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Beste Lezer,
Hopelijk bent u niet al teveel geschrokken van deze
Oosterpoorter. Op het moment dat dit stuk geplaatst wordt, is het
nog spannend hoe de papieren versie eruit zal zien, maar ik kan
u zeggen dat de voorpagina van de digitale proefdruk van het
scherm af knalt! Prima; wij wilden kleur, wij krijgen kleur! Dank
aan Amrut Sijbolts, Karin van der Zee en drukkerij De Marge,
die veel werk hebben verzet om dit voor elkaar te krijgen. Maar
er valt meer nieuws te melden. Zo is inmiddels onze website
gelanceerd. Voortaan kunt u op www.deoosterpoorter.nl veel
oude (zwart-witte) Oosterpoorters teruglezen. In de rubriek
Webstrunen meer daarover. Ook nieuw is de rubriek Ad Lips,
waarin Suzanne Bodde op zoek gaat naar het verhaal achter
een advertentie op het prikbord van onze buurtsuper. Verder
krijgt u de beste wensen van Lotte en Lola en leest u over de
goede voornemens van Harm en Boe. Om uw eigen goede
voornemens te helpen realiseren, doet Fysiocentrum Hereweg u
een mooi aanbod. En zo hoort dat, in het eerste nummer van het
nieuwe jaar! Wij wensen u veel leesplezier.
Ellen Westerveld

Columns:
Boe
Harm
Medewerkers:
Luuk Verpaalen
Suzan Bodde
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De Marge
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Wil Hekkers
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Ferri Klootsema

Inleverdatum volgend nummer:
Maandag 4 februari 2013
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BUURTNIEUWS

Buurtoverleg

In het tweemaandelijks Buurtoverleg worden onderwerpen
besproken die betrekking hebben op de Oosterpoort en omliggende wijken. Om wijkbewoners op de hoogte te houden van wat er speelt, besteedt De Oosterpoorter aandacht aan elk
Buurtoverleg. Maandag 17 december kwamen de leden weer bijeen.
Het is de eerste vergadering van het nieuwe bestuur en de nieuwe taakverdeling wordt meegedeeld. Bij afwezigheid van voorzitter Ruurd de Boer, leidt vicevoorzitter Leontien Hagevoort de
vergadering. De rest van het bestuur bestaat uit Pauline van der Veen (secretaris) en Richte Lameris (penningmeester). David Zomer gaat met de redactie van de Oosterpoorter websitebeheer
doen en Andrina Grootjans houdt zich beschikbaar om indien nodig in te vallen. Na de presentatie
van het nieuwe bestuur is de beurt aan twee heren van RO/EZ, Emiel Flart en Jaap Dallinga. Aan
de hand van een aantal plattegronden leggen zij uit hoe het nieuwe bestemmingsplan voor het
Europapark eruit ziet. Informatie hierover kunt u elders in deze Oosterpoorter lezen. Na afloop van
de presentatie zijn er nog veel vragen. Gelukkig zijn de heren Flart en Dallinga bereid om mails te
beantwoorden, de stand van zaken door te geven en nadere uitleg en informatie te geven aan het
Buurtoverleg als daar behoefte aan is. Natuurlijk komen ook de ontwikkelingen rondom de zuidelijke ringweg weer aan de orde. Om te voorkomen dat dit onderwerp een te groot deel van de vergadering in beslag gaat nemen wordt er een extra vergadering over dit onderwerp ingepland voor
7 januari. Van de overige zaken die werden besproken nog even uw aandacht voor het volgende:
al meerdere malen kwam het onderwerp ‘misthoorn’ ter sprake. Door sommige aanwezigen wordt
geregeld een misthoornachtig geluid van onbekende oorsprong gehoord. Is er een lezer die weet
wat dit geluid kan zijn? Laat het ons weten via het e-mailadres oosterpoorter@gmail.com
(vervolg op pagina 12)

De eerstvolgende reguliere vergadering is op maandag 28 januari 2013 om 20.00 uur in het buurtpand aan de Mauritsstraat 1. De verdere vergaderingen voor 2013 zijn gepland op 18 maart, 29 april, 17 juni, en na de zomer: 2 september, 21 oktober, 2 december

Ellen Westerveld

BUURTNIEUWS

Riolering kan meer regenwater aan
In de Oosterpoort is de opslag- en afwateringscapaciteit van de
riolering vergroot. Dat bleek nodig na de wateroverlast aan de
Meeuwerderweg in de zomer van 2010, toen er in korte tijd een
enorme hoeveelheid regen viel. Een nieuwe regenwaterafvoer
onder de Dijkstraat, van de Meeuwerderweg naar het Winschoterdiep, is het laatste onderdeel in een serie van maatregelen
om de regenwaterafvoer in de wijk te verbeteren. Daarom heeft
wethouder Jan Seton deze nieuwe afvoer dinsdag 18 december
in werking gesteld. Meteen na de wateroverlast heeft de gemeente in 2010 al snel maatregelen doorgevoerd. Zo werden in
de Meeuwerderweg de straatkolken breder gemaakt en kwamen
er waterdoorlatende putdeksels. In hoger gelegen straten werden
stuwconstructies aangebracht om te voorkomen dat regenwater
te snel naar de Meeuwerderweg stroomt. Met de nieuwe buis
naar het Winschoterdiep kan ook bij hevige regenval het water in
dit laagste gebied in de Oosterpoort beter worden gereguleerd en
afgevoerd.
Bron: Gemeentenieuws
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Wethouder Jan Seton en
Rienk Weening stellen de nieuwe
afwatering in werking

BUURTNIEUWS

Bestemmingsplan
Europapark 2013
Tijdens het buurtoverleg
van december hebben Emiel
Flart en Jaap Dallinga van
RO/EZ uitgelegd waarom er
een nieuw bestemmingsplan op tafel ligt voor het
Europapark en wat het plan
inhoudt. Voor het maken van
een nieuw bestemmingsplan
waren twee redenen.
De gemeente is verplicht om
elke tien jaar bestemmingsplannen te heroverwegen en/of
te wijzigen. Het plan voor het
Europapark was inmiddels tien
jaar oud en dus aan wijziging
toe. De tweede reden is dat
de gemeenteraad op 25 januari 2012 het Gebiedsconcept
Europapark heeft vastgesteld.
Hierin staat een nieuwe visie
op het Europapark, die in een
bestemmingsplan moet worden
vertaald.
Oorspronkelijk waren in het gebied voornamelijk kantoorgebouwen gepland. Echter door
veranderingen op de kantorenmarkt acht de gemeente het
niet waarschijnlijk dat er voldoende animo is voor het gebied. Daarom is er in het nieuwe bestemmingsplan sprake
van een gemengde bestemming: wonen, sporten en kantoren. De huidige bebouwing
bij en aan de Boumaboulevard
geeft daar al een beeld van,
met de aanwezigheid van de
Euroborg (sport), het Alpha
college (onderwijs), de Jumbo
(super), Casino, Horeca, een
Wolff (bioscoop), etc. Er komt
ruimte voor een groene zone in
de wijk en natuurlijk wordt aandacht besteed aan parkeren.

Hierbij wordt er naar gestreefd
om auto’s zoveel mogelijk uit
het zicht te houden. Voor fietsen is er parkeergelegenheid
bij het nieuwe NS- station. Een
groen (wandel)gebied moet de
Linie met de oude spoorbrug
verbinden. Het stadsstrand
zal verdwijnen, maar wellicht
is daar ruimte voor andere
kleinschalige horeca. In het
zuidelijke gedeelte richting
de Mediacentrale, waar de
trainingsvelden van de FC
verdwijnen, komen misschien
een sporttheater (sporthal plus
opleidingen) en andere voorzieningen.
Samenvattend komt het er op
neer dat de gemeente meer
wil kijken naar de behoefte van
de markt en flexibel wil zijn in
wat precies waar komt. Dat
betekent dat particulieren en
bedrijven zich bij de gemeente
kunnen melden met plannen
voor (een deel van) het gebied.
Tot en met 17 januari is er een
inspraakprocedure, waarna
alle reacties zoveel mogelijk
in het plan worden verwerkt.
Daarna is opnieuw inspraak
mogelijk. Voor juli 2013 moet
er een plan liggen, waar de
Raad zich over kan buigen.
Iedereen kan in beroep gaan,
mits men belanghebbende is.
Voor meer informatie kijk op
http://gemeente.groningen.nl/
bestemmingsplan

BUURTNIEUWS

Ophoging Kade
Winschoterdiep
In de tweede helft van 2013
staan er werkzaamheden op
het programma aan de kade
langs het Oude Winschoterdiep, tussen de Griffebrug
en de Meeuwerderbaan. Het
gaat om de westelijke kade,
dus aan de kant van de Oosterpoort.
Deze kade is sowieso toe aan
herstel, want een deel staat
nog op houten palen en die zijn
behoorlijk aangetast. Maar er
is ook nog een andere reden.
De huidige kade is te laag om
als waterkering te dienen bij
hoogwater, zoals afgelopen
voorjaar pijnlijk duidelijk werd.
Het waterschap Hunze en
Aa’s eist hiervoor een hoogte
van 2,0 meter boven NAP. Dat
betekent dat de kade ongeveer
50 centimeter hoger moet
worden dan nu. Dat is nogal
een ingreep. De kade komt
er anders uit te zien en ook
het gebruik op straatniveau
zal daardoor veranderen. Aan
de uitwerking van de plannen wordt momenteel nog
gewerkt. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
werkvoorbereider J. Kist:
post.igg@groningen.nl.
Bron: brief Stedelijk Beheer

EWD
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BUURTNIEUWS

Nieuws over de
woonomgeving
van De Stoker &
De Brander
Bezoekers van de Stoker en
Brander die in het bezit zijn
van een gehandicaptenparkeerkaart, kunnen binnenkort beschikken over vier
parkeerplaatsen.
Tot op heden is het voor
mensen met een lichamelijke
handicap vrijwel niet mogelijk
om met de auto familie of
vrienden in de woontorens
naast het Euroborgstadion te
bezoeken. De dichtstbijzijnde
gehandicaptenparkeerplaatsen
bevinden zich in de parkeergarage van de Euroborg.
Deze plaatsen liggen verder
dan 500 meter verwijderd van
beide woontorens. Bovendien ontbreekt er een lift om
vanuit de parkeergarage de
woontorens direct te bereiken.
Het platform woonomgeving
Stoker&Brander heeft ruim een
jaar met de gemeente over invalidenparkeerplaatsen onderhandeld. Het goede nieuws is
dat de gemeente er eind december mee heeft ingestemd
dat er vier gehandicapten-

De Stoker en Brander in aanbouw
Foto: EWD
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parkeerplaatsen gerealiseerd
worden op de omloop tussen
de beide gebouwen. Het gaat
om een proef voor een half
jaar. Als er op de juiste manier
gebruik van de parkeerplaatsen wordt gemaakt, kunnen de
parkeerplaatsen blijven. Als
platform zijn wij heel blij met
deze eerste stap.
Voorts is het platform bezig
met een betere bereikbaarheid
van beide woontorens. Dit
geldt zowel voor de bewegwijzering als voor het opheffen van
het inrijverbod (na 14.00 uur
geldt er een geslotenverklaring). Zo zijn de appartementen
’s middags na 14.00 uur (en
het gehele weekend) niet per
auto bereikbaar. Pakketbezorgers, servicemonteurs en zelfs
huisartsen riskeren een boete
van € 95,00 als ze toch hun
werk willen doen.
Daarnaast richt het platform
zich op het verkrijgen van
betaalbare parkeergelegenheid
voor bezoekers. Een weekend
in de parkeergarage Euroborg
kost familie of vrienden, dan
wel gastvrouw en/of gastheer
al snel € 40,00 (tarief 2012).
Hierover zijn we in gesprek
met de gemeente(raad). We
willen graag bezoekerspassen voor parkeerterrein P4
(tegen een gereduceerd tarief).
Het parkeerterrein P4- wordt
slechts gebruikt bij
thuiswedstrijden
van FC Groningen
voor de bezoekende partij en heeft
verder geen parkeerfunctie. Ons
voorstel daartoe
wordt in februari in
de raad besproken.
Platform Woonomgeving Stoker&Brander

ZAKENNIEUWS

Kentucky Fried
Chicken
Sinds 5 jaar bevindt de
Amerikaanse fastfoodketen
Kentucky Fried Chicken zich
op het Sontplein. Het is de
enige KFC in het Noorden, met
trouwe fans - bij KFC wordt
niet van gasten of klanten
gesproken maar van fans - die
helemaal vanuit Leeuwarden
en Assen komen en dan voor
de hele straat ‘hot wings’,
‘filet bites’, ‘brazers’ en ‘family
buckets’ meenemen. Vorig
jaar is deze locatie zelfs tot
beste uitgeroepen door het
Nederlandse hoofdkantoor,
vertelt restaurant manager
Tim Koster trots. Eén keer per
kwartaal wordt er onverwacht
gecontroleerd op hygiëne,
kwaliteit en service. Daarnaast
wordt ieder restaurant ook nog
door mystery guests bezocht.
Zij beoordelen of de service,
die KFC hoog in het vaandel
heeft staan, door het team
gewaarborgd wordt.
Het team moet plezier
hebben in zijn werk en dit
ook uitstralen. Het team uit
Groningen bestaat uit maar
liefst 80 full- en parttimers.
Behalve ‘de gezichten’ die
bestellingen opnemen, de
koks die de kippen en frietjes
bakken en de schoonmaker
die er iedere nacht van 23
tot 6 uur voor zorgt dat alles
weer spic en span is, zijn er
ook onverwachte werknemers,
zoals de mensen die elke
morgen het Sontplein af
lopen om het zwerfafval op te
ruimen.
Uiteraard kan het niet uit blijven dat het woord dat het

Genootschap Onze Taal tot
hét woord van 2012, plofkip,
ter sprake komt. Gelukkig
kan Koster hier de humor
wel van inzien. Veel last
hebben ze er, ondanks dat ze
voornamelijk kip verkopen,
niet van gehad. Met 40
vestigingen in Nederland die
goed zijn voor een afname
van 10 miljoen kippen per jaar,
is het niet mogelijk om vrije
uitloop kippen in te kopen.
En, zo stelt hij nuchter, de
Nederlandse consument gaat
zowel voor kwaliteit maar zeker
ook voor prijs en feit is dat
biologische kippen nu eenmaal
veel duurder zijn. Maar, zo
verzekert hij, voor een lekkere,
kwalitatief goede maaltijd
kun je zeker naar KFC. In het
restaurant zelf of afhalen bij de
drive thru.

toen zij een jaar in Groningen
ging studeren. Samen besloten
zij om in een ander land het
avontuur met elkaar aan te
gaan.

in Groningen. Dus zou je een
aantal privélessen Spaans
willen volgen van een creatieve
en sociale Spanjaard? Neem
dan contact op met Pablo. U
moet niet te lang wachten met
Voor een extra zakcentje, maar beslissen, want deze zomer
ook om de Nederlandse cultuur gaat hij weer huiswaarts.
te leren kennen, besloot Pablo
Suzanne Bodde
om Spaanse les te geven.
Hij verspreidde flyers op de
universiteit, op salsascholen
Patricia Frijns
en liet een bericht achter in
NL DOET:
de Coop. Inmiddels zijn er
doe mee en bereid je voor
drie stadjers die Spaans van
Op 15 en 16 maart vindt NL DOET
hem leren. De lessen zijn
AD LIPS
plaats, de grootste vrijwilligersactie
individueel en afgestemd op
van het land. Tijdens deze actie
het niveau en de wensen van
van het Oranje Fonds steken velen
In de nieuwe rubriek AD
de student. Het docentschap
de handen uit de mouwen bij een
LIPS gaat Suzanne Bodde
eenmalige klus. Op de www.nldoet.
is niet uit de lucht komen
op zoek naar het verhaal
nl vind je meer informatie en kun je
vallen voor de Spanjaard. In
achter een advertentie op
nu al klussen aanmelden. Om goed
eigen land gaf hij twee jaar
voorbereid te zijn op NL DOET biedt
het prikbord van buurtsuper
les als bijbaan naast zijn
Stiel organisaties en bedrijven een
Coop. AD LIPS betekent
studie. Behalve grammatica
inloopmiddag op 17 januari 2013 en
letterlijk ‘advertentie (met)
een workshopmiddag op 28 februari
en conversatie leert hij zijn
lippen’, oftewel het verhaal
2013 aan. Beide activiteiten zijn
studenten speelsgewijs over
achter de advertentie verteld.
gratis en vooral de inloopmiddag is
de Spaanse cultuur. En
zeer geschikt voor organisaties die
In de muziek wordt de term
natuurlijk krijgen ze huiswerk
nog geen ervaring met NL DOET
‘Ad Lib’ gebruikt om aan
mee; woordjes stampen en
hebben. Het totale programma is te
te geven dat een liedje iets
vinden op www.stiel.nl.
gesprekken oefenen is de
smeuïger wordt gemaakt
enige manier om een taal te
met een eigen inbreng. Het
leren.
briefje van Pablo bijt het
Oproep
spits af.
Binnenkort organiseert hij een
Gezocht: leden voor hardloopgroep die elke maandag om
dag waarbij hij zijn studenten
Het is de liefde die Pablo
19.00 start vanuit het Poorterskennis laat maken met elkaar
het afgelopen najaar naar
hoes. Geïnteresseerden kunnen
en met de traditionele Spaanse
bellen met het Poortershoes
Groningen heeft gebracht. De
keuken. Het is een enthousiast
tel: 050-3131141
jonge Spaanse ingenieur is
baasje, deze Pablo. Plannen
zijn vriendin achterna gereisd
genoeg voor de komende tijd
7
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INGEZONDEN
Papagaaien
Al jaren kom ik bij Wilma, ook
al woon ik ondertussen in
Helpman en al lang niet meer
bij de wijk "De Oosterpoort".
Maar nog geregeld stop ik, op
weg naar het centrum, bij haar
winkel Copy Systems aan de
Oosterweg om wat kleurkopietjes te laten maken, of folders
op te halen. Bij Wilma word je
vriendelijk geholpen en bovendien kan ze mooi lay-outen.
Ze is een beetje Gronings
afwachtend maar als je over

haar dieren begint te praten,
komt ze los. De eerste keer
dat ik daar kwam, wilde ik mijn
hond mee naar binnen nemen.
Erg ver kwam ik niet, want in
de winkel zat een zwarte
kater. Zodra die kat mijn hond
zag, sloop ze dreigend naar
de deur, oren naar achter en
haren omhoog. "Oei, nee,
dat zou ik maar niet doen, de
hond meenemen”, zei Wilma
laconiek, “ik ben bang dat de
kat hem gaat aanvallen." De
kat was groot en sterk en had
een goed begrip van zijn rechten. Mijn hond ook; dat wil
zeggen; hij bleef braaf buiten,
want hij had duidelijk weinig
zin in die kat. Bovendien lag

verderop in het privé gedeelte
van de zaak ook een enorm
grote harige hond. Oneerbiedig gezegd, leek deze te
studeren voor vloerkleed. Met
uitgestrekte poten lag hij daar
van het leven te genieten en
misschien te luisteren naar de
papagaaien hoog boven hem.
Achter in de winkel, in een
groot hok, zaten ook nog twee
grijze roodstaartpapagaaien.
Ze hielden de gang van zaken
in het oog en leverden commentaar. Opgewonden klommen ze op en neer. Met hun
snavels pakten ze een stang
beet en hezen zich omhoog,
terwijl ze nauwlettend hun omgeving observeerden met hun
kraaloogjes.
Onlangs was ik er weer. De
hond en de kat waren er niet,
maar de papagaaien wel.
"Lorre", probeer ik een paar
keer zonder succes. De andere mensen keken me aan,
maar dat kon me niet schelen. Aangemoedigd door mijn
gefluit, floten de papagaaien
terug. De andere klanten
lachten. Ondertussen waren
mijn kleurkopietjes ook klaar.
"Zal ik die papagaaien van jou
eens tekenen?", vroeg ik. "Prima", zegt Wilma. De keer daarop herkent ze me onmiddellijk
en zegt ze dat haar dochters
ook al weten dat de papagaaien vereeuwigd worden.
De kooi wordt voor mijn neus
gezet en opgewonden klimmen
de papagaaien weer heen en
weer. Zo, het is klaar, zeg ik,
wil je een kopietje?
Carin Nieuwenhout
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BUURTNIEUWS
Buurtoverleg
(vervolg van pagina 4)

Snelle reactie
Dat Emil Flart en Jaap Dallinga van ROEZ zich houden
aan de belofte om vragen die
leven bij het buurtoverleg
te beantwoorden blijkt al
snel. Tijdens de vergadering
van het buurtoverleg rezen
er meteen twee vragen, die
meteen na de Kerstvakantie
beantwoord werden.

omdat anders de hellingshoek
te groot is. Het is nu goed te
doen met de fiets. Natuurlijk
is bij het maken van het ontwerp goed gekeken of het ook
mogelijk was om een rechte
doorsteek te maken. Gezien de
ruimte die nodig is om de hellingshoek goed begaanbaar
te maken voor de fiets is het
onmogelijk gebleken.
EWD

Onderzoek naar
drukte bij
overwegen

zoek naar de gedragingen
van weggebruikers rond de
spoorwegovergangen is ingesteld vanwege het nieuwe
dienstrooster. Daardoor is het
aantal treinbewegingen met
een kwart toegenomen. Tijdens
de ochtendspits wordt door de
verkeersregelaars gekeken
naar de gedragingen van het
verkeer dat voor de slagbomen
en het rode knipperende licht
wacht. Ze registreren of de
weggebruikers het geduld weten op te brengen te wachten
of dat ze toch snel oversteken.

Overtreders zullen worden
aangesproken op hun gedrag.
Wacht tot het rode licht geEen bekeuring krijgen ze niet,
De eerste: de verkeerssituatie
doofd is, er kan nog een trein
dat is een taak van buitengenabij SOZAWE is veranderd.
komen. Verkeersregelaars
woon opsporingsambtenaren
Het fietsverkeer stad in gaat
van Brink Verkeer uit Zwolle
van ProRail. Deze medewernu via het Helperpark. Fietsers brengen sinds de jaarwisseling
kers trekken niet altijd tegelijk
komen samen met het overige bij de spoorwegovergang aan
op met de onderzoekers. De
verkeer van de verlengde
de Verlengde Lodewijkstraat in onderzoeksgegevens worLodewijkstraat/ Helperpark.
kaart of weggebruikers wachden over enkele weken door
Bewoners geven aan dat het
ten tot het rode licht niet meer
ProRail en Brink besproken.
een drukke weg is, wat volgens knippert voor ze het spoor
Eerder werden de gedragingen
de bewoners kan leiden tot ge- oversteken. Het onderzoek, dat
van weggebruikers rond spoorvaarlijke situaties. ROEZ meldt ook in Coevorden en Meppel
wegovergangen in Limburg
dat er bij het maken van het
wordt uitgevoerd, neemt nog
onderzocht. Die resultaten zijn
ontwerp goed is gekeken naar enkele weken in beslag.
nog niet bekend.
deze situatie. Er is getracht
een zo overzichtelijk mogelijk
Woordvoerders van spoor(Bron: dvhn,
kruispunt te creëren. Aangewegnetbeheerder ProRail en
@jan.schlimbach@dvhn.nl)
zien het een nieuwe situatie is
Brink zeggen dat het onderzal ook ROEZ dit kruispunt in
de gaten houden en monitoren. Zij voorzien op dit moment
geen problemen.
De tweede: er kan nu niet
direct van de Boumaboulevard
naar de overkant kan worden
gefietst (door gebruikmaking
van de fietstunnel), zonder een
omweg te nemen. ROEZ
geeft aan dat het klopt dat niet
rechtstreeks gefietst kan worden van de Boumaboulevard
naar de andere kant van het
spoor. De toegang tot de tunnel loopt parallel aan het spoor
10

GEDICHT
Voeren wegen wijsheid aan?
Je zou het zeggen gezien de hoeveelheid
borden met tekst erlangs
Maar het is niet waar
De weg is het transportmiddel van
zinledigheid ja die heerlijke vergetelheid
van het schakelen de clignoteur
en de achteruitkijkspiegel
En het laten van de zorgen aan lantaarnpalen
Daar hangen ze aan de hoogste tot je ze weer komt halen
en zij jou
Andras Mebius

veel (bekende) wijkgenoten bij de
inwerkingstelling van de nieuwe
afwatering van de Meeuwerderweg
(zie artikel op pagina 4)

Schaatspret voor de kinderen van de
Borgmanschool op de ijsbaan op het
Waagplein. foto: Elizabeth Bouma
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COLUMN XXXBOE

Goede voornemens
Zoals gebruikelijk bestaat zijn top 3 van goede voornemens voor het nieuwe jaar uit
meer sporten, minder drinken, meer slapen. De eerste twee dagen van het nieuwe
jaar beloven niet veel goeds maar op 3 januari stapt hij vol goede moed met zijn
nieuwe gympen in zijn auto voor de vijf minuten durende rit naar de Euroborg.
Zijn begeleidster in de fitness wijst hem de weg naar de kleedkamer en met een
kordaat “dan zie ik je over 5 minuten bij de weegschaal” draait ze zich om en
huppelt energiek naar zo’n opgeblazen type in een té strak broekje.
Met zijn rug kaarsrecht en zijn buik strak ingetrokken loopt hij vol verwachting naar
de weegschaal. Zijn nieuwe gympen en sokken mogen uit. De fitness juf bekijkt
zijn gestuntel enkele minuten en biedt hem dan, met een lief glimlachje, een stoel
aan. Opgelucht ploft hij op het wankele ding, scheelt een stuk om de afstand naar
zijn voeten te overbruggen. De juf maakt enkele “tuttut”geluiden terwijl ze naar het
papiertje staart dat uit de weegschaal komt. Bedroefd kijkt ze naar hem op. “Niet
goed?” vraagt hij onschuldig. “Helemaal niet goed”, beaamt ze. “Bijna de helft van
je lichaam bestaat uit vet”, zucht ze, “en het meeste is buikvet, om je vitale organen
heen.” Hij kijkt naar haar grote vochtige ogen en zweert dat hij zich vanaf nu minstens drie keer per week in het zweet gaat werken, alleen nog in het weekend een
biertje neemt en met een grote boog om Friet van Piet heen loopt. Vol goede moed
springt hij van het wankele stoeltje op en terwijl hij een flinke klap op zijn buik geeft,
roept hij joviaal: “Maar je weet, goed gereedschap heeft een afdak nodig.” Eén moment is het stil. Ha! Nou heeft hij haar tuk, denkt hij blij. “
Langzaam draait ze zich naar hem om en vraagt: “Maar hoe weet jij of het gereedschap goed is als je het al jaren niet hebt kunnen inspecteren?”
Xxx Boe
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COLUMN HARM

Goede voornemens
2013. Dat ik dat nog mag meemaken. ’t Zag er even heel beroerd uit, maar het voorspelde einde der tijden is uitgebleven. Volgens het nieuwste doemscenario moeten
we nu wachten tot het overlijden van de huidige – en volgens de voorspelling tevens
laatste – paus, voordat de Apocalyps daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Het einde is
nu echt onvermijdelijk, maar tot die tijd moet je er maar het beste van zien te maken.
Daarom en ter gelegenheid van het nieuwe jaar heb ik toch maar goede voornemens gemaakt. Het standaardwerk, u kent dat wel; minder vet, stoppen met roken,
minder drank en meer bewegen.Om mezelf voor zoveel daadkracht te belonen, heb
ik bij Friet van Piet oliebollen gekocht. Erg lekker en erg vet, maar gelukkig waren ze
al ruim voor middernacht op. Maar goed ook, want als het eerste goede voornemen
al in de eerste seconden van het nieuwe jaar sneuvelt, kun je er beter überhaupt
maar niet aan beginnen.
Daarna ter gelegenheid van het traditionele vuurwerk wat illegale clusterbommen
afgestoken. Uiteraard niet met een aansteker, want dat is gevaarlijk, maar met een
sigaret. Nu wou ik weliswaar stoppen met roken, maar dat was ter bevordering van
mijn gezondheid. In dit geval echter was mijn gezondheid meer gebaat bij het opsteken van een sigaret dan bij het gebruik van een aansteker.
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken en ik weer kon zien waar ik mij bevond,
ben ik naar café Merleyn gegaan. Bij binnenkomst kreeg ik direct een drankje van
de eigenaar, Peter, aangeboden. Het is onbeleefd om drankjes die je in vriendschap worden aangeboden te weigeren en sociale conventies zijn sterker dan
goede voornemens. Ook de rest van oudejaarsavond ben ik zeer beleefd gebleven,
zozeer zelfs dat ik Peter aan het eind van de avond moest vragen een taxi richting
Winschoterdiep voor mij te bellen. Naar huis lopen – hoewel dichtbij en gezonde
beweging – zou onverantwoord zijn geweest.
Nog een geluk dat het nieuwe jaar eigenlijk pas begint na het opstaan op 1 januari.
Komt het toch nog goed met de voornemens.
Harm Kuiper
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Maakt meer van uw werk

gewoon in je eigen buurt
Studenten

Onder vertoon van een geldige
studentenkaart krijg je 10%
korting op kopiëren, printen en
inbinden.
’s avonds nog de laatste hand
gelegd aan een verslag/scriptie?
Je kunt een pdf mailen of kom
vanaf 08.00 uur langs, zodat je
werk direct wordt geprint en
ingebonden.

Onze openingstijden zijn:
maandag tot en met vrijdag:
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen

Oosterweg 120, 9724 CM Groningen
Tel. 050 - 318 78 40
Website: www.copysystems.nl E-mail: info@copysystems.nl
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GOED WONEN

begint
aan de

Peizerweg 136!

Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl

OOSTERKIDZZZ
KINDERCRYPTO

In het decembernummer stond onze
eerste kindercrypto. Aaliyah Maria
won de bonnen van Friet van Piet.
Hieronder de oplossing en opgave.

De 9-jarige Aaliyah Maria heeft de kindercrypto gewonnen en
krijgt drie waardebonnen van Friet van Piet.

Horizontaal
1. Doet een brandweerman dit tijdens oud en nieuw? (8)
6. De kerstman zegt wel drie keer dat je moet stoppen... (2)
7. ...en dit zegt een Engelsman als hij niet naar Delfzijl wil. (2)
8. Een beetje dom met de jaarwisseling. Maar wel lekker! (7)
9. Als je klaar bent met je werkje mag je niet meer meedoen. (2)
10. Dit stukje brood kan behoorlijk pijn doen. (4)
11. Draait op de televisie heel vaak door. (6)
12. Niet tegenaan trappen! Die moeten in de kerstboom! (6)
15. Je ouders betaalden ermee, voor jou is het het hoogtepunt
van de kerstboom. (4)
16. Vervoermiddel van Sinterklaas voor stoute kinderen. (3)
20. Oud en nieuw. (9)

Verticaal
1. Hoe je heet is heel belangrijk. (8)
2. Een net woord voor iets dat niet zo netjes is als je het naast
de pot doet. (5)
3. Dit maakt een spin op internet. (3)
4. Hiermee kan je makkelijk omhoog en omlaag. (7)
5. Met deze ziekte heb je (geen) geluk. (3)
7. Als ze van de kerstboom vallen kan je er altijd nog mee
breien. (7)
13. Op dit dier uit de kerststal kan je schilderen. (4)
14. Deze omschrijving komt niet voor. (2)
17. Levende melkfabriek? (3)
18. Binnen ben je populair. (2)
19. Lekker om op te schaatsen. (2)

Groene meiden
Groen zijn ze nu nog
als het gras
in elk voorjaar
Groen is de jurk
of de grasgroene jas
groen de gifgroene tas
en groen wordt het denken
groen wordt gedacht.
Groen is de kleur
van de boom in hun tuin
groen ook het shirt
van elf mannen op het gras
Groen is het doel
voor het komende jaar
groen zijn de meiden
en groen is hun haar.
Een groen 2013 allemaal!
Lotte & Lola, Martine & Arjen
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Collectanten gezocht!
Van 4 tot 9 februari 2013 wordt
voor de Hersenstichting collecte
gehouden.
De Hersenstichting zet zich in
voor ruim 4 miljoen mensen met
een hersenaandoening.
Met de collecte wordt zoveel
mogelijk geld opgehaald om
deze mensen te helpen. Door
één keer per jaar een uurtje,
of twee, te collecteren voor de
Hersenstichting, helpt u vier
miljoen mensen in ons land met
een hersenaandoening.
Wilt u ons helpen?
Kijk dan op www.hersenstichting.
nl of bel naar 070-360 48.
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CRYPTO
CRYPTODE
DELUXE
LUXE 77
De oplossing van Crypto de Luxe 7
kunt u t/m zondag 3 februari opsturen
naar de redactie van De Oosterpoorter,
Mauritsstraat 1, 9724 BH, Groningen
o.v.v. Crypto de Luxe 7. Mailen kan
naar oosterpoorter@gmail.com. De
winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde
van 15 euro, ter beschikking gesteld
en te besteden bij Foto Vaszlovszky,
Meeuwerderweg 10.

Oplossing Crypto de Luxe 6
Horizontaal
1. Er is geen bal aan 8. Enkelbreuk 9.
Scheut 10. Kerstomaat 11. Mannetje
12. Afrond 13. Rui 14. Ruisvrij 15. Os 16.
Ideaal 17. Westen 19. Donder 21. Gutste
22. Buitenspelregel
Verticaal
1. Eindejaarsbonus 2. In essentie
3. Geboorteviering 4. Eregalerij 5.
Bokstraining 6. Lichtprojectiel 7.
Ambulanceartsen 17. We 18. Tempo 20.
Data
De winnaar van Crypto de Luxe 6 is
J. H. Donner, woonachtig aan de
Griffeweg. De lunchbon van Silo Today
is naar u onderweg.

Horizontaal
5 Je volledig verplaatsen in de herrie.
(7 of 2+5)
9 Heter maken met sneeuw. (9)
10 Vers, groen blaadje. (3)
11 Extra geconserveerd stukje huid.
(13)
12 Ruige bar. (3)
13 Dat heeft geen nut. (13)
14 Was tot zo’n twaalf jaar geleden
lievelingsbrood van veel
Nederlanders. (13)
15 Ondergrondse b-wegen. (11)
17 God der schippers. (2)
18 Ordelijke kleding. (2)
19 (On-)belangrijk persoon. (6)
21 De keus om op een andere speler
te wachten. (8)
22 Zien groen en geel omdat ze op
20 april naar Groningen moeten. (3)
23 Hoofd- of nagerecht. (6)
25 Na deze lippendienst is je lot
bezegeld. (8)
27 Ordeloos een kring beschrijven.
(13)
Verticaal
1 Neem gerust de tijd, je hebt nog
twee maanden. (3+2+3+2+6)

2 B-o-t-e-r-h-a-m. (10)
3 Romeinse muzikanten laten graag
hun spierballen zien. (16)
4 Ze mogen gratis naar buiten,
daarom kakelen ze zo. (4+7)
5 AH-filiaal tijdens de hamsterweken?
(10)
6 Vol verwachting stond moeder vlak
voor de overgang. (16)

7 Is nodig om grondtonen te laten
klinken. (12)
8 Verlangens die over een poosje
geen zin meer hebben. (16)
16 Wegen met een file. (7)
17 Bijgebouw. (4)
20 Kort maar actief afscheid. (3)
24 Hierop ben je succesvol. (3)
26 Schenkmogelijkheid. (3)

José Odding feliciteert de winnaar van Crypto de Luxe 6.

Foto: Robert van der Molen
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de fysiotherapeut in uw buurt
wij bieden:

Oosterpoort:
Rivierenbuurt:

-

algemene fysiotherapie
manuele therapie Cyriax
medische fitness
medical taping concept
valtraining

-

oedeemtherapie
triggerpoint massage
dry needling
training voor etalagebenen
beweeggroep voor COPD en diabetes

Meeuwerderweg 2, 9724 ET Groningen, telefoon: 0503641922
Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen, telefoon: 0505270007
www.fysiocompleet.nl/info@fysiocompleet.nl
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WEBSTRUNEN

deoosterpoorter.nl

En eindelijk is het dan zover, de website van de Oosterpoorter!
Jarenlang is erover vergaderd. Vele ideeën, suggesties, voorlopige
versies en wat dies meer zij, zijn er in die tijd voorbijgekomen, maar tot
een echte online versie kwam het nooit. Hoe moet het eruit zien, wie gaat
de inhoud beheren, wie gaat het nieuws verzamelen, wie zorgt ervoor dat
alles actueel blijft… We kwamen er maar niet uit.

Een website met actueel nieuws is nu eenmaal niet iets dat je er zomaar even bij doet. Daar heb je mankracht voor nodig en dat ontbrak ons
simpelweg. Want als je het doet, wil je het ook goed doen. Dus bleef het
er maar bij, want met een klein groepje vrijwilligers, die ook allemaal hun
eigen bezigheden hebben, is het vrij moeilijk om zoiets op te zetten en vooral te beheren.
Totdat Karin en Wil zich bij de redactie aansloten. “Waarom beginnen we niet gewoon een website
waarop alle oude nummers terug te vinden zijn”, was hun suggestie. Tja, zo hadden wij het
nog nooit bekeken. Dat is informatief en je hoeft er geen aparte redactie op te zetten. “Waarom
eigenlijk niet”, was al gauw de reactie van alle redactieleden. Je moet toch ergens beginnen en
dan is dit wel een goede manier om de buurt te informeren zonder dat je daar een eigen redactie
voor in het leven hoeft te roepen. Zo kunnen mensen met een ‘nee, nee sticker’ op de deur ook
gewoon de Oosterpoorter lezen. En dat is toch wat wij willen.
En daar is hij dan: de website van de Oosterpoorter: www.deoosterpoorter.nl! Het is nog maar
een eerste aanzet, maar u kunt er nu al de meeste nummers van de afgelopen twee jaar op
vinden. Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van de Oosterpoorter en het Buurtoverleg,
en informatie voor adverteerders. Wij zijn er blij mee, u hopelijk ook! Maar suggesties voor
verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom.
CvdL
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ADVERTORIAL
Goede voornemens? Welkom
bij de Fysiofitness!

Hereweg 8. U kunt zelf apparaten en oefeningen uitproberen.
Doe gemakkelijk zittende kleding aan. Voor vragen kunt u gerust
bellen op het telefoonnummer 3134636.
Zie ook www.fysiocentrum hereweg.nl

De oliebollen zijn op en de
kerstboom is weg. Tijd om
de goede voornemens uit te
voeren. Kom naar de Kennismaking Fysiofitness op
31 januari bij Fysiocentrum
Hereweg. Gratis en vrijblijvend.
Wat is fysiofitness?
Plezier in bewegen staat
voorop. U traint wekelijks in
een klein groepje. Een fysiotherapeut begeleidt u. Hij houdt
rekening met uw eventuele
problemen of beperkingen. Dat
is een veilig gevoel. U oefent
bijvoorbeeld uw armen, benen,
buik- of rugspieren. Zo wordt u
soepeler en fitter.
Voor wie is het?
Echt voor iedereen! Van
tieners tot tachtigers. In onze
fysiofitness komen allerlei
mensen, zoals ze ook bij u in
de straat wonen. Sommigen
jong, anderen ouder. Soepeler
of strammer. Dat gaat allemaal
prima samen en is heel
gezellig.
Hoe vaak en hoe duur?
De meesten komen één keer
per week een vast uurtje. In
verschillende groepjes is nog
ruimte. Ook kunt u zelf een
groepje starten met vrienden of
vriendinnen. Een strippenkaart
voor tien keer kost € 65.
Kennismakingsbijeenkomst
Op do. 31 januari is er van 19
tot 20 uur een kennismakingsbijeenkomst aan de

Fitter en soepeler in 2013

Grafisch Centrum Groningen
Vanaf dinsdag 12
januari is het weer
mogelijk om de
jaarlijkse Koppermaandagprent te
bestellen. Dit kan
via de website of
in de grafiekwerkplaats van het
Grafisch Centrum
Groningen, Warmoesstraat 41. In
de week van 21
januari starten daar ook de cursussen zeefdrukken, steendruk,
typografie, houtdruk en etsen.
Bel voor meer informatie met coördinator Hans Horn
0625178093 of kijk op www.grafischcentrumgroningen.nl
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Nijestee
biedt ruimte
aan ruim 30.000 mensen in de stad Groningen. Met

Volg uw wijk op Twitter

ongeveer 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste

Zo bent u altijd als eerste op de

corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee

hoogte van het laatste nieuws.
www.twitter.com/oosterparkwijk

woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.
Op onze website kunt u terecht voor de laatste nieuwtjes,
informatie over Nijestee of om een vraag te stellen. U kunt er
ook onze nieuwbouwprojecten bekijken of een reparatieverzoek
doorgeven. Ook vindt u er alle informatie over uw wijk.

www.facebook.com/nijestee

||||||||||||||Naberpassage 3 . Postbus 447 . 9700 AK . Groningen . (050) 853 35 33 . info@nijestee.nl

Wijkinfo: www.nijestee.nl/oosterparkwijk . www.nijestee.nl/centrum
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SERVICE
Eethuis Poortershoes

Kroeg van Klaas oktober 2012

Telefoon

Zaterdag 19 januari 2013
THE STUN RUN-THROUGHS
sixties beat

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

U bent elke dinsdag t/m donderdag welkom tussen 17.30 en
Zaterdag 26 januari 2013
19.30 uur voor een verse, warme
VIENNA AESTHETICS
maaltijd voor een zeer schappepop rock
lijk prijsje. Hoofdmaaltijd € 4,95,
soep en toetje elk € 1,50.
Vrijdag 1 februari 2013
publieke avond
Het weekmenu is vanaf de maanGroninger Songwriter Circle
dag te vinden op onze website;
m.m.v.
www.poortershoes.nl
ROOS GALJAARD & SEBASTIAAN
WIERING
Speeltuinvereniging
MARJORAM
Iedere maandag Klaverjassen BECALMING HURTS
aanvang: 20.00 uur
en sjoelen
Aanvang 20:00 uur
Zaterdag 2 februari 2013
nieuwe leden welkom
OPEN PODIUM
m.m.v. KVKHUISBAND
Iedere dinsdag tafeltennis
o.l.v. MC LOURENS LEEUW
Iedere laatste dinsdag van de
Doe mee!
maand
creatieve club. Aanvang 20:00
Donderdag 7 februari 2013
uur
OPEN PODIUM
voor: Singer/songwriters
1e en 3e woensdag
Hoofdgast: GEORGE WELLING
kinderbingo.
aanvang: 22.00 uur
Aanvang 14:30 uur
Iedere woensdag Bingo. AanVrijdag 8 februari 2013
vang 20:00 uur
KLAVERJASSEN
inleg: 4 euro
1e donderdag van de maand
aanvang 20.00 uur
koppelkaarten.
2e donderdag bloemschikken.
Zaterdag 9 februari 2013
Bij aanvang 20:00 uur info bij J.
THE BLUESCOWBOYS
Tammes tel. 0644050961
blues & rock
Zaterdag 2 februari geen kinderdisco maar Kindercarnaval Donderdag 14 februari 2013
SONGS & WHISPERS
t/m 12 jaar. Aanvang 14:00 uur.
Iedereen die leuk verkleed komt international Singer/Songwriters
aanvang 22.00 uur
wint een prijs.
www.kroegvanklaas.nl
Voor alle kinderactiviteiten geldt: info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek:
leden gratis,
22.30 uur
niet leden € 1,50
Gratis entree
Buurtoverleg

Silo Today
Zaterdag 9 februari 2013 komt
Beatrice Boucher – astrologe te
Arnhem – in Silo Today een lezing
houden over ‘Schoonheid en
astrologie’’.
Ook kun je kennis maken met
astrologie door een miniconsult
te nemen in de middag.
Beatrice kan je dan in een
kwartier dingen vertellen die je
misschien verheldering geven
in je situatie. Misschien vind je
het gewoon leuk om eens te
proberen of wil je liever luisteren
en lunchen, een garra rufa fisch
behandeling nemen of een
schoonheidsbehandeling die
astrologisch gezien bij je past
ondergaan bij May’s Inner Beauty.
Verder is er een leuke
schoonheidsmarkt in ons theater,
met make up en sieraden etc.
Voor exacte tijden van de lezing
en de consulten graag contact
opnemen met José 06-51208521
(Silo Today), of kijk op onze
website www.silotoday.nl.

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
Maandag 28 januari
buurtoverleg@gmail.com
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Gri eweg 19
9724 GE Groningen
Tel: 050 - 318 71 02
Fax: 050 - 313 35 21
www.mvdh.nl
Yannick en Esther Bauke Bakker David en Jacco
vd Houwen
vd Houwen

info@mvdh.nl

TE KOOP/GEKOCHT IN ONZE BUURT
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