpoort

OOSTERKIDZZZ

Hij is weg,
verdwenen
hij was niet meer nodig
kapotgemaakt
de Oosterpoort.
Het was een poort
waarvan je dacht:
sommige mensen
mogen er door
en anderen niet.
Als je er door ging
kwam je in de stad
maar soms
was je uit de stad.
Ik vind het jammer
dat hij weg is
omdat hij belangrijk was
voor de mensen
in de stad
en in de Oosterpoort
Lotte Boswijk, mei 2012
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SERVICE
Oproep
Op maandag 21 mei tussen 17.50
uur en 18.00 uur ben ik mijn lichtgrijze leren bikerjasje verloren
nabij de COOP aan de Meeuwerderweg. Het is een kort jasje van
soepel leer met o.a. ruitvormig
stiksel op de schouders, maat 36,
gekocht bij Pasveer (label van
de winkel zit aan de binnenkant).
Mocht je het jasje hebben gevonden, of informatie hebben, mail
dan met de redactie:
oosterpoorter@gmail.com
Alvast bedankt!

Kroeg van Klaas juni 2012

Telefoon

zaterdag 16 juni 2012
BLUESFLOWER
blues

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030

donderdag 21 juni
SONGS & WHISPERS
PAUL CREANE (IRL)
NORMAN (USA)
aanvang 22.00 uur
singer/songwriters
zaterdag 23 juni 2012
CONINE
pop

Sterrebos Live

zaterdag 30 juni 2012
BLUES GALLERY
blues
Aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur
Gratis entree

Ook deze zomer kunt u weer genieten van een reeks concerten in
het Sterrebos. De concerten zijn
elke tweede zondagmiddag van
de maand van 14.30-16.30 uur.

Kroeg van Klaas
9724 CJ Oosterweg 26 Groningen
050 3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl

De optredens zijn in de muziekkoepel, gebouwd in 1926, die
een prachtige akoestiek heeft en
sfeervol gelegen is in het Sterrebos. De concerten zijn kleinschalig, muzikanten spelen er graag
en de concerten worden inmiddels druk bezocht.

Poortershoes

Simone van Leusden

Iedereen is van harte welkom en
de toegang is gratis. Er zijn ± 100
zitplaatsen beschikbaar, maar
u kunt ook uw eigen tuinstoeltje
meebrengen. Koffie en andere
drankjes zijn verkrijgbaar.

De nieuwe programmaboekjes
worden verspreid in het weekend
van 25 augustus
Het Open Huis is op donderdag
30 augustus, van 17.00 tot 19.00
uur, met informatie over de activiteiten en voor iedereen gratis
koffie en thee en lekkere hapjes.
De cursussen beginnen weer in
de week van 3 september

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
Maandag 18 juni
Maandag 3 september
Een verslag van de vorige vergadering vindt u elders in dit blad.

Filmmiddag
Speeltuinvereniging
Op 20 juni is er weer een filmmiddag speciaal voor kinderen.
Aanvang 14:00 uur. De toegang
is gratis voor leden. Niet-leden
betalen €1,- pp.

Een greep uit het aanbod van
nieuwe activiteiten: Cursus Chinees, Engelse conversatie, korte
kookcursussen, Open atelier,
inloop voor ondersteuning computergebruik.
BINGO POORTERSHOES
Op woensdag 27 juni is er van
14.00-16.30 uur in het Poortershoes weer een gezellige Bingo.
“Oranjekoorts stijgt tot grote
hoogte in Blekerslaan dankzij
Oosterpoorterbezorgers”
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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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