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Beste Lezer,
Voor u ligt de tweede uitgave in kleur van de Oosterpoorter. Wij
hebben veel positieve reacties gehad op de eerste uitgave en waren
zelf ook blij met het resultaat. Het is leuk om te merken dat de Oosterpoorter leeft. Inmiddels zijn er meer dan 150 volgers op twitter, waar
zich soms iemand meldt die veel herinneringen oproept. Zoals laatst
‘Dokter Bart’. Jarenlang was hij hier een vertrouwd gezicht met zijn
kar vol haringen. Een medicijn tegen bijna alles, zoals hij zelf altijd zei.
Tegenwoordig schijnt hij in Amsterdam te wonen, maar via twitter en
de website kan hij de ontwikkelingen in de Oosterpoort en omgeving
nog steeds volgen. En ook deze maand valt er weer veel te volgen
en te lezen. Klaas Kloosterman zocht uit hoe het zo gekomen is met
‘het gat’ tussen de Oosterhaven 6 en 7. Wil Hekkers verdiepte zich in
de initiatieven in onze wijk om te delen met anderen. Suzanne Bodde
droomt weg bij de gedachte aan de extra vierkante meters die tot onze
beschikking komen als er deksels boven de ring liggen. We zijn een
verdachte op het spoor met betrekking tot het geluid van de misthoorn.
En hoewel Luuk Verpaalen het mooi verwoordt met ‘hoe hoger de
berg, hoe mooier het uitzicht’, heeft hij de crypto deze keer op veler
verzoek toch wat gemakkelijker gemaakt!
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Inleverdatum volgend nummer:
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Veel leesplezier en wij horen graag van u!
Ellen Westerveld
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BUURTNIEUWS

Buurtoverleg

In het tweemaandelijks Buurtoverleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben
op de Oosterpoort en omliggende wijken. Met een kort verslag
houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt. Maandag 28
januari kwamen de leden weer bijeen, deze keer met nieuwjaarsborrel!
Aan de nieuwe voorzitter Ruurd
de Boer de eer om de vergadering te openen. In het bijzonder
worden welkom geheten de
aanwezige leden van het KCO
(KoopCentrumOosterpoort):
Rienk Weening, Sjoerd Wildschut
en Jaap Zwaagman. Het Buurtoverleg is benieuwd hoe de
ondernemers tegen een aantal
zaken aankijken die spelen in en
om de wijk. Omgekeerd zijn de
ondernemers benieuwd naar de
nieuwe leden van het Buurtoverleg en willen ze graag hun visie
geven op de ontwikkelingen rond
de Zuidelijke Ringweg. Zij vrezen
voor de bereikbaarheid van de
wijk als de op- en afritten verdwijnen. Daarbij komt bij de op handen zijnde afsluiting van de spoorwegovergang als er een vierde
spoor wordt aangelegd. De winkeliers vrezen verlies aan klandizie
en willen van Prorail weten hoe
lang de overgang nog open blijft
en wanneer er daadwerkelijk vier
sporen worden aangelegd.
Tunnel
De plannen voor een tunnel onder
het spoor door bij de Helperbrink
zien de ondernemers zitten mits
daar ook een bus doorheen kan.
Wat hun betreft is het niet beslist nodig dat er bestelbusjes en
vrachtwagens doorheen kunnen.
Verder uiten de ondernemers hun
zorgen over de bereikbaarheid
van de wijk tijdens de bouwwerkzaamheden aan de Zuidelijke
Ringweg. Volgens hun gaat het
nu voorgestelde plan sowieso
door en is het voor de Oosterpoort van belang er het beste
voor onze wijk uit te halen. De
ondernemers zijn bang dat de
belangen van de Oosterpoort en
omgeving wordt overstemd door
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het lawaai dat Wijkcomité Help
man laat horen sinds er plannen
zijn voor een tunnel bij de Helperzoom. Ze benadrukken dat het
belangrijk is dat ook het Buurtoverleg rechtstreeks in gesprek
is met de nieuwe wethouder. Op
6 februari is er weer een overleg
met de projectorganisatie Aanpak
Ring Zuid voor een vervolgbijeenkomst over het inrichtingsplan
Sterrebos en het nieuwe plein
tussen de Oosterpoort en De
Linie. Hierbij zullen ook de ondernemers aanwezig zijn.
Inmiddels is de nieuwjaarsborrel
ingeschonken en zijn er hapjes
op tafel gezet. Deze borrel is nu
nog in het Buurtpand, maar het
is de vraag hoe lang het Buurtoverleg, maar ook de redactie van
de Oosterpoorter hier nog gebruik
van kan maken. De huurdersvereniging, die hoofdhuurder is, heeft
namelijk de huur heeft opgezegd.
Kademuur
Een ander agendapunt waar over
gesproken wordt is de muur die
langs de kade van het Winschoterdiep geplaatst gaat worden.
Deze moet voorkomen dat de
kade bij hoog water overstroomt.
Verder zijn er lovende reacties
voor de Oosterpoorter die in januari voor het eerst in kleur verschenen is. Ook de website met oude
uitgaven van de Oosterpoorter
oogst lof, al staan nog niet alle
nummers erop. De heer Weenink
vindt dat meer ondernemers in
De Oosterpoorter zouden moeten
adverteren. Tenslotte hoort het
blad bij deze buurt.
Helaas blijkt het mysterie van de
misthoorn nog steeds niet te zijn
opgelost. Op onze redactie zijn

suggesties binnen gekomen dat
het geluid waarschijnlijk van de
treinen afkomstig is, maar dat
is het niet. Het geluid is sinds
ongeveer twee jaar op de meest
verschillende tijdstippen van de
dag (en ook nacht) te horen. Met
name in de buurt van de Palmslag
en Polderstraat. Het is een laag
geluid, alsof iemand in een fles
blaast…
HELP MEE OM HET MYSTERIE
OP TE LOSSEN EN MAIL UW
OPLOSSING NAAR OOSTERPOORTER@GMAIL.COM
De eerstvolgende vergadering is
op maandag 18 maart 2013 om
20.00 uur in het buurtpand aan
de Mauritsstraat 1. De verdere
vergaderingen voor 2013 zijn gepland op 29 april, 17 juni, 2 september, 21 oktober, 2 december.
Ellen Westerveld

Ingezonden:
Misthoorn
Ik reageer hierbij op uw oproep
in het januarinummer van de
Oosterpoorter om te reageren
als een lezer iets weet over
het geluid van een misthoorn
dat de buurt teistert.
Ik heb hier de afgelopen jaren
zeer veel last van gehad, de laatste paar jaar overigens gelukkig
een stuk minder. In 2007 heb ik
zelfs aan de bel getrokken bij de
wijkpolitie (ik had er toen al een
paar jaar last van!), of zij soms
wisten wat het was (ik omschreef
het toen als een pompinstallatie
of een scheepstoeter). Kenmerkend voor het geluid is echter dat
het meestal alweer verdwenen
is als je naar buiten gaat om te
luisteren. Destijds was het af en
toe zo vreselijk hard, en in sommige perioden zelfs tijdelijk om de
5 minuten, dat ik er soms niet van
kon slapen.
Het probleem was alweer een

beetje bij mij weggezakt, omdat ik
er zoals gezegd niet zoveel last
meer van heb (het is er echter
nog steeds af en toe).
Nu sprak ik vorige week toevallig en vriendin die in deze buurt
woont, en die meende te weten
dat het gaat om een defecte CVinstallatie. Dat wist zij zo zeker
omdat ze dat probleem jaren
geleden ook zelf bij haar eigen
CV gehad had. Kortom, de verklaring kan wel eens zijn het bij
tijd en wijle defect raken van CV
installaties, waarbij de eigenaren
niet meteen maatregelen kunnen
nemen om deze te vervangen...
Mark Jongman

BUURTNIEUWS

Topcleaning: In de
brand, uit de brand
Na de brand op 22 oktober 2012
is het een tijd stil geweest rond
het pand van Wassalon Topcleaning aan de Meewerderweg 13.
Uit regionale berichtgeving werd
duidelijk dat er sprake was van
een hevige binnenbrand die is
ontstaan door broei in wasgoed.
Dat deze brand nogal wat teweeg
heeft gebracht mag duidelijk zijn.
Enkele weken waren er alleen
dichtgetimmerde ramen zichtbaar. Vaste klanten die hun was
met regelmaat naar de wassalon
brachten, moesten noodgedwon-

gen uitwijken naar het ander filiaal
van Topcleaning aan de Nieuwe
Ebbingestraat, waar ook het personeel tijdelijk werd ondergeracht.
Nood breekt wetten, zegt men
wel.
In januari 2013 werd eindelijk
goen licht gegeven voor de herstelwerkzaamheden. De verhuurder en Topcleaning zijn toen begonnen met het herstel. Decennia
lang was er niets veranderd aan
de wassalon, dit gaf dus ruimte
om grondig te werk te gaan. Een
volledige en rigoureuze aanpak is
het resultaat. Een nieuwe voorpui
siert de zaak aan de Meeuwerderweg; heldere ledverlichting,
nieuwe wanden en een nieuwe
vloer geven het geheel een moderne uitstraling, wat zowel voor
de klant als de medewerkers
prettig is.
Op 23 januari hebben de
medewerkers na een tijd van
behelpen hun stek weer gevonden in hun vertrouwde pand aan
de Meeuwerderweg en zullen net
zoals vanouds weer klaarstaan
om voor de vele klanten de was
te verzorgen. Vanaf 1 februari
bent u van harte welkom in deze
vernieuwde zaak. Medewerkers
van Topcleaning zullen uw vragen
over hun werkzaamheden graag
beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Paul Elzerman,
06-53151332
www.wasserette-topcleaning.nl

GEMEENTENIEUWS

Kabelbaan kost 30
miljoen
Samen met de stichting Fly
Over, de provincie en het OVbureau Groningen Drenthe,
heeft de gemeente Groningen
in december 2012 een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een kabelbaan in
de stad Groningen, die van het
Europapark, via het UMCG naar
de Grote Markt moet lopen.
Eén van de conclusies is dat de
kabelbaan een investering van
ruim 30 miljoen euro vergt. Op
basis van geschatte reizigersaantallen zal een kaartje 1,50 euro
moeten gaan bedragen voor een
kostendekkende kabelbaan.
De ruimtelijke inpassing van de
kabelbaan lijkt niet onmogelijk,
maar wordt wel een grote uitdaging. Een dichtbebouwde binnenstad, hoge gebouwen (Hanzeplein) en hoofdgasleidingen
zorgen voor de nodige beperkingen. Ook zal de realisatie de
nodige tijd gaan kosten, geschat
wordt ongeveer vijf jaar. Dit heeft
voornamelijk te maken met de benodigde procedures, onderzoeken
en afspraken die met de realisatie
gemoeid gaan. De daadwerkelijke
bouw is niet complex en tijdrovend. De kabelbaan zelf kan binnen één jaar gebouwd worden.
De verwachting is dat nog voor
de zomer een besluit kan worden
genomen over de haalbaarheid
en of het project kabelbaan dan
ook daadwerkelijk uitgevoerd kan
worden.
Bron: Stadsnieuws
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Plannen overkapping Ringweg Zuid
Tijdens de ombouw zal de zuidelijke ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdiept worden aangelegd.
Door drie ‘deksels’ van ongeveer 250 meter worden de buurten
aan weerszijden van de ringweg beter met elkaar verbonden en
ontstaat er nieuwe hoogwaardige openbare ruimte bovenop de
ringweg.
Het noordelijke en zuidelijke deel
van het Sterrebos worden zo
opnieuw met elkaar verbonden.
Daarnaast wordt er op de plek
waar nu het ringwegviaduct tussen de Oosterpoort en De Linie
ligt een nieuw buurtpark en/of
buurtplein gemaakt. Een fietsen wandelverbinding tussen de
wijken Oosterpoort, De Linie en
het Sterrebos wordt ook als optie
onderzocht. Het is nog niet zeker
of er genoeg geld is om deze
verbinding aan te leggen. Door
de nieuwe kantoortuin van DUO
en Belastingdienst in het plan
op te nemen, ontstaat een groot
aaneengesloten park bovenop de
ringweg. Een aanwinst voor alle
omliggende buurten!
De projectorganisatie is over dit
deelgebied in gesprek met het
buurtoverleg Oosterpoort – De
Linie, buurtvereniging Herewegbuurt, enkele individuele

bewoners uit deze wijken en het
Koopcentrum Oosterpoort.
Het doel van deze gesprekken
is om samen te komen tot een
ontwerp-inrichtingsplan. Tijdens
de eerste sessie zijn verschillende
onderwerpen besproken. Er is
gepraat over de groene invulling
van het Sterrebos en het nieuwe
park, verkeersveiligheid, de ontsluiting van de wijken voor zowel
auto’s, fietsers als voetgangers
en parkeergelegenheid. Begin
februari is er een vervolggesprek.
Op basis van deze gesprekken
wordt ook gekeken hoe de rest
van de wijken verder kan worden
geïnformeerd.
Heeft u hier zelf ideeën over, mail
deze dan naar
info@aanpakringzuid.nl .
Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid

Concept ontwerp-inrichtingsplan voor de openbare ruimte bovenop en rond
de zuidelijke ringweg
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Vierkante meters aan
dromen
Met het ondergronds maken
van die lelijke ringweg komen er
opeens heel wat vierkante meters
aan mogelijkheden boven. De
deksel die de weg zal bedekken
komt precies op de plek waarnaast de speeltuinvereniging zich
bevindt. Al die extra ruimte zet de
Oosterpoorters aan het dromen.
In een vorig magazine werd al
geopperd dat de speeltuin zou
kunnen uitbreiden, er zou een dierenparkje kunnen komen, of een
grasveld dat ’s winters een ijsbaan wordt. Als paal boven water
staat deze groenzone garant voor
het verfijnen van onze kwaliteit
van leven.
Voor welk idee ook gekozen
wordt, dit plan zal de wijk doen
promoveren van volkswijk tot wijk
van allure. Een andere bijkomstigheid die niet over het hoofd mag
worden gezien: Deze groenzone
gaat écht bij de Oosterpoort
horen! De plannen die op tafel liggen, tonen dat deze extra meters
geen veredelde verlenging van
het Sterrebos wordt! Er komt namelijk een duidelijke afscheiding
tussen de twee dankzij het spoor.
Dit lijkt ijdeltuiterij, maar vanouds
was het Sterrebos een plek waar
de gegoede Groningers kwamen
flaneren. Niet echt een plek voor
het volk van de Oosterpoort,
Helpman had altijd alles al. En
nu... eindelijk lijkt er gerechtigheid
te komen. Stel je eens voor dat je
op een warme lenteavond met de
geur van bloesem in de lucht een
wandeling naar het groene hart
van de Oosterpoort kunt maken?
Je neemt je jas mee in de hand
en gaat op pad. Aangekomen bij
de deksel zie je dat er meer mensen hetzelfde idee hadden. Een
groepje ouderen is aan het jeu de
boulen. Een lading kinderen hangt
als apen in het enorme klimrek en
de ijscoman doet goede zaken.
Je koopt een ijsje en scant het

veld voor een plekje om te zitten.
Aan de overkant is er nog een
bankje vrij. Rustig strijk je neer, je
likt een druiper van je ijsje en je
voelt dat de zon het hout van het
bankje heeft verwarmd. Wat een
heerlijke avond!
De heesters zijn alweer groen,
de bloembakken staan vol lentebloemen en de eerste vlinders
fladderen voorbij. Een oud dametje komt aangestrompeld. Je
hebt haar vaker in de wijk gezien.
‘Mag ik naast u zitten? Ik moet
even uitrusten.’ ‘Tuurlijk, kom er
bij!’ en je klopt even uitnodigend
op het hout naast je. Jullie zijn
allebei nieuwsgierig naar elkaar,
het duurt niet lang of het gesprek
komt op gang. Ze blijkt bij je om
de hoek te wonen, in dat gezellige huisje op nummer 32. De tijd
vliegt voorbij terwijl jullie elkaar
leren kennen, maar op een gegeven moment verdwijnt de zon. Het
wordt direct frisser en jullie besluiten huiswaarts te gaan. De dame
heeft moeite met lopen en je biedt
haar een ondersteunende arm
aan. Bij nummer 32 aangekomen
nemen jullie afscheid en spreken
af om eens een keer samen naar
het park te gaan. Rustig en tevreden loop je door naar je eigen
huis.
Suzanne Bodde

INGEZONDEN
In de vorige editie van de Oosterpoorter stond een artikel over
Kentucky Fried Chicken. Het begrip ‘plofkip’ kwam ter sprake en
daar zag bedrijfsleider Tim Koster
‘de humor wel van in’. Ik snap de
link tussen de ellende die kippen
moeten ondergaan en het begrip
humor eerlijk gezegd niet.
Even verder wordt gesteld dat het
voor KFC onmogelijk is om over
te stappen naar vlees van diervriendelijker oorsprong. Dat mag
dan misschien voor een deel zo
zijn maar er lopen inmiddels vele
miljoenen vrije uitloop kippen in

Doe mee aan
Lentekriebels
Wil je ook af van het zwerfvuil
in jouw wijk? Doe mee aan Lentekriebels! Deze jaarlijkse
schoonmaakactie van Stadjers
bestaat dit jaar 10 jaar. Aanmelden kan t/m 6 maart. De actie
zelf vindt plaats van 6 t/m 27
april.
LenteKriebels is de jaarlijkse
schoonmaakactie door inwoners
van de stad Groningen. Samen
met de buren, school of vereniging maken zij in april hun buurt
schoon. De gemeente Groningen
faciliteert de voorjaarsschoonmaak door opruimmaterialen uit te
lenen en subsidie te verstrekken.
Het gevolg: een schonere stad
én een leuke dag buiten aan het
werk samen met buurtbewoners,
sportvrienden, collega’s of klasgenoten.
Wethouder Jan Seton: “De gemeente Groningen hecht veel
waarde aan een schone stad en
participatie. Door mee te doen
met LenteKriebels laten inwoners
van Groningen zien dat ze betrokken zijn bij het schoonhouden van
hun leefomgeving. Een schone
stad, dankzij de gemeente én u!”

Inwoners van Groningen kunnen t/m 6 maart 2013 een actiegroep aanmelden. Dat kan met
het aanmeldingsformulier op:
groningen.nl/lentekriebels. Deelnemende groepen kunnen voor
hun LenteKriebels-actie gelijk
eenmalig subsidie aanvragen. De
subsidie kunnen de deelnemers
gebruiken voor een gezamenlijk
doel als bijvoorbeeld een buurtlunch, straatfeest, de huur van
een springkussen of perkplantjes.
Elke actiegroep kan ook opruimmateriaal lenen van de gemeente
zoals grijpertjes, hesjes en bezems.
Bron: Stadsnieuws

Nederland rond. Wat let KFC om
ook dierenwelzijn op het menu te
zetten? Je kunt om te beginnen
de consument een keuze geven
tussen verantwoord vlees of
plofvlees. Een klant bepaalt dan
zelf wel of hij daar iets extra’s
voor over heeft.

en bedrijven die dit vlees verwerken een even grote of misschien
nog wel grotere verantwoordelijkheid hebben als het om dierenwelzijn gaat.
Doe er wat mee!

Maar de grootste dooddoener
staat aan het slot van het interview: de consument gaat voor
de prijs. Dit argument, dat al zo
vaak van stal gehaald is, klopt
niet. De verantwoordelijkheid voor
dierenwelzijn wordt geheel bij die
consument neergelegd. Want die
wil zogenaamd niks anders. Het
lijkt me dat producenten van vlees

Noot van de redactie:
bovenstaande kwestie betreft een
brede maatschappelijke discussie
die onze wijk overstijgt. Daarom
zullen wij deze niet verder in de
Oosterpoorter voeren en beschouwen wij dit onderwerp op
deze plaats als afgedaan.

Ger’
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COLUMN XXXBOE
Oud
Als je 7 jaar bent dan snap je
best al een heleboel. Je kunt nu
eindelijk de ondertiteling op tv
lezen, je legt aan je oma uit hoe
de computer werkt en je mag voor
het eerst alleen naar de winkel.
Kortom, je bent zo goed als klaar
voor de grote wereld. Ook al
houdt die grote wereld daar zelf
vaak een heel andere mening op
na.Deze middag laat de 7-jarige
held uit het Zuiderpark zijn moeder versteld staan. In plaats van
het gebruikelijke “goed” op haar
vraag hoe het vandaag op school
was, antwoordt hij enthousiast
dat ze vandaag voor het eerst
geschiedenis hebben gehad op
school. “En dan gaat het over
echt oude dingen hoor, mam!”
Terwijl ze van school naar huis
lopen vertelt hij honderduit over
kastelen, fossielen en het stenen
tijdperk. “En volgende week gaan
we ook naar de opgravingen op
de Grote Markt kijken, daar zie
je overblijfselen van huizen die
daar héél lang geleden stonden!
Eigenlijk net zoals hier bij ons
thuis”, mijmert hij, terwijl hij een
grote slok ranja neemt. Verward
kijkt zijn moeder hem aan. “Liggen hier dan ook overblijfselen
van vroeger?” “Nee”, antwoordt
hij, smakelijk kauwend op zijn
boterham met pindakaas, “maar
aan ons huis kun je ook zien dat
het heel oud is”. Trots kijkt ze hem
aan, waren het de hoge plafonds,
de karakteristiek bewerkte voordeur of de glas-in-lood ramen
die hem dit lieten realiseren? Het
antwoord is zowel verhelderend
als ontnuchterend.“Hier ligt overal
heel veel stof”, knikt hij wijs, “dat
is altijd een teken dat iets héél
oud is!”

GEMEENTENIEUWS

Buurtschouw
Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte
aan de hand van het BORG,
het ‘Beheerplan Openbare
Ruimte Groningen’. In dit
beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar
de verschillende elementen
van de openbare ruimte aan
horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst stemmen hun planning en werkzaamheden af op het BORG.
De resultaten worden jaarlijks beoordeeld in een zgn.
‘schouw’. Evenals vorig jaar
wordt deze schouw gehouden
door bewoners zelf, de burgerschouw. Het resultaat van
de schouw wordt gerapporteerd aan de wethouder. Het
gemeentebestuur bepaalt dan
de aanpak en de prioriteiten.
Die komen in het uitvoeringsprogramma voor het volgende
jaar.
Met de burgerschouw hebben
we veel positieve ervaringen.
Daarom gaan we er graag
mee door. Wij vragen vrijwilligers die medio mei, juni 2013

een stukje stad willen beoordelen
aan de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het volgende in:
· meedoen aan de informatie- en
opleidingsdag op dinsdag 7 mei,
’s middags of ’s avonds.
· het lopen van een schouwroute
in koppels van twee. Tijdbeslag
maximaal 12 uren in de periode
13 mei - 30 juni 2013. In eigen
buurt of elders in de stad. Met uw
voorkeur wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden;
· beoordeling tijdens de route op
standaardformulieren;
· desgewenst ook welkom bij de
evaluatie-bijeenkomst, in november 2013;
· deelname wordt ‘beloond’ met
een bescheiden onkostenvergoeding.
Als dit u aanspreekt en als u zich
hiervoor vrij kunt maken nodigen
wij u graag uit voor deze burgerschouw 2013. Graag uw reactie,
vóór 15 april aanstaande, aan
Leen Criens van Stadsbeheer
(367 8453 /
leen.criens@groningen.nl).

Winter in de
Oosterpoort

Stuur uw lentefoto op en wie weet
plaatsen we hem het volgende
nummer van De Oosterpoorter!
U kunt uw foto uiterlijk 4 maart
sturen aan
oosterpoorter@gmail.com

Xxx Boe
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Delen = vermenigvuldigen
De rekensom van de deeleconomie
Komt het door de crisis? Of hebben mensen genoeg van het egotijdperk? Een feit is dat er steeds meer initiatieven ontstaan om te
delen. Het delen van je auto, het delen van je huis, het delen van
je eten; tegen kostprijs of iets meer vind je tegenwoordig overal
aanbod. Ook in of vlakbij onze Oosterpoort!
Onder de mensen
Mijn schoonzus in Amsterdam
doet het, vrienden doen het en ik
doe het ook: mijn huis openstellen voor vreemden. Gasten uit
Zweden, Frankrijk, of gewoon
oud-Groningers die even ‘terug’
willen en er voor kiezen om bij
iemand thuis te overnachten. De
Oosterpoort is een gastvrije buurt:
er zijn veel van dit soort plekken
te vinden. Soms gaat het om een
klein kamertje, maar ook een heel
huis of appartement kun je huren
voor een paar nachten en voor
een paar centen. Gasten komen
via verschillende sites
voor Bed & Breakfastlocaties zoals www.
airbnb.nl, www.wimdu.
nl en www.hotels.nl.
Maar ook via www.
vrien
denopdefiets.nl
zoeken mensen
onze stad op. Rijk
word je er niet van,
maar je kunt je talen
weer eens ophalen
en met trots je stad en
je buurt laten zien. Blijven
de gasten langer dan een nacht,
dan worden ze al snel deel van
je gezin. Lid worden van dit type
websites kost meestal niets, je
draagt als gastheer/vrouw alleen
een klein percentage per reservering af aan de bemiddelende website. De Oosterpoort biedt onder
andere overnachtingsmogelijkheden aan het Winschoterdiep, de
Oosterweg, de Blekerslaan en in
de Sophiastraat.
Slapen op de bank
Behalve je eigen kamer of huis
op deze manier verhuren, kan je
natuurlijk ook zelf op reis gaan en
verblijven op prachtige plekken
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in vreemde plaatsen. Helemaal
gratis is het zogenaamde couchsurfen. Gasten van over de hele
wereld vinden zo slaapplaatsen in
iedere stad. Lid worden van deze
site kost niets, er wordt alleen
van je verwacht dat jij ook couchsurfers thuis ontvangt. Waar je
bij een B&B nog op een zekere
luxe en privacy mag rekenen, kan
het bij couchsurfen goed zijn dat
je daadwerkelijk ergens op een
bank in een studentenhuis terecht
komt. Misschien wat minder comfortabel, maar zeker een avontuur
met
een

hoop
leur locale’.

‘cou-

Eten bij de buren
Heb je dan ineens buitenlandse
gasten, dan kan het slim zijn iets
van de site www.thuisafgehaald.nl
te bestellen, waar buurtbewoners
tegen kostprijs de meest heerlijke
maaltijden aanbieden. Thuiskoks
met bijzonder namen als Clautje
(Barkmolenstraat), Home made
by Thea (Verlengde Hereweg),
SoepEnZopie (H.l. Wichersstraat),
ninahaagen (Nieuwstraat), H&J
(Polderstraat) bieden vaak per
dag of op bestelling maaltijden

aan uit alle windstreken. Van erwtensoep en stamppotten tot Marokkaanse ovenschotels, Boeuf
Bourguignon, Franse zalmpannenkoekjes of eigengemaakte pizza’s. Maar ook toetjes, taarten of
vegetarische schotels vind je op
de website. Alles onder het motto:
als ik toch kook, kan ik gemakkelijk een paar extra porties maken.
Het is natuurlijk ook lekker als
je eens geen zin hebt om zelf te
koken. Ook voor deze website
geldt: eerst jezelf aanmelden,
daarna kun je bestellen. Voorheen waren er in de Oosterpoort
nog twee thuiskoks actief via de
website www.Tweetjemee.
nl. Bij navraag bleken
deze beide heren te
zijn gestopt met het
aanbieden via deze
site. Thuiskok Johnnie, die al eens in
de Oosterpoorter
heeft gestaan, kookt
nu alleen nog voor
vrienden en bekenden,
maar heeft nog wel een
eigen website (www.johnniekookt.nl )waar de heerlijkste
recepten op te vinden zijn. En
wat dacht je ervan om zelf ook te
gaan koken voor je buren? In de
Oosterpoort is nog genoeg ruimte
voor meer thuiskoks! Bijkomend
voordeel: je leert meer buurtgenoten kennen!
Een auto voor af en toe
Waar je ook kijkt in de Oosterpoort, ’s avonds zijn de straten
bezaaid met blik! Autoblik welteverstaan. Maar ook overdag staat
er nog genoeg en dat is een teken
dat lang niet al die auto’s constant
in gebruik zijn. Voor sommige
mensen is dat een reden om hun

auto te delen. Gewoon, omdat ze
‘m niet constant zelf nodig hebben, maar ook om een deel van
de kosten te dekken. En het kan
bijzonder handig zijn om bijvoorbeeld voor een kinderfeestje even
over een auto met 7 zitplaatsen
(Chevrolet USA Trans Sport voor
€37,50 per dag) te kunnen beschikken. Of puur voor het plezier
een dagje in een vette cabrio
(Audi A4 Cabrio voor € 125,- per
dag) te rijden. Je regelt het via
websites als www.snappcar.nl of
www.mywheels.nl. Heb je regelmatig een auto nodig, dan kan
je natuurlijk ook terecht bij het
bekende www.Greenwheels.nl ,
waarvan op verschillende plaatsen in de buurt een auto te vinden
is.
En dan zijn er natuurlijk ook nog
de websites om elkaar te helpen.
Helpen door je ladder of boormachine uit te lenen, de stoep te vegen voor je bejaarde buurvrouw,
de hond uit te laten voor de
buurman met zijn gebroken been,
of voor de gezelligheid en om
gewoon dingen samen te doen.
Noaberschap, sociaal kapitaal,
noem het zoals je wilt. Eén ding
is duidelijk: delen is het nieuwe
vermenigvuldigen. Je hoeft er niet
eens iets voor weg te geven en je
kunt er veel plezier aan beleven.
Wil Hekkers

Spinningmarathon
voor Alpe d’HuZes
Op zondagmiddag 14 april
wordt er in Plaza Sportiva een
spinningmarathon gehouden
voor Alpe d’HuZes, onder het
motto ‘Opgeven is geen optie’.
De marathon wordt georganiseerd door fietsteam Noorderlicht, dat bestaat uit Bert
ten Oever, Jolanda Hut, Marc
Doornbos en Abel Wiekens. Het
doel van de marathon is om zo
veel mogelijk geld in te zamelen
voor het KWF ten behoeve van
de strijd tegen kanker.
Bert: “Op 5 en 6 juni gaat een grote groep fietsers en lopers naar
Alpe d’Huez om op een van beide
dagen zo vaak mogelijk deze
fameuze Alpenreus te beklimmen.
De meeste deelnemers hebben
een persoonlijke motivatie om
deel te nemen. Sommigen zijn
zelf getroffen door deze ziekte,
anderen zijn er geliefden aan
verloren of kennen mensen met
kanker. De deelnemers laten zich
sponsoren door allerlei mensen
en instanties. Het ingezamelde
geld gaat rechtstreeks naar het
KWF.” Bert gaat zelf ook de Alpe
d’Huez bedwingen. Hij wil met zijn
racefiets drie keer de
berg op te rijden: “Mijn
doel is om met deze
actie 5000 euro voor
de kankerbestrijding
op te halen. Daarvoor
probeer ik onder andere
via de website http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/bertoever/bert-ten-oever/
actie.aspx sponsors
te werven. Om echter
nog meer geld voor
het KWF op te kunnen
halen, organiseren wij
naast de beklimming
van de Alpe d’Huez
deze spinningmarathon.”

“ De bedoeling van de marathon
is dat er op 14 april van 12.00 uur
tot 16.00 uur wordt gespind in de
spinningzaal van Plaza Sportiva
bij de Euroborg. Particulieren en
bedrijven kunnen voor minimaal
10 euro per uur een fiets ‘huren’. Natuurlijk kunnen deelnemers binnen dit concept ook zelf
mooie initiatieven nemen. Denk
bijvoorbeeld aan een wedstrijd
met vrienden, waarbij je probeert
zo lang mogelijk op de fiets te
blijven. Wellicht zijn er vrienden,
buren of familie die de prestatie nog extra willen sponsoren,
door bijvoorbeeld een bedrag per
volgehouden uur ter beschikking
te stellen. Want tenslotte is het
allemaal voor het goede doel en
er blijft geen cent aan de strijkstok hangen. De accommodatie
en de instructeurs worden gratis
aangeboden door Plaza Sportiva.
Het is tevens een mooie gelegenheid eens kennis te maken met
de sportschool en in het bijzonder
met het ‘spinnen’.”
Opgave kan bij Bert ten Oever en
inlichtingen zijn ook te verkrijgen
bij hem, Boumaboulevard 229.
( bert@tenoever.org ). Geef bij
opgave even op of je gewone
schoenen of schoenen met SPD
of Look hebt.
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Beetje vreemd, maar wel lekker......
Nieuwbouw aan de Oosterhaven
“Ik vind ‘m prachtig! Dat grote raam: Edward Hopperiaans...” ......
“Past helemaal niet tussen die prachtige huizen. Welstandcommissie met flink aantal borrels op besloten?” Twee totaal verschillende reacties op het twitteraccount van de Oosterpoorter, nadat
bekend werd dat we een artikel gingen wijdden aan de nieuwbouw aan de Oosterhaven. Het zijn dezelfde reacties die je hoort
op straat en in de eigen vriendenkring. “Net als met het Groninger
museum toentertijd: je vindt het prachtig of echt helemaal niks.”,
zegt de huidige bewoner van het pand, Riewing Pilon.
We zitten op een vrijdagmiddag
in de woonkamer van de stadsvilla op de eerste verdieping. De
houtkachel snort er vrolijk op los.
Pilon en partner wonen ongeveer
een jaar aan de Oosterhaven en
het bevalt hun opperbest. Met een
kopje thee genieten we van het
uitzicht op de schepen. Door de
breedte van het raam in de woonkamer ontstaat een
panorama waarbij
zelfs de meest
nabijgelegen schepen in de haven van
boeg tot achtersteven in het
vizier liggen. Als
de schemer invalt, zien we de
traumahelikopter
van het UMCG
langzaam op het
voor haar bedoelde
platvorm zakken.
Koeien en slib
Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar een dikke honderd jaar
geleden wandelden de koeien
nog rond op de plek waar enige
tijd later (begin 1900) de panden,
zoals ze er nu nog steeds staan,
werden neergezet. Directe aanleiding was het feit dat de gemeente
de weilanden aan de haven had
gebruikt om het slib te storten dat
bij het baggeren van het Eemskanaal boven water was gehaald.
Blijkbaar handelden de toenmalige ambtenaren niet bijzonder
voortvarend: het slib bleef zolang
liggen dat de eigenaresse dit gebruikte om een woonvergunning
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voor het gebied af te dwingen.
Het slib werd alsnog verwijderd
en er verrezen prachtige panden
aan de Oosterhaven.
De huizen werden woonlaag voor
woonlaag opgezet. Dit betekent
dat eerst de benedenverdieping
van alle panden werd gebouwd

bebouwing van de ruimte tussen
nummer 6 en 7 vrijwel onmogelijk
maakte.
Bezwaar
Toen de gemeente Groningen
eind negentiger jaren van plan
was toch een bouwvergunning
voor het open gedeelte van de
Oosterhaven af te geven, kwamen die bepalingen goed van
pas. Een aantal buurtbewoners
stapte naar advocaat mr. J.P.
Stempvoort van Plas & Bossinade. Zij lieten hem een bezwaarschrift opstellen, gericht
aan de gemeente Groningen, om
de voorgenomen verstrekking
van een bouwvergunning tegen
te gaan. Mr. Stempvoort leverde
goed werk. In zwierig taalgebruik
drukte de advocaat de gemeentelijke ambtenaren met de neus
op de feiten, vastgelegd in de
koopaktes van de panden die in
bezit waren van de buurbewoners.
Zo was er volgens Stempvoort
sprake van “een
aantal bepalende rechten
en dienstbaarheden in de
akte van verkoop
en koop in 1905
verleend door wijlen
notaris W. van Bommel van Sloten”.

(alle verdiepingen van de huizen liggen dan ook in elkaars
verlengde) voordat aan de volgende woonlaag werd begonnen.
Tussen nummer 6 en 7 van de
huizenwand werd een ruimte van
een meter of vijftien opengelaten.
Het plan was dat daar ooit een
doorlopende weg zou worden
aangelegd die uit zou komen op
de Oosterhaven. Dit is er nooit
van gekomen. Belangrijker echter
is dat in de koopaktes van een
aantal panden rond 1915 bepalingen waren opgenomen die

De panden 6 en 7 bijvoorbeeld
zijn ‘belast met erfdienstbaarheden’ als - uitzicht en licht
- een achteringang /uitgang van
de panden naar de Oosterhaven.
Dat laatste gold overigens voor
meerdere panden. Samengevat
komt het erop neer dat bij een
eventuele bebouwing het vrije uitzicht van huisnummers 6 en 7 zou
komen te vervallen. Stempvoort
concludeerde dat het uitzicht aan
de voorkant op de Oosterhaven
bij bebouwing weliswaar behouden zou blijven, maar de bepaling van vrij uitzicht gold ook voor

de zijwanden van de betrokken
huizen. De advocaat merkte dan
ook nog even fijntjes op dat “nummer 6 wel 22(!) ramen heeft in de
zijgevel en nummer 7 twee grote
zijramen alsmede een glazen
zijwand in de serre!”
Tegen dergelijk verbaal geweld
leken de ambtenaren niet bestand. Voor wie nog niet overtuigd
was had Stempvoort de volgende
uitsmijter in petto: “Gelet op de
omstandigheid dat een ingreep
in dit architectonisch zo belangrijke gebied vooral lijkt te zijn
ingegeven door de wens het
terrein te gelde te kunnen maken,
moge ik uw College verzoeken
om daarheen te leiden dat geen
bebouwing zal plaatsvinden....
door wie dan ook.” En mocht er
toch sprake zijn van het verlenen
van een bouwvergunning: “zullen mijn cliënten zich vrij achten
om daartegen direct te ageren ter
handhaving van hun rechten.” Ten
overvloede meldde Stempvoort
dat “het civielrechtelijk aspect met
zich meebrengt dat bebouwing
van de ‘gouden kies’ niet lijdzaam
zal worden afgewacht!”
Braakliggend terrein
De brief had resultaat: de gemeente droop af. Jaren van relatieve rust volgden. De bewoners
sloten het gebied tussen 6 en 7
af met een hek (overigens nog te
zien op Street View, waar de situatie voor de bouw nog is gefotografeerd). De gemeente gedoogde de afsluiting van openbaar

terrein. De bewoners parkeerden
er hun auto’s. Hun kinderen
speelden er op het braakliggend
terrein. In de eerste jaren van
de 21ste eeuw veranderde het
denken rond het gat in de bebouwing bij de buurtbewoners. Hun
kinderen groeiden op en maakten
geen gebruik meer van het braakliggende gebied om te spelen. Het
terrein verwilderde. Ook blijkt uit
een op schrift gezet gesprek met
Stempvoort dat er enige twijfel
bestaat of alle rechten die in de
oorspronkelijke akte van verkoop
van 1905 zijn opgenomen wel
meegenomen zijn in opvolgende
aktes van verkoop.
Hoe het ook zij: het verzet tegen
het verlenen van een bouwvergunning ebde weg. Zo rond
2009 verleende de gemeente Ter
Steege Vastgoed Hardenberg
een vergunning tot invulling van
het open gebied. In overleg met
de bewoners worden een aantal
zaken geregeld, zo houden zij
recht van overpad op het terrein
tussen de nummers 6 en 7. Genoeg ruimte om een ‘hooiwagen
of koets’ (oorspronkelijke akte
1905) overpad te verlenen. Ook
vind de bebouwing enige meters
achter de rooilijn plaats, zodat
het uitzicht van de panden 6 en
7 zo goed mogelijk in stand blijft.
Ter Steege laat architectenbureau Beltman uit Enschede een
‘stadsvilla’ ontwerpen die juli 2012
wordt gerealiseerd. Daarmee lijkt
het hoofdstuk rond de plaatsing
van ‘de gouden kies’ afgesloten.

Gemengde reacties
De bewoners van de Oosterhaven lijken zich te hebben verzoend met de nieuwbouw. Dat
lijkt in mindere mate het geval bij
passanten, puristen en andere
stadjers. Voor veel mensen is de
nieuwbouw toch een vreemde
eend in de bijt. In een aantal gevallen wordt het pand misprijzend
als ‘flatscreen’ gekenschetst. In
veel gevallen echter ook als ‘best
mooi, maar totaal niet passend
binnen de omgeving’. De architect
heeft overigens wel de verbinding
naar de omgeving gezocht. Zo
verwijzen de rood/wit/blauwe bovenramen aan de voor- en achterkant naar het veelvuldige vlagvertoon van de schepen in de haven.
De (planken)structuur van de
gemetselde buitenmuren refereert
naar de (vroegere) aanwezigheid
van een houtzagerij in de buurt.
Al met al blijft ‘het gat’ tussen de
Oosterhaven 6 en 7 een veelbesproken stukje Oosterpoort.
Klaas Kloosterman
Wij danken de bewoners van de
nieuwbouw, alsmede die van de
nummers 8 en 9 voor de verstrekte
informatie en Ter Steege Vastgoed
voor het beschikbaar stellen van
de AI’s (Artist Impressions) van de
nieuwbouw.
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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

ADVERTORIAL
Fysiotherapeut geeft
tips bij gladheid
Jean-Luc Beuker is fysiotherapeut bij Fysiocentrum Hereweg.
Sommige van zijn patiënten zijn
moeilijk ter been. Jean-Luc: “Zij
durven soms wekenlang niet naar
buiten als het glad is door sneeuw
of regen. Maar dat is voor niemand goed. Het is veel beter om
regelmatig in beweging te blijven.”
Hoe voorkom je dat je ’s winters
opgesloten zit in je huis? JeanLuc geeft wat praktische tips.
Kleine stappen
Kijk steeds goed waar je je voeten neerzet. Dat gaat beter bij
daglicht. Loop voorzichtig, met
kleine stappen.

AD LIPS
In de rubriek AD LIPS gaat Suzanne Bodde op zoek naar het
verhaal achter een advertentie
op het prikbord van buurtsuper
Coop. AD LIPS betekent letterlijk ‘advertentie (met) lippen’,
oftewel het verhaal achter de
advertentie verteld. In de muziek wordt de term ‘Ad Lib’ gebruikt om aan te geven dat een
liedje iets smeuïger wordt gemaakt met een eigen inbreng.
Tais Stangarlin is een leergierige wereldbewoner bij wie het
reizen in het bloed zit. Ze woonde
in Brazilië, Italië, de Verenigde
Staten en nu in Groningen in de
Oosterpoort. Haar Coop advertentie was ietwat onleesbaar en ik
had er een beetje een gek gevoel
bij; Tais biedt massages aan, bij
de mensen thuis. Een heleboel
verschillende soorten; ontspanningsmassage, lymfedrainage
massage, pain release, cranio

Maar ga niet
‘sloffen’ door
je voeten
over de straat
te slepen. Dat
vergroot juist
de kans op
uitglijden.
Onderzolen
“Antislip-onderzolen voorkomen valpartijen”
Als de straat
stevigheid
glad is kun je
en kan daardoor de kans op een
veel plezier hebben van “antislipvalpartij verminderen.
onderzolen” of antiglij-ijzers. Die
bevestig je eenvoudig met clips
Fietsen
of elastiek onder je schoenen.
Als je gaat fietsen, zorg dan dat
Zelfs op spiegelglad ijs glij je niet
de banden niet te hard zijn opgemeer uit. Te koop bij sportzaak en
ANWB. Goedkoop alternatief : doe pompt en voldoende profiel hebben. Dan hebben ze wat meer
een paar ruime – oude - sokken
grip. Zet het zadel laag zodat je
óver je schoenen. Werkt ook.
met je benen bij de grond kunt.
En hang geen boodschappentasWandelstok
sen aan het stuur.
Ook als je normaal niet met een
wandelstok loopt, kan die bij gladMeer informatie: 050-3134636
heid nuttig zijn. Hij geeft extra
www.fysiocentrumhereweg.nl
sacral en nog een aantal andere
types, die ik niet kon lezen. Massage bij de mensen thuis, is dat
niet een beetje gevaarlijk? Tais
geeft toe dat het wel een beetje
tricky kan zijn. De eerste reactie
die ze kreeg op haar advertentie
in de Coop was van een man met
andere bedoelingen en daar was
ze niet erg blij mee. Gelukkig heeft
ze het aan de telefoon al in de
kiem kunnen smoren. Toch heeft
ze een algemeen vertrouwen in
mensen. Er is haar nog nooit iets
vervelends overkomen tijdens
haar werk en ze heeft toch al heel
wat mensen op de bank gehad. In
Brazilië had ze haar eigen praktijk
en deze liep zeer goed. Ze had
veel tevreden klanten die keer op
keer terugkwamen.
Met aardig wat diploma’s op zak is
ze naar Groningen gekomen. Ze
is afgestudeerd fysiotherapeut en
heeft vervolgens nog twee masters
gedaan om zich te specialiseren in
de hierboven genoemde technieken. De cranio sacrale massage
heeft ze in de Verenigde Staten

geleerd. En ze is van plan om er
nog een papiertje bij te halen. Na
de zomer wil ze een derde master gaan doen in Groningen. Dat
wordt nog even hard werken aan
haar Nederlands. In de tussentijd
is het belangrijk dat ze massages
blijft geven, want anders kun je
het een beetje verleren. Dus als
uw spieren wat stram zijn en u
heeft behoefte aan een betere
doorbloeding, bel dan Tais. U
maakt een afspraak en ze komt
met haar opklapbare massagebank bij u thuis. Haar website is:
stangarlin.weebly.com
Suzanne Bodde

15

16

CRYPTO DE
DE LUXE
LUXE88
CRYPTO
De oplossing van Crypto de Luxe 8
kunt u t/m zondag 3 maart opsturen
naar de redactie van De Oosterpoorter,
Mauritsstraat 1, 9724 BH, Groningen
o.v.v. Crypto de Luxe 8. Mailen kan
naar oosterpoorter@gmail.com. De
winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde
van 15 euro, ter beschikking gesteld
en te besteden bij Eetcafé Michel,
Meeuwerderweg 28.
Oplossing Crypto de Luxe 7
Horizontaal
5. Inleven 9. Inpeperen 10. Ode
11. Inlegvelletje 12. Ruw
13. Hebbedingetje 14. Troeteljunkie
15. Boortunnels 17. Ra 18. Pij 19. Iemand
21. Putoptie 22. ADO 23. Toetje
25. Doodskus 27. Rondslingeren.
Verticaal
1. Pik in, het is winter 2. Speltbrood
3. Spaghettibandjes 4. Vrije uitloop
5. Inslagpunt 6. Laatstekansouder 7.
Vloerelement 8. Nieuwjaarswensen 16.
Rijpaden 17. Raat 20. Doe 24. Een 26. Kan.
De winnaar van Crypto de Luxe 7 is R.
Lentze uit de Polderstraat. De tegoedbon
van Vaszlovszky is naar u onderweg.
Horizontaal
1 Niets uitgeven tijdens de
voorjaarsschoonmaak. (5+10)
9 Applaudisserende afscheiding. (7)
10 Pech in de keuke. (5)
11 Hoorbare weerstand in de familie. (3)
12 Optreden waarbij iets omgewisseld
wordt. (11)
13 Het grootste deel van het koor
kreeg zijn zin. (2+6+7)
14 Hij doet het licht aan. (9)
16 Zwemmer die genoemd is naar een
eiland. (7)
18 Straffe bak. (3)
19 Hier doorgaan en toch opgeven. (6)
21 Lachen! Maar het theater is de klos.
(6)
23 Guitig maar niet machtig en daarom
zeer helder. (5)
26 Die club omvat het hele alfabet. (2)
28 Hierin maakt het huisdier vreemde
bewegingen... (4)
29 ... maar laat zich verder niets op de
mouw spelden. (4+3+2+3+3)
31 De nasi gaat omhoog. (4)
32 Afvalstroom (2)
Verticaal
1 Het klinkt goed en daarom is
iedereen het met het plan eens. (15)
2+3 Laconieke opmerking van iemand

die niet alleen zijn eigen stoepje
sneeuwvrij maakt. (4+2+4+8)
4 Keihard klagen met een
uitgestreken smoel. (11)
5 Máxima op de schaatsen. (9)
6 Even je tanden erin zetten, dan is
het zo gedaan. (3+3+2+3+4)
7 Het ermee eens zijn dat ze na het
ongeluksgetal komen. (10)
8 Verschillen vaker van mening. (4+4)
14 Het is niet helemaal helder of het al
gedaan is. (7)

15 De inhoud van een Roemer. (4+3)
17 Zwaarmoedig sausje. (3)
20 Tabletten voor mensen met
fingerspitzengefühl. (5)
22 Vervelende stof. (4)
24 Op de botermarkt kon ze maken
wat ze wou. (4)
25 Trouw! (3)
27 Klinkt als de laaste handeling van
een schaker. (3)
30 Deze beweging komt hier nu juist
niet voor. (1+1 of 2)

Bert en Henk feliciteren de winnaar van Crypto de Luxe 7.

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

Beeldbankgroningen.nl

Beeldbankgroningen.nl is een ideale site om eens een paar uurtjes op
rond te strunen. Ook al ben je in eerste instantie op zoek naar één onderwerp, de
nieuwsgierigheid leid je al snel naar andere dingen. Op de site staan duizenden
foto’s, ansichtkaarten en reproducties uit de stad en provincie Groningen die zijn
bijeengebracht door verschillende regionale organisaties.
Zoeken doe je op thema, gemeente of trefwoord (bijvoorbeeld Oosterpoort of een
straatnaam). Daarbij kun je ook nog filteren op documenttype of periode, zodat het niet al te moeilijk is om te vinden wat je zoekt. Alle beelden kun je gratis
bekijken maar als je ze wilt gebruiken moet je ze kopen, want ze zijn versleuteld.
Je kunt wel gratis je eigen favorieten selecteren en bewaren als je een account
aanmaakt.
Tip: zoek op ‘Blekerslaan’ en je vindt een prachtige foto van Reinier Muller te paard uit 1906. Trouwe lezers
van de Oosterpoorter zullen weten dat hij eigenaar was van de Tricotagefabriek op het terrein van de huidige speeltuinvereniging en dat is hem aan te zien ook! Het Reinier Mullerslaantje tussen de Blekerslaan
en de Kwintlaan is naar hem vernoemd en dat is ook ongeveer de plek waar hij is gefotografeerd.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op beeldbankgroningen.nl en zorg dat je de eerste paar uur niet
gestoord wordt. Struun ze!
CvdL

GEDICHT

Vruchteloos vangen wij
de vissen van plezier
Waden ijdel door het
bruine water op zoek naar wat
De brug is er niet meer
Getild naar hoger sferen
heeft zij haar taak vervuld
de heidenen te heiligen
de goden van hun ballast te ontdoen
Zo roest zij de hemel in
en ramt daarbij de oevers vrij
Andras Mebius
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COLUMN HARM

HET WASSENDE
WATER (deel 2)

“Zolang de woonschepen van
het Winschoterdiep nog niet aan
mijn vensterraam voorbijvaren,
kan mij weinig gebeuren. Soms
is het gunstig om 3 hoog achter
te wonen” Hoe naïef kun je zijn?
Ik dacht dat met de aanleg van
bredere straatkolken en waterdoorlatende putdeksels de kans
op een herhaling van de vloedgolf
van 2010, waarbij grote gedeelten
van de Oosterpoort blank kwamen te staan, definitief verkeken
zou zijn. Maar dit is Nederland,
we voeren al eeuwenlang strijd
tegen het water en met waterdoorlatende putdeksels gaan we
de oorlog niet winnen. Het enige
gevolg is dat het strijdtoneel zich
van de Meeuwerderweg naar
het Winschoterdiep verplaatst.
Al het regenwater dat zich in het
verleden kniehoog opstuwde bij
de lokale middenstand, wordt
nu versneld afgevoerd naar het
Winschoterdiep. Het probleem is
echter dat deze al dat extra water
niet kan verwerken. “ De huidige
kade is te laag om als waterkering
te dienen bij hoogwater”, aldus
de Oosterpoorter van januari. Het
zit er dus dik in dat bij een flinke
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hoosbui het diep buiten haar oevers treedt en mijn fietsenkelder
onder water zet. Nu zal het niet
de eerste keer zijn dat een fiets in
het water van het Winschoterdiep
verdwijnt, maar tot dusver betrof
het altijd fietsen van anderen. Nu
het om mijn eigen fiets gaat, komt
het wel erg dichtbij. Om dit doemscenario te voorkomen wordt er
aan – of iets uit – de kade, bij
wijze van stormvloedkering, een
muur gebouwd. Mijn fiets blijft
veilig en droog, maar of de woonschepenbewoners blij zullen zijn
met een muur pal voor hun raam
blijft vooralsnog onduidelijk. Maar
met zo’n muur zijn de problemen
voor de woningen aan het diep
nog steeds niet opgelost. Terwijl
ik dit stuk zit te schrijven, worden
de houten palen, waarop de kade
van het diep rust, verder door rot
aangetast. De hele kade is één
grote, tikkende tijdbom. Als de
palen het begeven stort de hele
kade met de daaraan liggende
bebouwing voorover het Winschoterdiep in. Des te hoger je woont,
des te harder de val. Ik heb de
laatste tijd steeds vaker visioenen
van Patty Brard die van de hoogste duikplank af springt en dat is
om meerdere redenen niet prettig.
“Soms is het gunstig om 3 hoog
achter te wonen”; ik begin toch te
twijfelen.
Harm Kuiper

Gemeentenieuws

Wachttijdlampjes voor
fietsers verbeterd
Krijg je als fietser bijna groen licht,
volgens de wachttijdvoorspeller
van het verkeerslicht, sta je toch
nog een tijd te wachten, terwijl
het laatste lichtpuntje van de
voorspeller blijft branden. Deze
situatie doet zich vaak voor bij het
kruispunt Oosterweg/Trompsingel.
Voor dit ongemak zijn nu gelukkig
oplossingen gevonden. De benodigde software-aanpassingen
worden de komende jaren tijdens
het regulier onderhoud doorgevoerd.
De gemeente en de leverancier
hebben de volgende oplossingen
bedacht voor niet goed werkende
wachttijdvoorspellers: als een
fietser bij een stoplicht komt en
de wachttijd is erg kort, of er komt
een extra keer groen licht, dan
gaat de wachttijdvoorspeller niet
meer aan. Als een bus of ambulance direct groen krijgt, worden
de lichtjes van de voorspeller
stilgezet. En als er maximaal vijf
lampjes van de voorspeller branden, wordt het groene licht niet
meer uitgesteld. Hiermee worden gevaarlijke situaties, waarbij
fietsers bij één lichtje anticiperen
op groen en alvast oversteken,
voorkomen. Groningen telt 16
kruispunten met wachttijdvoorspellers. Wanneer het kruispunt
Oosterweg/Trompsingel aan de
beurt komt is nog niet bekend.
Omdat de kosten van de aanpassing zo’n 5.000 euro per kruispunt
bedragen, zullen er jaarlijks drie
tot vijf kruispunten worden aangepast.

BUURTNIEUWS

Gierzwaluw welkom
bij Graansilo
Op vrijdag 1 februari werden
op feestelijke wijze 8 gierzwaluwkasten aan de Graansilo
in Groningen gemonteerd. De
kasten, die met gebruik van een
hoogwerker aan de onderkant
van de dakgoot op een hoogte
van ca. 20 meter door medewerkers van de gemeente zijn
opgehangen, zijn het resultaat
van vele weken noeste arbeid.
Het idee om de Gierzwaluw naar
de Graansilo te verleiden komt
van Gerd van Helden, eigenaar
van de Natuurtuin in Haren, en
is als project door de initiatiefgroep Plein Oosterpoort verder
uitgevoerd. De productie van de
kastjes is verzorgd door leerlingen
van de VSO Praktijkafdeling van

OOSTERKIDZZZ
Weetjes over de
gierzwaluw
De gierzwaluw is een bijzonder
vogeltje, dat alleen in mei, juni en
juli in Nederland is te zien. Dan
komen ze hier om te broeden.
Na een tocht van 7000 kilometer
arriveren de mannetjes vanuit
hun winterverblijf in Afrika. De

de W.A. van Lieflandschool in Paddepoel.
Onder leiding van
meester Jos Lefferts
hebben een aantal
leerlingen zich in de
afgelopen maanden
gericht op het vakkundig produceren van
de Gierzwaluwkasten.
Daarvoor werd hen een
technische tekening aangereikt
door beeldend kunstenaar Sander Vermeulen die ook
verbonden is aan initiatiefgroep
Plein Oosterpoort.
Met het initiatief van de Gierzwaluwkasten aan de Graansilo
beoogt de initiatiefgroep Plein
Oosterpoort in samenwerking met
de eigenaar/gebruikers van de
Graansilo een creatieve bijdrage
te leveren aan een levendige
Oosterpoortbuurt. En in meer
algemene zin aan een energiek
Groningen. In financieel opzicht
vrouwtjes komen een paar dagen
later. Samen zoeken ze hun nest
op van vorig jaar of maken een
nieuw nestje van haren, sprietje
en pluisjes uit de lucht, die ze met
speeksel tot een kommetje metselen. De vogels eten uitsluitend
insecten, tot wel 20.000 per dag.
Als er weinig insecten zijn vliegen
ze soms honderden kilometers
om aan hun kostje te komen.
De gierzwaluw is geen loper.
Zijn kleine pootjes, met vier naar
voren stekende klauwtjes, zijn
voornamelijk
bedoeld om
zich aan
dakranden en
muren vast
te klampen.
Je zult ze
dan ook
zelden op de
grond zien.
Als ze willen
wegvliegen
laten ze zich
eerst vallen om dan

wordt het project mogelijk gemaakt door lunchcafé Silo Today.
Eigenaresse José Odding vond
het een leuk idee en wilde op
haar manier graag een bijdrage
leveren aan de ‘wonen boven
werken’ ambitie van de gemeente
Groningen.
Op 1 februari is wethouder Jannie
Visser, onder toeziend oog van
leerlingen van de van Lieflandschool, in een hoogwerker gestapt om de kastjes te bevestigen
en zijn ze officieel bewoonbaar
verklaard.
Hent Hamming

te gaan zweven. Vanaf de grond
kunnen ze heel moeilijk opstijgen.
Ze brengen bijna hun hele leven
vliegend door en kunnen tot wel
120 km per uur halen, of zelfs
200 tijdens een duikvlucht. Eten,
drinken, slapen, zelfs paren doen
ze meestal in de lucht. Als een
jong gierzwaluwtje na zes weken
voor het eerst uitvliegt, sluit hij
zich aan bij zijn ouders en samen
vliegen ze meteen weer 7000 kilometer terug naar Afrika.
De gierzwaluw is een echte stadsvogel. Door het verbouwen en
slopen van veel oude gebouwen,
verdwijnen er steeds meer nesten. De nieuwbouw die ervoor
in de plaats komt heeft meestal
geen inhammen waar ze hun
nesje kunnen bouwen. Ze komen
daarom steeds minder in Nederland voor. Maar dankzij de nestkastjes bij de Silo, kunnen wij ze
komend voorjaar hopelijk wél in
de Oosterpoort bewonderen!
CvdL
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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
U bent elke dinsdag t/m donderdag welkom tussen 17.30 en
19.30 uur voor een verse, warme
maaltijd voor een zeer schappelijk prijsje. Hoofdmaaltijd € 4,95,
soep en toetje elk € 1,50.
Het weekmenu is vanaf de maandag te vinden op onze website;
www.poortershoes.nl

Poortershoes
Het bestuur zoekt nieuwe
bestuursleden
Het bestuur van het Poortershoes is op zoek naar 1 of
2 nieuwe bestuursleden. De
huidige bestuursleden informeren hierover graag tijdens een
etentje in het eethuis op dinsdag
12 maart om 17.30 uur, voorafgaande aan de bestuursvergadering. Voor meer informatie
vraag naar Menno van Dijk of
Jannie Ensing.
Computerlessen met privédocent
Het Poortershoes organiseert
computerlessen voor beginners
en iets gevorderden op een zeer
laagdrempelige manier. Mensen
leren wat ze zelf willen leren, in
hun eigen tempo. Iedereen krijgt
les van zijn eigen docentvrijwilliger. U kunt ook les krijgen op
de tablet.
Een les duurt 1,5 uur en kost
€ 2,50. Er zijn lessen op de
maandag-, woensdag- en donderdagochtend.
BINGO op woensdag 27 februari
Woensdag 27 februari is er van
14.00-16.30 uur in het Poortershoes weer een gezellige Bingo.

Speeltuinvereniging

Telefoon

Maandag
Klaverjassen en sjoelen
Aanvang 20.00 uur
We zijn nog steeds op zoek naar
1 a 2 klaverjassers
Meer mag ook, we zijn nu met
15 mensen

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

Dinsdag
Tafeltennissen
Aanvang 20.00 uur
Laatste dinsdag van de maand
Creatieve club
Kom eens langs het is erg gezellig en je maakt er
leuke dingetjes.
Woensdag
1e en 3e woensdagmiddag kinderbingo
van 14.30 uur tot 16.00 uur
Iedere woensdag BINGO
aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.00 uur
Donderdag
1e donderdag van de maand
koppelkaarten
In februari 3e donderdag van de
maand bloemschikclub
Opgave voor beiden   J.
Tammes tel. 0644050961
Zaterdag 2 maart
Kinderdisco van 19.00 tot 20.30
uur
Voor kinderclubs is de toegang
gratis voor niet-leden
bedraagt de toegang € 1,50
Silo Passage
Silo Passage is een bruisende
literaire avond in Berlijnse stijl
van Uitgeverij Passage. Elke
aflevering heeft haar eigen
thema met steeds wisselende
auteurs. De volgende Silo Passages worden gehouden op 13
maart, 10 april en 15 mei in Silo
Today aan de Griffeweg 4. Entree € 5,00; studenten half geld.

Kroeg van Klaas
Zaterdag 16 februari 2013
BLAZING HANK &
THE BLUESBULLETS
blues
Vrijdag 22 februari 2013
Groninger Songwriter Circle
presenteert:
OPEN PODIUM
aanvang: 21.00 uur
Zaterdag 23 februari 2013
BROTHEL BROTHERS &
THE MARADONAS
feestje!
Kroeg van Klaas
9724 CJ Oosterweg 26
Groningen
050 3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
Maandag 18 maart
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
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info@mvdh.nl

