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Beste Lezer,
Naar aanleiding van de expositie van Nico Visscher in het 
Stripmuseum, zijn wij het papieren archief ingedoken. Vele jaargangen 
van de Oosterpoorter zijn bewaard gebleven en bevatten een schat 
aan informatie. Verhalen over wijkbewoners, gebouwen en straten. 
Op zoek naar treffende cartoons van Vis, lazen wij over de vele 
hoogte- en dieptepunten die wij als wijkbewoners met elkaar hebben 
meegemaakt. Zoals de sluiting van het postkantoor, de langdurige 
werkzaamheden aan de Meeuwerderweg en de invoering van 
de bezoekerspas, die voortaan moest worden aan- en afgemeld. 
Ongetwijfeld roepen de cartoons in deze Oosterpoorter ook bij u 
herinneringen op. De expositie is verlengd tot eind maart, dus voor 
wie dit naar meer smaakt; ga vooral even kijken. Ondertussen gaan 
wij door met het beleven van nieuwe avonturen. In dit nummer 
leest u over de sanering van het AAgrunolterrein, die onlangs werd 
afgesloten in het Poortershoes. Verder wordt er gedineerd bij het 
Noorderpoortcollege, een literaire avond bijgewoond in de Silo en is er 
weer een portiek gepimpt. De geportretteerde dame treft u elders in dit 
nummer aan. 
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS

Binnenkort start de aanleg van 
de busbaan Europaweg en de 
herinrichting van de Sontweg. 
Dit is een van de maatregelen 
om de stad Groningen beter 
bereikbaar te maken.

De werkzaamheden aan de 
Europaweg starten 2 april en 
duren tot eind augustus 2013. 
Het gaat om het wegdeel tussen 
de Zuidelijke Ringweg en het 
Damsterdiep. In de periode tot en 
met 19 juli kan het autoverkeer 
in beide richtingen over de 
Europaweg rijden. Afwisselend 
zijn dan steeds slechts twee 
rijstroken beschikbaar, wat 

onvermijdelijk verkeershinder zal 
opleveren. 

Tijdens de bouwvak – van 20 
juli t/m 11 augustus - is de 
Europaweg volledig gestremd. 
Doorgaand verkeer zal dan 
worden omgeleid.
Tegelijkertijd zijn er diverse 
werkzaamheden aan de 
Sontweg. Ze vinden plaats omdat 
aansluitend in 2014 de Sontbrug 
over het Winschoterdiep wordt 
aangelegd. Belangrijk onderdeel 
is verbreding van het wegprofiel 
en herinrichting van de kruising 
Sontweg/Eltjo Ruggeweg/
Bornholmstraat.

Busbaan Europaweg
De nieuwe busbaan – twee 
rijstroken in het midden van de 
Europaweg - is nodig om de 
busdoorstroming tussen P+R 
Europapark en het UMCG sterk te 
verbeteren. 

Van april tot en met eind juni zijn 
tussen het Europaplein en de 
Griffeweg steeds twee rijstroken 
beschikbaar voor het doorgaande 
autoverkeer. De verkeerslichten 
zullen worden aangepast. Wel zal 
verkeershinder ontstaan.

Bron: Stadsnieuws

HERINRICHTING SONTWEG EN EUROpAWEG 

Het aantal woninginbraken in 
Noord Nederland is in 2012 sub-
stantieel gestegen ten opzichte 
van voorgaande jaren. In veel ge-
meenten is het dan ook een punt 
met hoge prioriteit. Zo ook in de 
gemeente Groningen. Onder 
andere in bepaalde delen van de 
Oosterpoort is het aantal woning-
inbraken en de impact daarvan 
op het openbare leven een groot 

probleem. 
Op basis van de analyses van 
de Politie Groningen is er een 
plan van aanpak woninginbraken 
opgesteld, waaronder voorlicht-
ingsavonden over inbraakpreven-
tie. 
In de Oosterpoort is er een voor-
lichtingsavond op 28 maart om 
19.30 uur in het buurtcentrum 
Poortershoes (aan de Ooster-

weg 13). Hier zullen politie en 
medewerkers van Veiligheidszorg 
Noord u laten zien aan de hand 
van voorbeelden, foto’s e.d. hoe 
gemakkelijk het de inbreker wordt/
is gemaakt om in woningen bin-
nen te komen. Vervolgens laat 
men u zien hoe u dat kunt voorko-
men.
 
U ben van harte welkom!

VOORLICHTINGSAVOND WONINGINBRAkEN
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In voetbalstadion de Euroborg 
zijn twee oplaadpunten voor 
elektrische auto's in gebruik 
genomen. FC Groningen 
betaalt de stroom, die door 
hoofdsponsor Essent is opgewekt 

met Nederlandse windmolens. 
De oplaadpunten zijn niet alleen 
bedoeld voor voetbalsupporters. 
Iedereen die met een elektrische 
auto naar het stadion komt, kan 
ervan gebruikmaken.

FC Groningen heeft als doel in 
2020 volledig energieneutraal te 
zijn.

Bron: RTV Noord

De gemeente is deze week 
gestart met de snoei en kap 
van 99 zieke kastanjebomen. 
Uit de laatste inspectie van 
alle kastanjebomen in de 
stad blijkt dat deze bomen zo 
ernstig door kastanjeziekte 
zijn aangetast dat er al 
zwammen op groeien. Om 
breuk van stam of takken voor 
te zijn worden 96 van deze 
kastanjebomen gekapt.

Ook aan de singels staan vijftien 
kastanjebomen die gekapt 
moeten worden, waarvan tien 
aan de Ubbo Emmiussingel. De 
bewoners van de singels zijn 
hierover geïnformeerd. Het werk 
aan de singels start op maandag 
4 maart.

kastanjeziekte

In 2011 greep de kastanjeziekte 
snel om zich heen in onze 
gemeente. Als gevolg daarvan 
heeft de gemeente al eerder 
kastanjebomen moeten vellen, 
terugsnoeien of knotten 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. De inspectie in 
november 2012 wijst uit dat 
de kastanjeziekte in onze stad 
verder is uitgebreid. Verspreid 
over verschillende delen van 
de stad zijn 96 kastanjes nu zo 
ernstig aangetast dat ze geveld 
moeten worden.

Zorgplicht
De gemeente neemt hierbij de 
zorgplicht voor bomen steeds 
als uitgangspunt: zolang zieke 
bomen geen gevaar voor de 
omgeving opleveren krijgen ze 
extra zorg. Bijvoorbeeld extra 

water in droge periodes of het 
verbeteren van de groeiplaats. 
Pas als een zieke boom gevaar 
oplevert, wordt deze gekapt.

Tot op stam gesnoeid
Van deze 99 ernstig zieke 
bomen werden 32 exemplaren 
eerder al tot op de stam 
gesnoeid. Gehoopt werd 
hiermee de kleine kans op 
herstel van deze kastanjebomen 
te kunnen benutten. Terugkijkend 
blijkt dat deze maatregel niet 
zinvol was. Daarom worden 
ernstig aangetaste – en daardoor 
gevaarlijke – bomen nu niet meer 
teruggesnoeid, maar meteen 
gekapt.

Bron: Stadsnieuws

OpLAADpUNTEN EUROBORG IN GEBRUIk GENOMEN

kAp kASTANjEBOMEN
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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. 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. De 
gemeente organiseert meerdere 
informatiebijeenkomsten. 
Wij houden u op de hoogte!

De Grontmij heeft een 
rapport uitgebracht over de 
verschillende mogelijkheden 
van een tunnel vanaf de 
Helperzoom onder het spoor 
naar de Duinkerkenstraat. 
Uit het onderzoek blijkt dat 
een tunnel bij de Helper 
Brink de meeste kans maakt. 
De Grontmij spreekt zich er 
overigens niet over uit. De 
projectgroep Aanpak Ring 
Zuid wil een extra oost-west-
verbinding om de toekomstige 
kruising Vondellaan-A28 te 
ontlasten.

Helperzoomtunnel
Het verkeer door Helpman-oost 
wordt gespreid over de Goeman 
Borgesiuslaan en de De Savornin 
Lohmanlaan. Rechtdoorgaand 
verkeer over de Helper Brink 

wordt niet mogelijk. 
De bewoners hebben grote 
bezwaar tegen de tunnel. Zij 
vrezen dat de wijk veel meer 
verkeer krijgt te verwerken met 
alle negatieve gevolgen voor 
luchtkwaliteit, geluid en veiligheid, 
vooral tijdens de bouwperiode van 
de ringweg.
Inmiddels hebben de projectgroep 
en de wethouder voor verkeer 
Joost van Keulen gesprekken 
gevoerd met de buurt. Naar 
verluid staan de bewoners 
intussen wat positiever tegenover 
het plan.
Een tunnel tussen Helperzoom 
en de Linie, zoals voorgesteld 
door Arthur Kamminga, aan de 
zuidkant van de nieuwe ringweg 
is niet haalbaar, omdat daarvoor 
de geplande ringweg naar het 
noorden moet verschuiven. Dit 

brengt veel kosten mee door 
verleggen van kabels, leidingen 
en buizen.
Aan de noordkant is wel meer 
ruimte, maar daar wil de 
projectgroep niet aan omdat die 
niet bij de Meeuwerderweg op 
hoogte zal zijn. Een fietstunnel is 
nog steeds een optie.

julianaplein
De stichting Leefomgeving heeft 
een simulatie op het internet 
gezet die de projectgroep had 
laten maken van het nieuwe 
Julianaplein. Het laat goed zien 
hoe groot het verkeersknooppunt 
wordt en hoe het verkeer erover 
zal bewegen.

Wim Maat

NIEUWS RINGWEG

BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS

Het college van B&W gaat 
Stadjers extra aansporen 
om kapotte straatverlichting 
te melden. Dat gebeurt op 
verzoek van de gemeenteraad 
van Groningen. De gemeente 
garandeert dat defecte 
straatverlichting binnen twee 
weken wordt gerepareerd, maar 
dat kan alleen als storingen ook 
bij de gemeente bekend zijn.

Er wordt al veel gedaan om 
mensen storingen te laten 
melden. Zo kunnen Stadjers 

storingen doorgeven via de 
website en via de telefoon: 
(050) 367 10 00. Ook is de 
app MeldStad ontwikkeld om 
meldingen door te geven via 
de smartphone. En meerdere 
malen per jaar staan er oproepen 
in diverse media. In 2012 
heeft dat geleid tot ongeveer 
1000 meldingen over kapotte 
lampen en circa 450 meldingen 
over storingen in oude kabels, 
waardoor meerdere lichten in een 
straat waren uitgevallen.
De gemeente gaat deze 

mogelijkheden om storingen te 
melden in de donkere maanden 
van het jaar extra in de spotlights 
zetten. Zo komen er extra 
oproepen in de diverse media, via 
Twitter en op de gemeentelijke 
website onder Uitgelicht. Het 
college verwacht met deze 
inspanning snel op de hoogte te 
zijn van storingen en ze dus ook 
snel te kunnen verhelpen.
  
Bron: Stadsnieuws

kApOTTE STRAATVERLICHTING 

WERk AAN DE kADE 
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De Grontmij heeft een 
rapport uitgebracht over 
de verschillende mogelijp 
vrijdag 1 maart presenteerde 
milieuwethouder jan Seton 
de AAgrunolkrant (AAgrunol 
Actueel) aan de bewoners 
van de Oosterpoort. In de 
krant wordt de voortgang 
rond de sanering van het 
terrein van de voormalige 
bestrijdingsmiddelenfabriek 
in kaart gebracht. Behoudens 
lichte restverontreiniging in 
het grondwater is het terrein 
waarop de huidige woonwijk 
‘De Meeuwen’ is gebouwd 
schoon verklaard. Hiermee 
komt een eind aan de grootste 
saneringsoperatie uit de 
geschiedenis van de stad 
Groningen.

In zijn toespraak refereerde 
de wethouder aan de roerige 
jaren 70 met het alsmaar 
groeiende verzet van de 
bewoners van de Oosterpoort 
tegen de in hun woonwijk 
gevestigde producent van 
‘gewasbeschermingsmiddelen’. 
Uiteindelijk leidde het verzet, 
in 1981 tot sluiting van het 
bedrijf. Dit mede dankzij politiek 
besef, nieuwe wetgeving en 
een optelsom aan incidenten 
bij AAgrunol. AAgrunol werd 
overgeplaatst naar een 

industrieterrein in Delfzijl. 
Daarna begon de tientallen jaren 
durende sanering van terrein en 
grondwater.

Interessant bij zowel de 
AAgrunol krant als de toespraak 
van wethouder Seton is de 
genuanceerde kijk op de 
ontwikkelingen rond AAgrunol. 
Die ontwikkelingen moeten ook 
vooral gezien worden tegen de 
tijd waarin ze plaatsvonden. 
Zo zegt toenmalig collegelid 
Wallage: “Ik vond dat je rond 
vergif geen concessies kan 
tonen.” Hij nam daarmee een 
minderheidsstandpunt in binnen 
eigen partij en ook binnen 
het linkse college: “Alsof ik 
mij niet bekommerde om de 
werkgelegenheid.” 

De jaren 70 kenmerkten zich door 
ontoereikende milieuwetgeving 
en het grote belang dat het 
‘rode’ college hechte aan 
werkgelegenheid (honderden 
banen bij AAgrunol). Dat gaf 
het bedrijf ook een zweem van 

onaantastbaarheid. Ambtenaar 
Veldstra die betrokken was bij 
de milieucontroles op het terrein: 
“Ik zie mezelf nog zitten bij de 
toenmalige directeur. Hij in een 
hoge stoel achter zijn grote 
bureau, wij op twee kleine ervoor. 
Wij moesten tegen het licht in 
kijken. De bekende trucs. Ik zag 
in hem de personificatie van het 
bedrijfsleven in driedelig pak dat 
de wereld kapot maakt.”

In het aprilnummer van de 
Oosterpoorter komen we 
uitgebreid terug op het dossier 
AAgrunol. Daarbij gaan we 
ondermeer in op de rol die 
burgers én overheid in zouden 
moeten nemen bij, zoals 
wethouder Seton dat formuleerde: 
“de steeds terugkerende 
klassieker, de belangenafweging 
tussen economie aan de ene 
kant en veiligheid en gezondheid 
aan de andere kant.” Gezien het 
tumult rond de aardschokken door 
de gaswinning een zeer actueel 
thema, aldus Seton.

AAGRUNOL: BODEMSANERING EN GRONDWATERREINIGING AFGEROND

DOE MEE MET DE LENTEkRIEBELS
Ook dit jaar is het Winschoterdiep 
weer uitvalsbasis voor een van de 
Lentekriebels-actie’s in de stad. 
De gemeente ondersteunt deze 
voorjaarschoonmaakactie en 
levert materiaal. Grijpers, hesjes, 
zakken en Grunneger kouk. 

Een groepje buurtbewoners pakt 
ten oosten van de Meeuwerd-
erweg het zwerfvuil in onze wijk 
aan. Hoe groter de groep, hoe 
meer we kunnen doen, dus doe 
mee! We gaan een paar uur aan 
de slag op zaterdag 13 april vanaf 

10.00 uur. Verzamelen aan het 
Winschoterdiep 143. Graag tot 
ziens op zaterdag 13 april ! 

Mirjam van der Feen
Aanmelden: (06) 33 73 86 46
of vanderfeen@yahoo.com

pOES VERMIST
Onze lieve kater Sofus is vermist!
Op zondag 24/02 verdwenen 
vanuit huis in De Linie, Gronin-
gen.  Het is een Britse Korthaar, 
golden tabby. Hij draagt een 
reflecterend halsband met een 
belletje. Hij is gechipt. Hij is heel 

lief en aanhankelijk. We willen 
hem graag terug! 
Degene die hem veilig terug kan 
brengen krijgt een beloning van 
€150,-  Heb je info graag bellen
06-52786228 of
050-3114337
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Vrijdagmiddag 15 februari, 
klokslag 16:00 uur, vond een 
leuk en echt buurtevenement 
plaats in de Korte Nieuwstraat. 
Buurtbewoners en andere 
belangstellenden vulden al snel 
het straatje dat voor de feestelijke 
gelegenheid afgezet was. 
Op de gevel naast de ingang van 
het Nijesteepand, over de gehele 
lengte, hing de muurschildering 
verborgen onder een groot 
oranje dekzeil dat maar liefst drie 
verdiepingen besloeg en zo'n 
drie meter breed was. Daarmee 
is deze 23e versie van 'Pimp je 
Portiek' wel een van de meest 
spectaculaire, en zeker een van 
de meest zichtbare kunstwerken. 
Woningcorporatie Nijestee, 
kunstenaar Michel Velt en 
buurtbewoners Marcel Roelofs en 
Evelien Brak gaven dankzij hun 
inspanningen dit intieme straatje 
een heel ander aanzien. 
Initiatiefneemster Evelien Brak 
bedankte en complimenteerde 
kunstenaar Michel Velt mede om 
zijn vasthoudendheid, hij wist 
de benodigde bouwvergunning 
voor elkaar te krijgen. Gaaike 
Hubbema van Nijestee vond 
deze versie van Pimp je Portiek 
weer zeer geslaagd, ook omdat 
buurtbewoners elkaar in het hele 
proces veel beter lere kennen, 
wat goed is voor de leefbaarheid 
in een buurt. 

Tijd voor de onthulling
Het oranje zeil zakte en een 
prachtig groot vrouwspersoon 
met gebloemde jurk, kat op de 
schouder en opgezette vogel 
in de hand, kwam tevoorschijn. 

Een goede vriendin van de 
kunstenaar, Rebecca van Dijk en 
kat Eddie van de buurtbewoners 
hadden model gestaan. 
De bewoners van de oude 
panden aan de overkant hebben 
er een prachtig uitzicht bij en de 
bewoners van de portiek plus 
andere bezoekers zijn verguld 
met het resultaat. De bleke gevel 
van de nieuwbouw uit 1986 is 
getransformeerd in een kleurrijk 
en aangenaam beeld.  

pimpen gaat door, in andere 
vorm
Het project 'Pimp je Portiek' 
is bijna afgelopen, het gaat 
plaatsmaken voor een ander 
project, vertelt Gaaike Hubbema 
van Nijestee. Vorig jaar is onder 
de naam 'Toffe Toentjes' al een 
start gemaakt, de bedoeling 
is dat bewoners samen wat 
moois van hun voortuin maken. 
En gelukkig staat Nijestee nog 
steeds open voor initiatieven van 
buurtbewoners die hun portiek 
willen pimpen, met Nijestee valt 
altijd te praten. Check voor meer 
info de site; www.nijestee.nl. 
In gesprek met een van de 
bezoeksters, Gré Stratingh, 
blijkt dat er bij haar, aan de 
Polderstraat 80, ook al gepimpt 
is. Ze vertelt dat het prachtig is 
geworden, typisch Groningse 
elementen sieren daar de portiek, 
zoals de Martinitoren en knalgele 
koolzaadvelden. Voor kunst hoef 
je dus niet ver te lopen in de 
Oosterpoort!

Anke van den Brink

de kunstenaar met zijn model
foto: Wim Velt

Marcel Roelofs en Evelien Brak

‘pIMp jE pORTIEk’ IN kORTE NIEUWSTRAAT
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Nu de gemeente het 
supermarkten mogelijk maakt 
om elke zondag open te zijn, 
kunnen klanten van de Coop er 
die dag voortaan terecht van 
12.00-17.00 uur. 

Bedrijfsleider Pieter van der Donk: 
“Vorig jaar zijn we begonnen met 
koopzondagen, meestal op de 
eerste zondag van de maand. We 
waren geopend van 15.00-19.00 
uur en het liep behoorlijk goed. 

Op die dagen slaan velen nog 
snel wat in voor een spontane 
barbecue of lekker etentje. 
Studenten die na het weekend 
in de stad terugkeren maken van 
de gelegenheid gebruik om de 
nodige boodschappen te doen. 
Omdat voor ons de personele 
bezetting geen probleem is, zijn 
we vanaf nu elke zondagmiddag 
geopend.” Volgens het nieuwe 
gemeentelijke beleid mogen 
supermarkten elke zondag van 
12.00-17.00 uur hun deuren 
openen. Voor openstelling van 
15.00-19.00 uur krijgt slechts één 
supermarkt per 15.000 inwoners 
een vergunning. 
In Groningen zijn dat er twaalf. 
Van der Donk: “Wij hadden daar 
graag bij gehoord, maar helaas 
waren die vergunningen al 
vergeven. Daarom heten wij op 
zondagmiddag iedereen van harte 
welkom tussen 12.00 en 17.00 
uur! ”

EWD

COOpZONDAG

Het feestje aan de Pop 
Dijkemaweg was gezellig; goed 
gezelschap, het bier smaakte 
prima en de hapjes waren lekker. 
Om twee uur ’s nachts fietst 
het stel dan ook in opperbeste 
stemming naar huis. Een beetje 
melig en ietwat onvast op de 
wielen stoeien ze hun weg naar 
huis. Op de Meeuwerderweg duwt 
hij haar aan de kant en met een 
gilletje belandt ze op de stoep. 
Ondanks het late uur lopen er 
toch nog enkele mensen op de 
stoep, die ze verontschuldigend 
ontwijkt om weer op de straat 
te gaan fietsen. Daardoor raakt 
ze achterop en voor zich ziet ze 
een jong stelletje uit café Boone 
komen dat het overduidelijk ook 
erg gezellig heeft gehad in de 
kroeg. Ze zoeken giechelend 
steun bij elkaar om veilig aan de
andere kant van de straat te 

komen. En dan, ‘out of the blue’, 
maakt de jongen zich los uit de 
omhelzing en ziet ze hoe hij naar 
haar partner op de fiets rent om 
hem op een karatetrap 
te trakteren. Verbaasd stopt ze. 
De jongen loopt weer naar zijn 
vriendin alsof er niks is gebeurd.
Haar partner is ook gestopt, stapt 
woedend van zijn fiets af en roept 
de jongen om terug te komen. Als 
daar niet op gereageerd wordt, 
maakt hij zich op om achter de 
jongen aan te gaan. De schrik 
slaat haar om het hart. Keihard 
roept ze naar haar partner dat die 
gast het niet waard is om achter 
aan te gaan en dat hij NU weer 
op zijn fiets moet stappen. Als dat 
niet het gewenste effect heeft, 
roept ze nog harder dat hij op zijn 
fiets moet stappen, aan zijn kind 
moet denken en als er al iemand 
die halve gare in elkaar trapt, zij 
dat wel is. Wellicht heeft dit  idiote 
voorstel een ontnuchterende 
uitwerking want met een “ja, ja, je 
hebt gelijk” stapt hij zuchtend op 
zijn fiets. In eerste instantie 

is ze opgelucht dat het zo 
snel is opgelost maar in de 
daaropvolgende dagen merkt ze 
dat ze beurtelings boos is en zich 
machteloos voelt. Wat bezielt 
iemand om zoiets zonder enige 
aanleiding te doen? Hoeveel van 
die figuren lopen er wel niet rond? 
Wat als ze nou met 5 jongens 
waren geweest en het niet bij die 
ene trap was gebleven? Wat als 
zij er niet bij was geweest en haar 
huisgenoot wel de confrontatie 
had opgezocht? 
Het hele voorval stelt niet zo 
veel voor, maar ze merkt dat 
ze een stukje argeloosheid 
kwijt is en daarvoor in de plaats 
wantrouwigheid is gekomen. 
Hoe moeten al die mensen die 
wel zinloos in elkaar getrapt zijn 
en hun dierbaren zich dan wel 
niet voelen? En die gedachte 
maakt haar enorm boos en ook 
machteloos en er is helemaal niks 
wat je daar aan kan doen.

xxxBoe

AVONDjE Op STAp
COLUMN  XXXBOE
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Eén woensdag per maand is 
de Graansilo in de Oosterpoort 
gevuld met vijf Groninger 
schrijvers. Een onderhoudende 
avond waar stadjers voor slechts 
vijf euro enkele uren vrolijk 
worden lastiggevallen met de 
zieleroerselen van vijf bekende 
schrijvers plus een debuterende 
auteur. 

Als toetje is er een optreden van 
de vaste singer-songwriter. 
Dit keer had de griep flink 
huisgehouden onder de artiesten 
waardoor schrijver Karel ten 
Haaf en vaste singer-songwriter 
Swinder verstek moesten 
laten gaan. Hun plaats werd 
ingenomen door auteur Jannes 
Heidinga en zanger Chris van de 
Ploeg. 
De sfeer is uitstekend in de 
kleine zaal op 13 februari. 
Al snel ontstaat er een soort 
huiskamersfeertje. Spotlights zijn 
gericht op het podium, het publiek 
zit rondom anoniem te wachten in 
het donker. Het thema van deze 
vierde versie in Berlijnse stijl is: 
'Waar kun je het beste wonen, 
op het platteland of in de stad?' 
Anton Scheepstra  van uitgeverij 
Passage organiseert de avonden. 
Hij leidt het thema in en kondigt 
als eerste debutante Janneke 
Heimweg aan. Zij houdt van de 

stad. En ook nog steeds van de 
(Friese) plattelandse eenvoud 
en vrijheid. Na Janneke neemt 
Jannes Heidinga het woord, met 
duidelijk meer publiekservaring. 
Hekkensluiter voor de pauze is 
Herman Sandman. Hij schrijft veel 
over stad en platteland en zijn 
recente verhalen zijn gebundeld 
in 'Laatste bus naar Slochteren'. 
Sandman schildert het verschil 
tussen nieuweling en plattelander 
meesterlijk in de dialogen die hij 
voert met een boerenvrouw. Hij 
slaagt er - al vertellend - maar 
niet in dichterbij de vrouw te 
komen, tot grote hilariteit van ons, 
luisteraars. Hij blijkt in de prijzen 
te vallen: hij vertolkt het thema 
'stad en platteland' het beste in 
zijn werk en ontvangt daarvoor de 
Plattelandsbokaal .

Na de pauze beschrijft Ronald 
Ohlsen op gortdroge wijze een 
ontmoeting met een buschauffeur 

op het platteland. De bustocht 
doet hem glorieus eindigen 
als de eenzame passagier die 
hij niet wilde zijn. Vervolgens 
doet Meindert Talma bijzonder 
droog en komisch verslag van 
de opkomst van zijn bandje. 
Plattelander als hij is, wordt 
hij overvallen door de stadse 
praktijken. Hij reageert naïef 
en niet onder de indruk van 
de bezige baasjes in de 
muziekwereld. 
Marcella Veldthuis’ verhaal wijkt 
iets af van het thema, doch boeit 
zeker. Bij het woord 'hoer' proest 
één van de mannelijke bezoekers 
het uit, maar het lachen zal hem 
snel vergaan. Onze spreekster 
is in de huid van een studente 
gekropen en vertelt hoe zij uit 
eigen beweging haar bijbaan als 

prostitué koos, om gemakkelijk en 
snel geld te verdienen in de stad. 
Hoe jammer dat ze er geen cent 
aan overhield! Stof tot nadenken. 
Dit soort dingen kan je horen 
als je op een woensdagavond, 
rond acht uur, naar de Graansilo 
gaat. De volgende editie van 
Silopassage is op woensdag 10 
april en de laatste kans is op 15 
mei.

Voor meer informatie  
www.uitgeverijpassage.nl

Anke van den Brink

SILO pASSAGE - GRONINGER SCHRIjVERS IN GRAANSILO
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Tijdens een recente 
redactievergadering van de 
Oosterpoorter vroeg iemand 
zich hardop af wat nou eigenlijk 
dat “grand café” bij de Euroborg 
was; kon iedereen daar eten of 
was het alleen voor leerlingen 
van het Noorderpoortcollege 
en sliepen ook daadwerkelijk 
gasten in dat hotel? Wat bleek, 
iedereen had zich dat al vaker 
afgevraagd en we vonden het ook 
erg raar dat we daar nog nooit 
eerder onderzoek naar hadden 
gedaan. Hoog tijd dus om die 
nieuwsgierigheid te bevredigen.
Onze advertentietopper Karin 
van der Zee opperde dat we 
met Willem Boomsma moesten 

spreken. Op ons mailtje 
reageerde deze oud-bewoner van 
het Big Brother huis nog dezelfde 
dag. Niet alleen werden wij 
uitgenodigd voor een uitgebreide 
rondleiding maar tevens mochten 
wij aan den lijve de kook- en 
serveerkunsten van de leerlingen 
van het Noorderpoortcollege 
ervaren.
Om 18 uur meldden wij ons 
bij de receptie van de School 
voor Gastvrijheid en Toerisme. 
En gastvrij werden wij zeker 
ontvangen! 
Wat vroeger de middelbare 
hotelschool in de Wijert was, is 
verplaatst naar de Euroborg waar 
leerlingen van niveau 2,3 en 4 
opgeleid worden tot gastvrouw of 
-heer, kok, manager/ondernemer 
horeca, (banket)bakker en 

verschillende disciplines in de 
toerisme en recreatie branche.
Willem Boomsma, docent, stage 
coördinator en rekendocent, 
troonde ons, met een 
bedenkelijke blik naar de hoge 
hakken van ondergetekende, 
eerst mee naar het restaurant 
“Enter” dat deze avond 
gereserveerd was door een 
medewerkster van de gemeente 
die deze avond haar afscheid van 
haar collega’s vierde. Daarmee
werd een eerste vraag 
beantwoord: iedereen kan 
hier komen eten, maar ook de 
verschillende ruimtes huren, of 
dat nou voor een afscheidseten 
is, of voor een vergadering 
(speciale ruimtes voorzien van 
beamer en whiteboard) of gewoon 
om een hapje te eten met je 
partner. Alles wordt geregeld 
door de leerlingen zelf; van het 
aannemen van de reservering, 
het samenstellen hett koken van 
de maaltijd tot aan het serveren 
van lunch of diner aan toe.
De blik naar de hakken werd al 
snel verklaard: het gebouw is 
gróót en meneer Boomsma loopt 
snél. Na “Enter” mochten wij een 
blik werpen in de kantine van de 
leerlingen, trap op naar boven, 
vergaderruimtes, leslokalen en 9 
hotelkamers. 
(wij hebben de comfortabele 
kamer in FC groen, compleet met 
goal en ingelijst FC shirt mogen 
bewonderen, te boeken voor € 65 
per nacht, per kamer, inclusief 
ontbijt).

Daarna mochten wij de vermoeide 
voeten onder een mooi gedekte 
tafel in restaurant “Escape” 
schuiven, met gratis zicht op de 
middenstip.

Hier werden wij bijzonder hartelijk 
ontvangen door gastvrouw-in-
opleiding, Marlies Brander. 
Nadat onze jassen werden 
aangenomen bood zij ons een 
aperitief aan, met keuze uit 
alcoholisch en non-alcoholisch. 
Uw razende reporters gingen voor 
het alcoholisch goddelijke drankje 
met cassis en kokos. Helaas 
moeten wij in gebreke blijven met 
informatie over de inhoud van het 
non-alcoholische.
Als voorgerecht werd een 
vispasteitje geserveerd, heerlijk 
malse inhoud in een krokant 
schelpje.  

Op BEZOEk BIj HET NOORDERpOORTCOLLEGE Op DE EUROBORG
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Voordat het hoofdgerecht, cordon 
bleu met knapperige snijbonen, 
een gemengde salade met rode 
bietjes, tomaat, komkommer 
met een heerlijke dressing 
en aardappelpuree met een 
knapperig korstje- geserveerd 
werd, kregen we de kans om een 
kijkje in de gigantische keuken 
te nemen, waar ongeveer 30 
leerlingen aan het snijden, koken, 
bakken en afwassen waren.

Het toeval wilde dat collega-
docent Krista Zuur die avond 
spontaan besloten had om, 
samen met haar partner, ook 
een hapje te komen eten. Deze 
bijzonder enthousiaste docent / 
BPV begeleider vond het totaal 
geen probleem om haar thuisreis 
uit te stellen om ons mee te 
nemen naar haar domein: Beauty 
& Wellness / Hairstyling. 

Terug via trap, leslokalen, 
kantine en ontvangstruimte 
kwamen wij, lichtelijk buiten 
adem, aan in een heel ander 
gedeelte van de school. In deze 
prachtige ruimtes, met daarin 

lange rijen beauty-stoelen, 
spiegels en massagetafels, 
worden de leerlingen “hands-
on” opgeleid tot kapper of 
allround schoonheidsspecialist. 
En ook hier het goede nieuws 
dat iedereen hier naar toe 
kan komen! Graag zelfs. 
Voor € 17 een complete 
gezichtsbehandeling. En voor 
degene zonder scheermes of 
epilady (m/v) een bijzondere 
oproep: voor de examens worden 
dringend modellen gezocht die 
nog nooit hun wenkbrauwen 
geëpileerd of hun onderbenen 
geharst hebben. 
De examenkandidaten staan 
te popelen om uw onderstel 
zomerklaar te maken!

Terug in “Escape” staat ons toetje 
klaar, volgens het menu een 
3 kleurenparfait van stilstaand 
ijs. Omdat wij toch echt menen 
pudding te proeven, kijken we 
Marlies hulpbehoevend aan. 
Onze smaakpapillen blijken ons 
niet bedrogen te hebben. Een 
miscommunicatie tussen keuken 
en bediening. Dat kan uiteraard 
gebeuren, ten slotte zijn ze in 
opleiding. Het smaakte er in elk 
geval niet minder om.
Als u ook een keer wilt genieten 
van de kunsten van de leerlingen 

van het Noorderpoortcollege 
en hun bevlogen docenten dan 
kunt u op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag 
aanschuiven voor het diner 
voor een “prix d’amis” van € 13 
exclusief drankjes of op vrijdag 
de 3-gangen-lunch voor € 10 
exclusief drankjes. Of misschien 
wilt u wel overnachten in het hotel 
of een van de vergaderruimtes 
afhuren. U kunt dan het 
Noorderpoortcollege bellen op 
(050) 317 82 00 en de vriendelijke 
leerlingen helpen u verder!
Graag willen wij Willem 
Boomsma, Marlies Brander en 
Krista Zuur bedanken voor een 
zeer bijzonder avond!

Patricia Frijns, met tafelgenote 
en fotograaf Ellen Westerveld

kOORLEDEN GEZOCHT!

Het Noorder Amusements Koor  uit 
de stad , met veel leden uit de pro-
vincie, zoekt nieuwe leden. Vooral 
sopranen, alten en mannen.
Het koor heeft 41 leden, bestaat 
meer dan 30 jaar en staat onder 
deskundige leiding van dirigent Jos 
Smidt en pianiste Anja Kooi.
We hebben een prettig en goed in 
het gehoor liggend repertoire b.v.  
Engels: o.a. Perhaps Love,  You 
raise me up, If I had words en I have 
a dream (Abba) , Zuid-Afrikaans, 
Frans (Cent mille chanson van Frida 
Boccara), en natuurlijk Nederland-
stalige muziek, zoals Sammy (Rames 
Shaffy) en Avond van Boudewijn 
de Groot. Ook hebben we The day 
you sang this song, een ode aan 
Beethoven, op het repertoire.
Een ieder die graag wil zingen is bij 
ons van harte welkom. Wij repeteren 
iedere maandagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de kantine van het 
Montessori Junior College (voorheen 
Zernike College) aan de Helperbrink 
in de wijk Helpman. Ingang Coender-
sweg. Kom gerust eerst luisteren. De 
koffie staat klaar.

Informatie:
050-5271313 of e-mail: 
noorderamusementskoor@kpnmail.nl
www.noorderamusementskoor.webklik.nl 

Op BEZOEk BIj HET NOORDERpOORTCOLLEGE Op DE EUROBORG
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wij bieden:
- algemene fysiotherapie - oedeemtherapie
- manuele therapie Cyriax - triggerpoint massage
- medische fitness - dry needling
- medical taping concept - training voor etalagebenen
- valtraining - beweeggroep voor COPD en diabetes

de fysiotherapeut in uw buurt

Oosterpoort: Meeuwerderweg , 9724 ET Groningen, telefoon: 0503641922
Rivierenbuurt: Merwedestraat  54, 9725 KE Groningen, telefoon: 0505270007

www.fysiocompleet.nl/info@fysiocompleet.nl

2
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ADVERTORIAL

(Sport)blessurespreekuur
maandags van 5 tot 6 

´Ieder weekend zijn vele hon-
derden Oosterpoorters lekker 
aan het sporten. Voeballen, 
hockeyen , volleyballen, roe-
ien, tennissen;  noem maar op. 
Hartstikke gezond. Maar soms 
gaat het mis.´  
Aan het woord is fysiothera-
peut jean-Luc Beuker van 
Fysiocentrum Hereweg. jean-
luc is zelf een enthousiaste 
sporter en gespecialiseerd in 
sportblessures. ´Ik weet uit 
eigen ervaring hoe vervelend 
zo’n sportblessure kan zijn. 
Zeker als je maandags weer 
aan het werk moet. je wilt er 
gewoon snel vanaf.´

Blessures soms onvermijdelijk
Bij sporten hoort helaas dat je af 
en toe geblesseerd kunt raken. 
Bijvoorbeeld een gekneusde en-
kel, een gebroken rib, een gesch-
eurde spier of pees. Je voelt je er 
ineens half gehandicapt door, en 
het doet soms ook nog flink pijn. 
Jean-Luc: ‘Loop niet zomaar door 
met zo’n blessure. Het is beter 
om er snel even iemand naar te 
laten kijken die daar verstand van 
heeft. Zo kun je vaak zorgen dat 
je veel minder lang last hebt van 

de blessure.’

Gratis en vrijblijvend
Voor deze sporters heeft Fysio-
centrum Hereweg een (sport)bles-
surespreekuur opgezet. Iedere 
maandagmiddag van 5 tot 6 uur. 
De geblesseerde sporter wordt 
ter plekke onderzocht en krijgt 
advies. Soms is het nodig dat er 
behandeling volgt. In dat geval 
wordt er vaak een vervolgafspraak 
gemaakt. Het leuke is dat het 
spreekuur en het advies zelf gratis 
en vrijbljvend zijn. 
Wel even bellen
Jean-Luc Beuker: ´Er is één voor-
waarde. Je moet in de loop van 
maandag wel even bellen. Dan 
houden we tijd voor je vrij.´

Fysiocentrum Hereweg.
Hereweg 8
Telefoon 050-3134636.
www.fysiocentrumhereweg.nl 

Nadat Bianca en haar zus hun 
verplichte blokfluitlessen hadden 
afgerond mochten ze kiezen 
voor een ander instrument. Haar 
zus koos voor elektronisch orgel 
en Bianca wilde eigenlijk piano 
spelen. Alleen leek dat wel erg 
veel op een orgel en ze wilde 
iets unieks. Het werd een gitaar. 
Tja, en daar heeft ze spijt van 
gehad. Altijd wanneer ergens 
pianomuziek klonk, maakte haar 
hart een sprongetje en voelde 
ze dat verlangen. De jaren 
verstreken en de piano bleef 
lonken. Het werkende leven was 
in volle gang toen Bianca besloot 
om haar hart te volgen. Ze zegde 
haar baan op, verhuisde van 
Utrecht naar Emmen en trok bij 
haar vriend in. Eenmaal gesetteld 
ruilde ze haar auto in voor een 
piano. En niet zo maar eentje, 
de beste die ze kon vinden, een 
Yamaha piano. En daar stond 
ie dan. Ze nam zich voor om 
lessen te nemen, maar dat werd 
telkens weer vooruitgeschoven. 
Het superinstrument trok gasten 

aan die de sterren van de hemel 
speelden terwijl Bianca luisterde 
en genoot. 
Hij verhuisde mee naar een 
boerderij die eigenhandig 
verbouwd werd. Bianca ging 
studeren in Groningen, haalde 
haar bul en vierde dat in de tuin 
van haar landelijke woning. Het 
was een warme zomeravond, 
familie en vrienden waren 
samengekomen om dit te vieren. 
De Yamaha werd het terras op 
gerold en een familielid speelde 

het lied The power of love. 
Memorabele momenten. Ze 
heeft een mooie tijd gehad 
met haar piano en nu is het 
moment gekomen om afscheid 
te nemen. Bianca vertrekt 
binnenkort voor een jaar naar 
Bali, dit keer weer om haar hart 
te volgen, maar nu zonder de 
Yamaha. Hij staat te koop in 
Groningen en u kunt bellen naar 
06-39659263 als u interesse 
heeft.

AD LIpS
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CRYpTO DE LUXE 9

Horizontaal
1  Werk vinden terwijl je met je vingers  
  de auto betast. (3+2+3+5)
8  Hij doet alsof hij het leuk vindt. (15)
10 Agressieve dip. (7)
11
12 Deze boot heeft een paardendek en  
  een apenkooi... (3)
13 ... maar op die van hen was het, ge-
  loven ze, niet zo’n beestenbende.(10)
16 Oost-Groningse manier van
  uitdrukken, in de jaren ‘70 vaak
  gehoord bij Ajax en Anderlecht. (8+7)
17 Beetje stiekeme familie van hoofd-
  kussen. (11)
18 Asielaanvraag? (5)
20 Spugende geestelijke. (4)
21 (Stuk) boom van een kerel.  (6)
22 Als je iets voor waar aanneemt
  word je zo betaald. (2+6)
23 Toneelfabriek. (6)

Verticaal
2  Contactsport. (15)
3+4 (Vergeefse) mogelijkheid   
  om lichaamstaal uit te drukken.  
  (3+3+2+2+2+4+9)
5  Heeft een troostrijke blik. (14)
6  Samengepakt bovenaan. (2+3 of 5)
7  Daar dubbel toegelaten. (10)

De oplossing van Crypto de Luxe 9 kunt 
u t/m maandag 1 april (geen grapje!) 
opsturen naar de redactie van De 
Oosterpoorter, Mauritsstraat 1, 9724 BH, 
Groningen o.v.v. Crypto de Luxe 9. Mailen 
kan naar oosterpoorter@gmail.com. De 
winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde 
van 15 euro, ter beschikking gesteld 
en te besteden bij Akkerman Bloemen, 
Meeuwerderweg 93.

Oplossing Crypto de Luxe 8
Horizontaal
1. Alles opzijzetten 9. Klaphek 10. Panne 
11. Ohm 12. Inruilactie 13. De meeste 
stemmen 14. Ontsteker 16. Sardine 18. 
Nor 19. Knieën 21. Haspel 23. Schel 26. 
AZ 28. Nauw 29. Maak dat de kat wijs 31. 
Rijst 32. Po
Verticaal
1. Akkoordenschema 2+3. Laat mij maar 
schuiven 4. Pokerstenen 5. IJsprinses 6. 
Een hap en een snap 7. Toestemmen 8. 
Niet eens 14. Onklaar 15. Rode wijn 17. 
Dip 20. iPads 22. Saai 24. Cato 25. Huw 
27. Zet 30. (’t)IJ.

De winnaar van Crypto de Luxe 8 is 
Bea Roelfsema uit de Frederikstraat. De 
tegoedbon van Eetcafé Michel is naar 
haar onderweg.

8  Ontvangtoestel. (5)
9  Theetijd. (4)
14 Het touw staat stil. (9)
15 Deze substantie biedt niet   
  voorgoed bescherming. (8)

De koks van Eetcafé Michel staan klaar voor de winnares van Crypto de Luxe 8.
Foto: Robert van der Molen

16 Deed seizoenswerk. (7)
19 Samen met Rep in grote   
  verwarring. (4)
21 Berin. (3)
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GOED WONEN

Peizerweg 136!

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

begint
aan de
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GEDICHT
Zuiderpark

Uit een ander leven
komt een herinnering

boven borrelen
zoet als Southern Comfort

Een voelen delicaat
van hoornen brillen

notenhouten clubfauteuils
bewalmde schilderijen

Ha de glazen lopen over
De sigaren dampen

De keet knapt uit zijn voegen
– even een knoopje los

we laten onze buiken hangen
onze wangen kleuren rood
en een boertje is geoorloofd, 

vrinden
Voor deze keer
nog één keer 

Andras Mebius

In het januarinummer kon-
digden wij met enige trots onze 
eigen website deoosterpoorter.
nl aan, waarop u nummers van 
de afgelopen jaren online kunt 
teruglezen. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling om er een 
echte wijkwebsite van te maken, 
compleet met nieuws, weetjes 
en algemene informatie. Dit plan 
sneuvelde uiteindelijk door ge-
brek aan mankracht. Jammer 
maar helaas, dachten wij, totdat 
een van ons opmerkte dat er al 
een site met nieuws en weetjes 

over de Oosterpoort bleek te zijn: 
oosterpoortnieuws.nl!
 Deze site is in de herfst van 2012 
online gegaan en staat vol met 
nieuws, weetjes, veel oude foto’s 
en leuke filmpjes. De maker, Bert 
Huberts, blijkt de site helemaal 
in zijn eentje te beheren. Omdat 
wij beiden hetzelfde doel heb-
ben - het zo goed mogelijk in-
formeren van de buurt - ligt een 
samenwerking voor de hand, dus 
hebben we besloten om elkaar 
te gaan helpen. Op beide sites 
staan nu linkjes naar de ander en 

wij van de Oosterpoorter kunnen 
artikelen of foto’s die de papieren 
versie niet halen, doorsturen naar 
oosterpoortnieuws.nl.
Ook u kunt een bijdrage leveren 
aan Oosterpoortnieuws.nl. Heeft 
u een nieuwtje, een leuke foto of 
een aankondiging van een evene-
ment, stuur het naar: huberts7@
msn.com. Zo maken wij samen 
onze buurt nog leuker!

CvdL

WEBSTRUNEN
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Alweer vijftig jaar zit Nico 
Visscher in het tekenvak. Om dat 
te vieren heeft het stripmuseum 
een expositie van zijn werk 
georganiseerd onder de naam 
50 jaar Vis,50 jaar Fris. In zijn 
cartoons bekijkt hij de woelige 
wereld van de lokale, nationale en 
international politiek. Dat doet hij 
met een nuchtere en vooral ook 
relativerende blik. In 1984 kreeg 
Visscher de hoogste Cartoonprijs: 
de Grand Prix van de Salon 
International de la Caricature in 
Montreal. Nico Visscher heeft 
de Oosterpoorter jarenlang 
voorzien van zijn humoristische 
cartoons. Daarom zijn wij het 
archief ingedoken en hebben 
een kleine selectie van zijn werk 
samengesteld. De expositie is 
tot 31 maart te bezichtigen. Een 

boekje met gedichten van Kees 
Stip en geïllustreerd door Nico 
Visscher is te koop in de winkel 
van het Stripmuseum. 

EWD

februari 2003
aanmelden bezoekerspas
februari 2003: 
invoering ondergrondse  
containers
juni 2003: wijkschouw
april 2004: Griffebrug
september 2004: 
Meeuwerderweg klaar
juni 2005:
Invoering betaald parkeren Linie 
en Wicherstraat 
februari 2005: Lentekriebels 
mei 2005 
postkantoor bedreigd met sluiting 

juni 2006:
Harry Perton stopt als 
hoofdredacteur

50 jAAR VIS, 50 jAAR FRIS
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De omwonenden van het 
kantoorpand aan de Oosterweg 
83 willen dat de gemeente 
de bouwvergunningen 
van projectontwikkelaar 
Woldomus intrekt. Woldomus 
wil appartementen, bouwen 
op de plaats van het pand. Zij 
willen hiermee voorkomen dat 
Woldomus of een eventuele 
nieuwe eigenaar zijn plannen 
uit kan voeren. We berichtten 
al eerder dat de omwonenden 
grote bezwaren hebben tegen 
de bouwplannen. Ze vinden 
de te bouwen appartementen 
te groot en vrezen dat ze 
veel licht wegnemen, hun 
privacy aantasten en dat er 
veel jongeren en/of studenten 
komen wonen met mogelijke 
overlast.
De kerk (PKN) bood in 2007 het
pand aan voor 275.000 euro. 
Richard Woldring kocht het voor 
543.000 euro en sluisde het voor 
hetzelfde bedrag door naar zijn 
projectbedrijf Woldomus. Daarna 
zette hij het in de verkoop voor 
599.000 euro. Toen verkoop niet 
lukte, kwam hij met bouwplannen, 
in 2010 keurde de gemeente 
een aantal daarvan goed. De 
gemeente vond dat ze geen 
gronden had om de aanvragen 
af te wijzen, hoewel ze er niet 
gelukkig mee was. 
Woldring had in 2006, een jaar 
voor de aankoop, een miljoen 
euro smeergeld ontvangen voor 
de verkoop van (een deel) van 
het bedrijf Rendo aan Electrabel. 
Rendo is een energiebedrijf in het 
zuiden van Drente en noorden 
van Overijssel, waarvan Woldring 
toentertijd directeur was. Hij is 
daarvoor in 2011 gearresteerd. 
Het is aannemelijk dat hij wat 
wit te wassen had. Justitie heeft 
inmiddels beslag gelegd op het 
pand en zijn andere bezittingen.
De omwonenden hadden al 
eerder bezwaar aangetekend 
tegen de bouwplannen, maar 
werden in het ongelijk gesteld 
door de bezwaarcommissie. 

Ze zijn daartegen in 
beroep gegaan tot aan 
de Raad van State. Die 
oordeelde uiteindelijk 
dat de gemeente de 
vergunningen beter moet 
motiveren met betrekking 
tot de nadelige gevolgen 
voor de woonomgeving. 
Dat moet voor 24 mei 
2013 gebeuren. 

Op 19 februari j.l. 
hebben de omwonenden, 
bij monde van W. van 
der Munnik, J. Klein, 
G. Schaap en H. 
Scheper, opnieuw een 
beroep gedaan  op de 
gemeenteraad om de 
bouwvergunningen in 
te trekken vanwege 
hun eerdere bezwaren. 
Maar ze noemen ook de 
nogelijke witwaspraktijken 
van Woldring. 
De gemeente 'faciliteert in 
feite het witwassen van uit 
criminaliteit verkregen gelden', 
stellen zij.

Een grond voor intrekking 
van de bouwvergunningen 
door de gemeente biedt de 
wet BIBOB (bevordering 
integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur). 
Daarin staat onder anderen 

dat witwaspraktijken het de 
gemeente mogelijk maakt een 
bouwvergunning in te trekken. 
Maar daarvoor zal Woldring 
waarschijnlijk eerst moeten 
worden veroordeeld. Het is de 
vraag of de gemeente intrekking 
nu aandurft in verband met 
mogelijke schadeclaims van 
Woldring. 

Wim Maat

WITWASpRAkTIjkEN OOSTERWEG 83
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Nijestee
biedt ruimte

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.

aan ruim 30.000 mensen in de stad Groningen. Met 

ongeveer 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste 

corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 

woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.

Volg uw wijk op Twitter

Zo bent u altijd als eerste op de 

hoogte van het laatste nieuws.

www.twitter.com/oosterparkwijk    

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

Wijkinfo:  www.nijestee.nl/oosterparkwijk . www.nijestee.nl/centrum

www.facebook.com/nijestee
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SpEELTUINVERENIGING
maandag:
kLAVERjASSEN en SjOELEN
aanvang 20.00 uur
We zijn op zoek naar een paar 
klaverjassers, we zijn nu met 15 
mensen. 
dinsdag 
TAFELTENNISSEN
aanvang 20.00 uur
laatste dinsdag van de maand 
CREATIEVE CLUB
Kom eens langs het is erg gezel-
lig en je maakt er leuke ding-
etjes.
woensdag
1e en 3e woensdagmiddag 
kinderbingo 
tijd:14.30-16.00 uur
Iedere woensdag BINGO 
aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.00 uur
donderdag
1e donderdag van de maand 
koppelkaarten
Voor kinderclubs is de toegang 
gratis voor niet-leden 
bedraagt de toegang € 1,50
zaterdag
iedere 1e vd maand kinderdisco 
tijd: 19.00 - 20.30 uur
Voor kinderclubs is de toegang 
gratis voor niet-leden 
bedraagt de toegang € 1,50

BUURTOVERLEG in het Buurtpand, Mauritsstraat 1
 op maandag 18 maart/ 29 april, aanvang: 20.00 uur

buurtoverleg@gmail.com

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

SILO TODAY
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
woensdag 10 april en 15 mei 20.30 uur
zaal open: 20.00 uur; entree € 5,00; studenten half geld.
zaterdag 23 maart:
concert Five Great Guitars, Gypsy Jazz (zie events) met Jan 
Kuiper en Digmon Roovers .. special guest Paulus Schafer 
aanvang 20.30 entree € 5,00.
Griffeweg 4 Groningen, telefoon: 06 51208521, www.silotoday.nl

SERVICE
pOORTERSHOES
Het bestuur zoekt nieuwe 
bestuursleden.
Het Poortershoes is op zoek naar 
1 of 2 nieuwe bestuursleden. De 
huidige bestuursleden informe-
ren hierover graag tijdens een 
etentje in het eethuis op dinsdag 
12 maart om 17.30 uur, vooraf-
gaande aan de bestuursvergader-
ing.
Voor meer informatie vraag naar 
Menno van Dijk of Jannie Ensing.
Computerles 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 docentvrijwil-
liger. 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 donder-
dagochtend. 
BINGO
woensdag 27 maart  is er van 
14.00-16.30 uur in het Poorthoes 
weer een gezellige bingo!

kROEG VAN kLAAS 
zaterdag16 maart 
STORMBRINGER
Deep Purple covers
donderdag 21 maart 2013
SONGS & WHISpERS 
presenteert:
AIREENE ESpIRITU - CA
aanvang 22.00 uur
zaterdag 23 maart 
LOS BOMBEROS
(Nederlandse) Salsa
vrijdag 29 maart
GRONINGER SONG-
WRITERS CIRCLE
presenteert:
OpEN SESSIE m.m.v.  
gastmuzikant
aanvang: 20.00 uur
zaterdag 30 maart
pRAIRIE pARLOR
Americana
Aanvangstijd live muziek
is 22.30 uur, tenzij anders 
is aangegeven. 
De entree is gratis.
Oosterweg 26 Groningen
telefoon:  050 3132330 
www.kroegvanklaas.nl 
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Gri eweg 19

9724 GE Groningen

Tel: 050 - 318 71 02

Fax: 050 - 313 35 21

www.mvdh.nl

info@mvdh.nl
Yannick en Esther   Bauke Bakker  David en Jacco
      vd Houwen                                            vd Houwen


