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INHOUD

Beste Lezer,

Verhuizen 

Vanaf 1 november heeft het Buurtoverleg, en daarmee ook de 
redactie van de Oosterpoorter, een nieuw onderkomen. Wij gaan 
ons vestigen in het Poortershoes en verheugen ons op de gezellige 
levendigheid daar. Toch stemt het verlaten van de oude stek een 
beetje melancholiek. Het wijkpand aan de Mauritsstraat 1 was sinds 
halverwege de jaren ’80 onze thuishaven en als de muren konden 
spreken… Het beheer en de kosten van het pand deelden we met 
een zeer gevarieerde groep medehuurders. Richte Lameris, buurto-
verlegger sinds mensenheugenis, herinnert zich nog Opbouwwerk, 
Maatschappelijk Werk (nu MJD), de buurtconciërges en de Inter-
kerkelijke Stichting Godsdienst & Incest. Inmiddels zijn ze allemaal 
vertrokken. Onze laatste huisgenoot, de Huurdersvereniging van 
Nijestee, hebben we vlak voor de zomervakantie uitgezwaaid. Vanaf 
dat moment kwamen alle lasten van het pand voor rekening van 
het Buurtoverleg. Dat, in combinatie met het feit dat het wijkpand nu 
weinig gebruikt wordt, heeft ons doen besluiten om als laatste het 
licht uit te doen... Dus binnenkort de laatste vergadering met zelfge-
zette koffie en na afloop de handafwas. Daarna staat er altijd een 
vers bakje voor ons klaar en doet de afwasmachine de rest. Wij zul-
len het buurtpand missen, maar zien u graag in het Poortershoes!

Wij wensen u veel leesplezier

Ellen Westerveld
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Zienswijze Aanpak Ring Zuid (1)
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BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS

Tot 10 oktober konden inwo-
ners van Groningen deelnemen 
aan de inspraakprocedure 
voor de plannen van de zui-
delijke ringweg. Dit kon door 
een zienswijze te geven op het 
Ontwerp-Tracébesluit/MER (bij 
het Rijk) en op de Ontwerp-In-
richtingsplannen (bij de ge-
meente Groningen). Twee van 
dergelijke zienswijzen vindt u 
terug in deze Oosterpoorter. De 
ingediende zienswijze van het 
Buurtoverleg Oosterpoort en 
die van twee bewoners van de 
Boumanboulevard.

Het Buurtoverleg Oosterpoort 
(BO) houdt zich al jaren actief be-
zig met de plannen voor de aan-
pak van de Ring Zuid. Dit onder-
meer door deze kritisch te volgen 
en in overleg- en platformgroepen 
de belangen van de Oosterpoort, 
de Linie, Europapark, de Meeu-
wen en Kop van Oost naar voren 
te brengen.  Zo hebben we onder 
meer gepleit voor een groene 
invulling van de deksels tussen 
Oosterpoort en de Linie zoals die 
nu in het Ontwerp Tracé Besluit 
staan. We zijn dan ook blij met 
het in de media genoemde ‘Pa-
reltje van het plan’ in de vorm van 
een prachtig park. De wijk is dan 
eindelijk verlost van die lelijke 
barrière die sinds de jaren ‘60 
dwars door onze wijk loopt en die 
veel bewoners overlast bezorgt. 

Natuurlijk beseffen we dat er in 
het gehele plan voor de Ring 
Zuid een aantal punten zitten die 
voor sommige omwonenden in de 
zuidelijke wijken niet als de juiste 
oplossing wordt gezien en waar 
terecht de nodige aandacht voor 
wordt gevraagd. Het Buurtover-
leg Oosterpoort heeft zich echter 
vooral geconcentreerd op de 
gevolgen binnen onze wijk.

Naast de positieve gevolgen zijn 
er voor onze wijk ook een aantal 
kritische zaken en aandachtspun-
ten te noemen. Het Buurtoverleg 
heeft onlangs deze punten geïn-
ventariseerd en in een zienswijze 
bij Gemeente/Rijk ingediend. 
Hieronder een samenvatting van 
de belangrijkste punten uit deze 
zienswijze:

Verkeer en bereikbaarheid
Het Buurtoverleg constateert dat 
de Griffeweg en de Boumabou-
levard meer verkeer te verwer-
ken krijgen. Deze wegen zijn de 
belangrijkste ontsluitingsroutes 
van onze wijk. We verwachten 
dan ook van de projectgroep een 
adequate oplossing voor de door-
stroming en de veiligheid op deze 
plekken.

Door het komen te vervallen van 
de Esperanto-spoorwegovergang 
zijn de enige overblijvende spoor-
wegovergangen voor voetgangers 
en fietsers de tunnel bij station 
Europapark en de spoorbrug over 
de Hereweg. Bovendien is er 
geen sprake van een doorlopend 
groen gebied (Zuiderplantsoen) 
tussen Hereweg en Oude Win-
schoterdiep als het spoor een 
onneembare barrière vormt. Dat 
er op deze plek geen tunnel in 
het OTB staat vinden wij een 
absolute misser. We pleiten dan 

ook voor een voet/fietstunnel bij 
de Esperantoweg, deze staat 
genoemd als extra optie (B) in het 
plan. (Gelukkig staat de voltallige 
gemeenteraad ook achter deze 
wens.)

Een afname van het doorgaande 
autoverkeer in onze wijk heeft, 
naast positieve kanten voor de 
leefbaarheid, effect op de midden-
stand. Deze is erg belangrijk voor 
de vitaliteit van de Oosterpoort-
wijk. Een goede verbinding met 
Helpman/Herewegbuurt middels 
een autotunnel onder het spoor is 
daarom essentieel en van levens-
belang voor ‘onze’ ondernemers. 
Het ontbreken van een directe 
oprit richting het oosten vanaf de 
Europaweg maakt dat de Ooste-
lijke Ring, mede door het verdwij-
nen van opritten elders, moeilijker 
is te bereiken. Een volledige 
aansluiting, genoemd als extra 
optie (C) in het plan, is hier zeer 
wenselijk.

Geluid en lucht
Men verwacht dat de concentratie 
luchtvervuiling en geluidsoverlast 
in zijn geheel afneemt, echter om-
dat de lucht onder de deksels pas 
bij de gaten kan ontsnappen is 
er op die plekken sprake van een 
toename van de luchtvervuiling. 
De bewoners van de huizen ter 
hoogte van de gaten worden hier-

ZIENSWIjZE AANpAk RING ZUID (1) BUURTOVERLEG OOSTERpOORT
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door, als niet wordt voorzien in 
een actieve filtering van de lucht, 
met een hogere concentratie van 
afvalgassen/fijnstof geconfron-
teerd. Dit valt vooralsnog binnen 
de wettelijke normen, maar deze 
zullen in 2015 worden aange-
scherpt. We pleiten met kracht 
voor een oplossing bijvoorbeeld 
middels mechanische afzuiging.

natuur, bomen, water en bodem 
Het afsluiten van het Oude Win-
schoterdiep kan een ophoping 
van drijfvuil en stilstaand stinkend 
water tot gevolg hebben met een 
verhoogde kans op bacteriën 
zoals blauwalg ter hoogte van de 
afsluiting. Het Buurtoverleg ver-
wacht dat de juiste maatregelen 
worden genomen om dit tegen te 
gaan. We gaan ervan uit dat voor 
noodzakelijk te rooien bomen ten 
minste een herbeplantingverplich-
ting bestaat. 

VormGeVinG Van de weG en inpas-
sinG in de directe omGeVinG. 
Het Buurtoverleg is enthousiast 
over de stedenbouwkundige 
inpassing en de groene invulling 
van de deksels. Door de inpas-
sing zullen een aantal woningen 
aan de H.L. Wichersstraat wor-

den gesloopt. We verwachten 
dat voor de bewoners passende 
vervangende woningruimte wordt 
aangeboden en een toereikende 
verhuisvergoeding.

Het Buurtoverleg ambieert een 
actieve houding bij het meeden-
ken en participeren bij de vormge-
ving van de weg en inpassing in 
de directe omgeving.

VeiliGheid
Kinderen zullen straks gaan 
spelen in het groengebied op de 
deksels. Het gevaar dreigt dat 
ballen e.d. in de gaten met door-
rijdend verkeer terecht kunnen 
komen. Dit kan leiden tot levens-
gevaarlijke situaties.

Het is op basis van de tekeningen 
niet duidelijk in welke mate (spe-
lend) publiek tegen vallen-in-ga-
ten wordt beschermd. Wij maken 
ons hier zorgen over en verwach-
ten een passende beveiliging.

conclusie:
de leefbaarheid in de Oosterpoort 
neemt substantieel toe met de 
verdiept liggende weg. Dit door 
het toenemen van de hoeveelheid 
groen en het afnemen van de 

geluidsdruk ter plekke;
het gehele plan heeft invloed op 
de verkeersontwikkeling in de 
wijk. We voorzien in de meeste 
straten binnen de wijk een af-
name van het doorgaande auto-
verkeer, met een positief leefbaar-
heidseffect tot gevolg;

de lelijke barrière tussen Ooster-
poort en De Linie verdwijnt, wat 
de stedelijke kwaliteit aanmerke-
lijk ten goede komt;

fietsers en voetgangers krijgen 
veiliger routes over de deksels en 
naar bedrijven zoals Menzis en 
Ziggo door het verdwijnen van de 
gevaarlijke afritten. 

Wij hopen als BO dat we met 
deze zienswijze zoveel mogelijk 
de mening en bezwaren van de 
bewoners van de Oosterpoort 
hebben verwoord. Het BO blijft de 
vervolgplannen kritisch volgen en 
meedenken over de invulling van 
de onderdelen.

Namens het Buurtoverleg 
Oosterpoort
Ruurd de Boer, voorzitter

Met ingang van 1 november 
verlaten wij het Buurtpand aan de 
Mauritsstraat en zijn wij gevestigd 

in het Poortershoes. 
Ons nieuwe adres:

Poortershoes Oosterweg 13
9724 CA Groningen

BUURTOVERLEG EN REDACTIE OOSTERpOORTER NAAR pOORTERSHOES!

INGEZONDEN: ZIENSWIjZE AANpAk RING ZUID (2).

In de opzet van de Aanpak Ring 
Zuid zal het verkeer in het Euro-
papark naar onze mening teveel 
toenemen. Vooral op de Bou-
maboulevard zullen het aantal 
vervoersbewegingen op het 
drukst van de dag toenemen naar 
13.500. In de hele stad is haast 
geen plek te vinden waar de ver-
keersaantallen zo hoog zijn, met 
uitzondering misschien van de 
ringweg. Verkeer van de huidige 
afrit Oosterpoort (die komt te ver-

vallen) naar de Van Elmptstraat
(Bedrijventerrein met o.a. Menzis, 
Essent, Enexis en Ziggo) gaat 
straks ook allemaal via de Bou-
maboulevard. Net als het verkeer 
vanaf Hoogezand richting DUO. 
De doorgetrokken Duinkerken-
straat zorgt dan nog eens voor 
extra verkeersdruk.

aanVullinGen op het plan
Hier hebben wij gekozen voor 
optie C, het realiseren van een 

volledige aansluiting op de ring-
weg bij de Europaweg (dus naar 
richting West en ook richting 
Oost). In de huidige plannen staat 
een enkelvoudige aansluiting rich-
ting West, en wil je via de ringweg 
richting Oost moet je omrijden via 
het industrieterrein Drieborg.

Met vriendelijke groet,
Hans en Alie Paanakker
Boumaboulevard

te Veel Verkeer door europapark en boumabouleVard
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NOOIT MEER LEkkER LANGUIT Op HET STRAND IN HET EUROpApARk

Vorig jaar zomer heeft een groep kin-
deren onder leiding van buurtgenoot 
Arjen Boswijk gewerkt aan een geza-
menlijk gedicht ‘In de Zon’. Misschien 
was je er zelf bij. Uit alles wat de 

kinderen hebben opgeschreven over 
De Zon is een mooi gedicht ontstaan. 
Het heeft ‘even’ geduurd, maar met 
medewerking van de gemeente Gro-
ningen heeft het gedicht uiteindelijk 

een mooie plek in het buurtpark ge-
kregen. Heb je het nog niet gezien? 
Ga dan maar gauw kijken. Wie weet 
heeft jouw tekening wel een plekje 
gekregen op het doek.

Het stadsstrand op het Europa-
park verdwijnt op 1 januari 2015. 
Ook voor het schip MvOurWorld 
dat bij het strand ligt afgemeerd is 
vanaf die dag geen plek meer. 
De gemeente wil de contracten 

ontbinden. Volgens een brief aan 
de gemeenteraad staan er diver-
se ontwikkelingen in het gebied 
op stapel, zoals de aanleg van
wandelroutes enmeer groen.
Daarnaast wil het Noorderpoort 

een sporttheater bouwen met 
tennisbanen. Daarvoor is ruimte 
nodig.

(bron: DvhN)

kAMpEERWEEkEND BARkMOLENSTRAAT 21

DE ZON
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Het college van B&W komt in 
voorstelde maatregelen voor 
differentiatie van parkeertarieven 
tegemoet aan de nadrukkelijke 
wens van bewoners van de 

Stoker en de Brander om 
parkeren voor hun bezoekers 
goedkoper te maken. Vanaf 1 
januari 2014 wil het college als 
proef voor de duur van twee 

jaar jaarlijks maximaal twaalf 
dagkaarten à tien euro voor 
de parkeergarage Euroborg 
beschikbaar stellen.
(bron: Stadsnieuws)

Zondag 29 september werd er 
een expeditie door het Sterrebos 
georganiseerd door Natuurkids van 
het IVN (Instituut voor Natuuredu-
catie en duurzaamheid). Er was 
van alles te zien, te horen en te 
ruiken. Al met al een hele actieve 
ochtend. De aanwezige kinderen 

deden spelletjes, ontwierpen een  
bosparfum en maakten een natuur-
schilderij. Natuurlijk werden er ook 
herfstvoorwerpen gezocht. Franka 
deed mee samen met haar groot-
vader en stuurde deze foto in van 
de opbrengst.
(ivn.nl/afdeling/groningen-haren)

Een portret van Willem-Alexan-
der, geschilderd door Oosterpoor-
ter kunstenares Hinke Posthuma, 
krijgt een mooi plekje in het 
gemeentehuis. Het was de win-
nende inzending bij een verkie-
zing die was georganiseerd door 
Galerie Zofier in Nieuweschoot 
(Heerenveen). Kunstenaars kon-
den een portret van de (toen nog 

toekomstige) koning inzenden. 
De jury bestond uit publiek en 
een vakjury. Beiden verkozen het 
portret van Hinke Posthuma als 
beste Groninger inzending. 
Het werk is geschilderd op pa-
neel met olieverf en is 42 bij 130 
cm groot. Het portret is vrijdag 
27 september aangeboden aan 
burgemeester Rehwinkel.

WILLEM-ALExANDER AAN DE WAND

NATUURkIDS IN HET STERREBOS

VOORDELIGER pARkEREN VOOR BEZOEkERS VAN STOkER EN BRANDER

De Oosterpoorter is een buurt-
krant die gemaakt wordt door 
vrijwilligers uit de Oosterpoort-
buurt. Wij zijn op zoek naar en-
kele enthousiaste medewerkers 
die leuke, vlotte en interessante 
artikelen over onze wijk (en de 
mensen die er wonen) willen 
schrijven. Ook zoeken we gedre-
ven vormgevers die ons kunnen 
helpen de Oosterpoorter visueel 
nog aantrekkelijker te maken en 

ongeveer een keer per maand 
(10 keer per jaar) de krant helpen 
vormgeven. 

jE UITDAGING
Bij de Oosterpoorter kun je op 
een eigenzinnige, creatieve ma-
nier verhalen over de kleine en 
grote gebeurtenissen die het le-
ven in een van de mooiste wijken 
van Groningen bepalen.

Als lay-outer de krant binnen de 
bestaande huisstijl naar hartelust 
lay-outen en vormgeven. Door het 
creatief spelen met beeld en tekst 
verwerk je kopij tot een aantrek-
kelijk resultaat.

REACTIES
Als je graag deel wilt uitmaken 
van ons team, stuur dan een 
reactie met motivatie naar  
oosterpoorter@gmail.com.

VACATURE
SCHRIjVERS / REDACTIELEDEN (M/V) EN LAy-OUTERS (M/V)
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Otto's Bikeworld

                                          

Oosterweg 27
9724 CA Groningen
tel. 050 2602627

Zorg dat u gezien wordt.
    Dat doen wij ook !!
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Helaas geldt het te hard rijden 
niet alleen voor de Van Julsing-
hastraat maar voor de gehele 
Oosterpoort. Wat de meeste men-
sen niet weten (zowel Ooster-
poorters als mensen van buiten 
de wijk) is dat vrijwel de gehele 
Oosterpoort een 30 km zone is. 
Het wordt alleen aangegeven op 
de plekken waar men zo'n beetje 
de wijk binnenkomt en het einde 
als men de wijk verlaat. Daartus-
sen staan nergens herhalingsbor-
den. Men denkt dat men 50 km/u 
mag. Neem nou de bekendste 
straat van de Oosterpoort: de 
Meeuwerderweg. Er zijn alleen 

twee (flinke) drempels ter hoogte 
van de Coop supermarkt. Verder 
over de gehele Meeuwerderweg 
niet. Ga eens 10 minuten staan 
op enige tientallen meters van 
die drempels en men zal zien dat 
veel automobilisten veel te hard 
rijden. Meestal gaat het goed 
maar in veel gevallen meer geluk 
dan wijsheid. Controle en hand-
having is er verder niet. Dit geldt 
ook voor de Frederikstaat waar 
ikzelf woon. Die wordt regelmatig 
als racebaan gebruikt om zo snel 
mogelijk van de Meeuwerderweg 
naar de Oosterweg te komen. 
Niet alleen dat het gevaarlijk is 

maar veroorzaakt ook veel la-
waaioverlast.  Kortom herhaling-
borden en meer drempels zou 
ik erg welkom vinden. Het voor-
komt overlast en ellende zoals 
bij deze vrouw aan de Van Jul-
singhastraat. Je moet er niet aan 
denken dat het de volgende keer 
een van je kinderen is......

Gemeente Groningen, doe er iets 
aan!

Met vriendelijke groet,

Hans de Witt
Frederikstraat 
Ingekort door de redactie

Fluffy

Wat erg dat jullie poes Fluffy 
is doodgereden. En dat zo'n 
chauffeur dan doorrijdt….. dat 
vind ik helemaal ongelooflijk. 
Hartstikke goed dat je de 
gemeente hebt verzocht tot 
het weer aanbrengen van 
verkeersdrempels. Ik steun van 

harte alle initiatieven om de wijk 
veiliger te maken. Een tijdje 
terug heb ik al een keer een 
ingezonden brief geschreven 
over fietsers die voortdurend 
op de stoep rijden. Ook zo 
lekker gevaarlijk. Nogmaals 
een dringend verzoek aan alle 

verkeersdeelnemers: loop, fiets, 
rijd alleen daar waar het mag, en 
niet te hard!

Mede namens mijn echtgenoot 
Henk Obbink, Magda Bootsma.

Ook ik erger mij regelmatig aan 
dergelijke lieden, die met een 
rotgang door de straten van de 
Oosterpoort razen. En inderdaad 
is het wachten op een vreselijke 
ongelukken, die volgens mij op 
de Meeuwerderweg al wel eens 

hebben plaatsgevonden. Ook 
daar rijden sommigen – ondanks 
het 30 km. gebod - nog altijd 
veel en veel te hard, uiteraard 
alleen op de stukken waar 
geen drempels zijn. Als het aan 
mij ligt komen er daarom veel 

meer drempels en/of andere 
verkeershindernissen in alle 
straten van onze wijk.

Mark en zoontje
Martenstraat

Bedankt voor alle moeite die 
u voor onze wijk doet :-) Kunst 
of Klimrek? - Mevrouw mag blij 
zijn dat haar kunstwerk wordt 
gewaardeerd! Dat kunnen de 
meeste 'kunstenaars' haar niet 

nazeggen...
Fluffy - Wat verdrietig hé :-( . 
Door al dat eenrichtingsverkeer 
in onze wijk zie je inderdaad vaak 
dat mensen tegen het verkeer 
inrijden, en juist daardoor ook 

meestal veel te hard; om de 
kans kleiner te maken dat je een 
andere auto tegenkomt? En dan 
loopt daar ineens een kat... 

Groeten, Dijkstra 

INGEZONDEN: REACTIES Op “FLUFFy”

Hier mijn wat late reactie: heel 
graag drempels in de Van 
Julsinghastraat, ze rijden hier 

soms superhard en ook tegen de 
richting in. 

Met vriendelijke groet, 
Linda Hofman

In de vorige Oosterpoorter 
berichtte Hannet uit de van 
julsinghastraat over het dood-
rijden van haar kat door iemand 
die volgens haar te hard reed. 

Onderstaande reacties kwamen 
daarop bij de redactie binnen. 
De gemeente Groningen laat 

weten geen verkeersdrempels 
te plaatsen in de van julsing-
hastraat. De gemeente acht 
deze niet echt noodzakelijk. Bo-
vendien “hebben de hulpdien-
sten er last van en zijn de tril-
lingen die ontstaan als er over 
een verkeersdrempel wordt 
gereden soms hinderlijk”.
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Wanneer je door de Branden-
burgerbuurt loopt lijkt het 
alsof je in een ander tijdperk 
bent beland. De kleine huis-
jes zijn veelal opgeleukt met 
snuisterijen en een daadkrach-
tige begroeiing. Er heerst een 
aangename sfeer van gezel-
lige kneuterigheid. Wij zijn op 
bezoek bij Mark Doeglas, hij 
woont al jarenlang naar volle 
tevredenheid in dit pittoreske 
buurtje binnen de Oosterpoort. 
Omdat volgend jaar een be-
langrijke mijlpaal wordt bereikt 
voor dit historische stukje 
Groningen, nam hij contact op 
met de redactie. Het heugelijke 
feit werd per toeval door hem 
ontdekt.

Er stonden een aantal huisjes 
in de buurt te koop en Mark was 
benieuwd naar de vraagprijs. Hij 
toetste de adressen in op Funda, 
waar tot zijn verbazing stond 
vermeld dat de woningen in 1915 
gebouwd waren. Dat was een 
opvallende fout: de huisjes zijn 
in werkelijkheid veel ouder. Mark 
nam contact op met het kadaster, 
waar zijn gelijk werd bevestigd: 
Alle arbeiderswoningen uit de 
Brandenburgerbuurt zijn gebouwd 
in 1864. Dit betekent dat in 2014 
de kleine straatjes maar liefst 150 
jaar bestaan. Reden voor een 
feestje dus! 

bouwVereeniGinG
De Brandenburgerbuurt kan in 
één adem worden genoemd met 
de eerste woningcorporatie die 
Groningen kende, de Bouwver-
eeniging. Op een huisje aan de 
Brandenburgerstraat is nog altijd 
een tegel te zien die herinnert 
aan het eerste project van dit 
initiatief. Hoe leuk en sfeervol dit 
deel van de Oosterpoort nu ook 
is, ooit was het armoede troef en 
treurigheid alom in deze buurt. 
In het boek ‘De Oosterpoort’ van 

Gerard Offerman is te lezen hoe 
het leven er uit zag voor de bouw 
van de kleine huisjes in de Bran-
denburgerbuurt:

“De woningen waren verstoken 
van een privaat, van water en 
waterafvoer. Daarom werd er in 
de Houtzagersteeg een openbaar 
stadsprivaat ingericht. Langs de 
muren bevond zich een lange rij 
tonnen met brillen. Mannen, vrou-
wen, jongens en meisjes zaten 
daar in grote groepen bijeen.
Op bepaalde plaatsen kon, na 
aanleg van de waterleiding, water 
gehaald worden. Dit ging volgens 
een bonnensysteem. Om de 
was te kunnen doen, moest men 

de hele week zeer zuinig zijn. 
Meestal stond er in de kamer een 
emmer water, die diende voor alle 
gebruik. Gewoonlijk stond deze 
onafgedekt, zodat ook de hond 
eruit kon drinken. De woningen of 
‘kamers’ waren veelal niet gro-
ter dan 3 x 3 meter. Ze hadden 
stenen vloeren, bekalkte wanden 
en schoorstenen, die zo slecht 
trokken, dat dikwijls de buitendeur 
moest openstaan om de trek op 
te wekken.” 

slakken, Vlooien en wandGedierte 
“Verwarmingskachels werden 
niet gebruikt. Er was één kook-
kachel of gewoonlijk slechts een 
vuurpot voor tegelijk de bereiding 

DE BRANDENBURGERBUURT
150 jAAR BRANDENBURGERBUURT
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van voedsel en verwarming. In de 
bedstede, waarin de ouders slie-
pen, was gewoonlijk een etage 
gemaakt voor een paar kinderen. 
Kwam men dan nog ruimte te kort 
dan legde men kermisbedden op 
de vloer. Aan de ene kant van de 
tafel de meisjes, aan de andere 
kant de jongens. Bij de grootste 
gezinnen moest ook een deel van 
de kinderen onder de pannen sla-
pen.  Van de atmosfeer in de bed-
steden kan men zich enigszins 
een voorstelling vormen, wanneer 
me bedenkt, dat zich onderin de 
aardappelkuil bevond- indien die 
tenminste ook niet als slaapge-
legenheid diende- waar aardap-
pelen, inmaakpotten, koolrapen 
enzovoort waren opgeslagen, 
terwijl ’s nachts elke vorm van 
luchtverversing onmogelijk was. 
Slechte, met roetwater doortrok-
ken schoorstenen, die de reeds 
vuile lucht nog meer bedierven, 
slakken, vlooien en wandgedierte 
behoorden haast noodzakelijker-
wijs tot dit interieur.”

ambitieus proGramma
Het is niet moeilijk voor te stellen 
dat dit ‘door honger geteisterde 
voorgeborchte’ een broedplaats 
was voor epidemieën. En wan-
neer een ziekte eenmaal woe-
kerde, dan waren de welgestelde 
burgers uiteindelijk ook de klos. 
Vandaar dat er werd besloten om 
betere huisvesting aan te bieden. 
In het boek van Offerman staat 
hierover het volgende:

“De Bouwvereeniging in Gro-
ningen wordt in 1863 
opgericht. Leden van de 
vereniging zijn 113 aan-
gezochte notabelen. 
Zij storten in totaal een 
bedrag van
29900 gulden. De Ver-
eeniging start met een 
ambitieus programma: 
het bouwen van ruime en 
frisse arbeiderswoningen 
en het verbeteren van oude 
en ongezonde buurten.  Dat de 
leden er niet zitten met louter 
filantropische bedoelingen blijkt 
wel uit de verandering van de 
statuten van ‘en verhuurt ze naar 
den algemeenen huurprijs’ in ‘en 
verhuurt ze naar een behoorlijke 
huurprijs’. De Bouwvereeniging 
hanteert een streng huurregle-
ment en heeft een strikt selectie-
beleid. Gevoegd bij een huur, die 
over het algemeen hoger is dan 
25 procent van een arbeiders-
inkomen leidt dit ertoe, dat de 
huizen niet bewoond worden door 
de minst draagkrachtigen. Als we 
de beroepsbevolking van 1870 
in ogenschouw nemen blijkt dat 
ook duidelijk. Er wonen hier dan 
allerlei ambtenaren, zoals agent 
van politie, spoorwegbeambte en 
onderwijzer. 

Van saamhoriGheid naar diGitaal 
tijdperk
In de loopt der jaren is het een 
komen en gaan van welvaart en 
saamhorigheid in de straatjes. Dit 
blijkt ook uit de ervaringen van 
Mark Doeglas, die al 28 jaar om 
de Brandenburgerbuurt woont.
Toen zijn huis in de jaren 70 werd 
gekocht door zijn vader, was de 
hele buurt net heelhuids door de 
saneringsplannen van de Oos-
terpoort gekomen. De gemeente 
stelde subsidies beschikbaar voor 
huiseigenaren, zodat zij zelf de 
woningen op konden knappen. 
Er was een groot bedrag voor 
beschikbaar gesteld en de wijk 
floreerde. Bijna iedereen maakte 
iets moois van zijn paleisje. In de 
jaren tachtig was er sprake van 
een grote gemeenschapszin. Er 

woonden destijds voornamelijk 
werklozen, die genoten een rede-
lijke uitkering. Ze onderhielden de 
gezamenlijke tuintjes en brand-
den ’s avonds een gezellig vuur-
tje. In de jaren negentig veran-
derde de sfeer, de werkloosheid 
verdween en er was veel minder 
tijd voor gezelligheid. 
Het bestaan van de historische 
huisjes werd in 2002 wederom 
bedreigd door plannen van de ge-
meente; er moest een zweeftrein 
komen. Deze excentrieke plannen 
werden vanwege de torenhoge 
kosten van de baan geschoven. 
Volgens Mark zijn de bewoners 
van de Brandenburgerbuurt te-
genwoordig meer op zichzelf: het 
digitale tijdperk heeft zijn intrede 
genomen in de historische leef-
omgeving. Reden te meer om het 
150 jarig bestaan van de buurt 
te vieren! Het is altijd fijn om te 
weten wie er naast je woont.

oproep:
De Brandenburgerbuurt bestaat 
binnenkort 150 jaar, dit moet ge-
vierd worden! Hoe dit eerbetoon 
vorm moet krijgen is nog niet be-
kend. Mark Doeglas wil graag met 
een aantal buren leuke plannen 
maken en deze samen uitvoeren. 
Woont u in de Brandenburger-
buurt en bent u gemotiveerd om 
een leuk evenement, feest of 
iets anders op poten te zetten, 
neem dan contact op met Mark 
Doeglas. Zijn telefoonnummer is: 
7370000
U kunt hem ook mailen: 
mark@doeglas.nl
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Veel Oosterpoorters zul-
len Tineke Amse de laatste 
tijd gemist hebben. In fe-
bruari 2011 verliet ze haar 
geliefde Oosterpoort zonder 
afscheid te kunnen nemen 
van de buurt. Menigeen zal 
zich afgevraagd hebben wat 
er met haar is gebeurd. In 
maart 2013 overleed ze aan 
de gevolgen van een blaas-
ontsteking. Dochter Renske 
wil graag, mede namens 
haar broer en twee zussen, 
ruimte om te vertellen wat er 
gebeurd is om zo mogelijke 
vragen te beantwoorden.

Op 27 maart van dit jaar is 
Tineke overleden. Ze zou op 
11 april 81 jaar geworden zijn. 
Tineke kende heel veel men-
sen in de Oosterpoort en was 
met velen bevriend. Ze was 
zeer actief en betrokken: in het 
buurtoverleg, voorheen als pi-
anolerares en als moeder van 
vier kinderen. 
Tineke was een vertrouwde 
verschijning in onze buurt met 
haar te grote fiets met overvol-
le fietstassen. Ze was dagelijks 
op weg om te gaan zwemmen 
of gewoon lekker een stukje 
in de natuur te fietsen. In het 
lange telefoongesprek met 
dochter Renske blijkt wat een 
kleurrijk, veelzijdig mens Tine-
ke was. “Je zou een boek kun-
nen vullen met al die prachtige 
verhalen”, zegt Renske. 

piano
Tineke kwam 34 jaar geleden 
- na haar scheiding - als nuch-
tere Noord- Hollandse in de 
Oosterpoort wonen. Ze heeft 
jarenlang aan huis en aan de 
Muziekschool in Winschoten 
pianoles gegeven. Tineke 
leefde voor de muziek

en haar piano was heel be-
langrijk voor haar. Ook toen Ti-
neke’s stram wordende vingers 
en een oogziekte het piano-
spelen beletten. Toen ze 2 jaar 
geleden verhuisde moest de 
piano mee, want ‘dan voelde 
ze zich thuis’. Renske herin-
nert zich het prachtige piano-
spel van haar moeder in haar 
kindertijd goed. “ ’s Avonds 
in bed luisterden we ernaar”. 
Bij de crematie werden ‘haar’ 
melodieën live gespeeld. 
Behalve van muziek hield 
Tineke zielsveel van de natuur, 
bloemen, dieren en natuurlijk 
haar vier kleinkinderen.

Groot hart
Tineke leefde eenvoudig en 
was bescheiden. Om geld of 
spullen gaf ze niet en wat ze 
had, gaf ze vaak nog weg ook. 
In dat kader weet Renske nog 
een frappant verhaal, dat ze 
van de buren van Tineke hoor-
de. Er werd op een gegeven 
moment bij de buren aange-
beld door een drugsverslaafde 
die zijn jas terug wilde 

hebben - die lag nog bij Ti-
neke. De man had haar - na 
een valpartij met de fiets - ge-
holpen en thuisgebracht. En 
natuurlijk had Tineke hem geld 
‘geleend’. Ze zei: “Tja, dat krijg 
ik natuurlijk niet terug”. Tot 
ieders verbazing belde de man 
enige tijd later aan en bracht 
het geld terug. “Want, dat doe 
je niet bij dit soort mensen”, 
had hij gezegd.

Renske: “Onze moeder heeft 
veel meegemaakt in haar 
leven. Misschien kon ze daar-
door zo goed relativeren en 
vond ze materiële zaken niet 
zo belangrijk. Ze kon ook 
intens genieten van iets heel 
kleins”.

Fietsen
Tineke had een vast dagritme, 
dat had ze nodig om goed te 
functioneren. Als ze niet naar 
buiten kon werd ze onrustig. 
De buitenlucht gaf haar een 
gevoel van vrijheid. Renske: 
“Mijn moeder is altijd blijven 
fietsen ook toen haar lastige lijf 
het op- en afstappen moeilijk 

TINEkE AMSE: kLEINE VROUW, GROOT HART 

Onderweg naar huis: tijd voor een praatje
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maakte. Ze liet zich echter niet 
tegen houden, want ze genoot 
van haar tochtjes”. 
Ze heeft talloze ongelukjes 
gehad met de fiets. Ze is zelfs 
een keer op de Meeuwerder-
weg tegen een openstaande 
laadklep van een geparkeerde 
vrachtauto gereden. Maar ze 
was altijd heel nuchter en zei: 
“Ik heb sterke botten (ze dronk 
liters zuivel) en er is altijd wel 
iemand die me opraapt”.

betrokken
In september 2010 neemt 
Tineke na 18 jaar afscheid bij 
het Buurtoverleg. Richte Lame-
ris heeft haar de hele periode 
meegemaakt en kenmerkt 
haar als een trouw bezoekster 
met oog voor de kleine, maar 
belangrijke zaken in de Oos-
terpoort. Zo pleitte Tineke voor 
meer veiligheid voor fietsers op 
de Meeuwerderweg en maakte 
ze zich zorgen over de kap 
van bomen bij de Helperzoom. 
Wim Maat herinnert zich vooral 
haar kleine gestalte, die net 
boven de tafel uitkwam: ze was 
amper één meter vijftig.

donkere wolken
Het werd vroeg winter in 
2010. Het werd voor de dap-
pere Tineke, toen al 78 jaar, 
ondoenlijk te fietsen. Met de 
deeltaxi speelde ze het klaar 
toch nog te zwemmen in haar 
geliefde Scharlakenhof. Toen 
de sneeuw verdwenen was, 
durfde Tineke niet meer te 
fietsen. De kinderen zagen 
haar snel somber worden. 
Uiteindelijk moest ze worden 
opgenomen, omdat de situatie 
onhoudbaar werd. 
Na ruim een half jaar knapte 
Tineke op en verhuisde in sep-
tember 2011 naar verzorgings-
huis Erasmusheem in Haren. 
Ze had een prachtig uitzicht 

over Sassen-
heim. Tineke 
bleef de Oos-
terpoort echter 
trouw met haar 
bezoekjes aan 
kapper Tinus. 
Na 4 maanden 
werd bekend 
gemaakt, dat 
Erasmusheem 
zou gaan slui-
ten. 
Ze was uitein-
delijk één van 
de allerlaatste 
bewoners die 
vertrok. Ok-
tober 2012 
ging ze naar 
Hamrikheem 
in de Indische 
Buurt. Al na 
twee weken 
kreeg Tineke 
een hersenin-
farct, waarna 
ze hard achteruit ging. Haar 
grootste wens was haar huis in 
de Nieuwstraat nog een keer 
zien. 

aFscheid
Op de laatste dag voordat de 
woning - met het oog op de na-
derende verkoop - leeggeruimd 
werd, neemt de breekbare 
Tineke afscheid van haar huis, 
omringd door de kinderen en 
haar fijne buren. De volgende 
dag wordt Tineke ziek en vier 
dagen later overlijdt ze.
Bij het opruimen van Tineke’s 
huis vond de familie een oud 
krantenknipsel met een foto 
van een man op een fiets met 
daarachter een fietskar met 
een kist erop. 

Eronder stond in Tineke’s 
handschrift: 'Ja leuk, An moet 
fietsen!!’ En zo geschiedde. 
De speciale fietskar werd van 

Amsterdam naar Groningen 
gehaald. Geheel in de geest 
van Tineke fietsten haar vrien-
den, bekenden en familie in 
een bijna vrolijke stoet met 
haar mee naar het cremato-
rium. Het was een bont, divers 
gezelschap, dat afscheid van 
haar kwam nemen. 

Wij bedanken Renske Boel-
kens voor de mooie verhalen 
en wensen haar en haar fami-
lie veel sterkte toe. Ze zullen 
hun markante moeder missen, 
maar de bijzondere herinnerin-
gen zullen blijven.

avdb

Fietsend naar de laatste rustplaats
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GOED WONEN

Peizerweg 136!
begint

aan de

Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl
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CRypTOFILIppINE DE LUxE 3

 1 Bruine bol van de barmhartige bakker. (11)
 2 Kogelbiefstuk? (13)
 3 Een heleboel lijntjes als tussendoortje. (9 
 4 Vervelende medewerker van de zuivelafdeling. (9)
 5 Wordt hier de benzineprijs bepaald? (10)
 6 Wat een opgeklopt gedoe! (8)
 7 Boodschappenbriefje voor het gemak. (8)
 8 Schilderijtjes om mee te nemen. (10)
 9 Manier van doen voor de kassa. (8)
 10 Krakende computeronderdelen. (10)
 11 Gevaarlijk voorgerecht. (5+4)
 12 Lof in de auto. (11)
 13 De smalle weg van de troost. (9)
 14 Casino. (5+2+6)
 15 Geteisem in De Papiermolen. (9)
 16 Een beetje dun protest. En nog stiekem ook! (12)
 17 Die drank stelt niks voor. (5+4)
 18 Hoofd van de Vrekkenclub. (10)
 19	 Die	Edammer	stinkt	naar	knoflook.	(9)
 20 Samen aan een gezond ontbijt! (12)

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 2
1. Slagharen 2. Eileider 3. Kantoor 4. Scharnier 5. Watertanden
6. Overlever 7. Extraneus 8. Volksmond 9. Pijplasser 
10. Bedelaars 11. Lange vingers 12. Discontovoet 13. Punthoofd 
14. Ellebogenwerk 15. Eksterogen 16. Een hak zetten 17. Rooie 
rug	18.	Adelborst	19.	Kuitbeen	20.	Knoflookteentje	21.	Urinebuis.

De uitdrukking: HET HART OP DE TONG HEBBEN

De winnaar van de Coop-tegoedbon is W. van der Wal uit de 
Boermandestraat.

Na	het	juist	invullen	van	de	cryptofilippine	ontstaat	er	in	de	
grijze vakjes een uitdrukking. Die volstaat als oplossing. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters. De oplossing moet uiterlijk vrijdag 
1 november binnen zijn bij de redactie van De Oosterpoorter, 
Mauritsstraat	1,	9724	BH,	Groningen	o.v.v.	Cryptofilippine	nr.	3.	
Mailen mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
De winnaar ontvangt een tegoedbon ter waarde van € 15,-, ter 
beschikking gesteld en te besteden bij Coop Meeuwerderweg.
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Cryptofilippine	de	Luxe	
heeft een vaste sponsor! 
Vanaf heden stelt Coop 
Meeuwerderweg maandelijks 
een tegoedbon van € 15,- ter 
beschikking voor de winnaar.
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De Euroborg is een winkel
en allerlei zaken 
in een groot gebouw

er is een zwembad
en een stadion
dat is een grote groene ruimte
waar mensen voetballen
tegen elkaar

ze voetballen om te winnen
van Duitsland en Spanje
ze spelen tegen Helpman
en Oranje Nassau
en Groningen wint 

Lotte & Lola

OOSTERkIDZZZ

Hij is een gelijkgestemd mens, 
geen hoge pieken of diepe dalen. 
Als hij ’s avonds uit zijn werk komt 
hoeft hij niet “bij te komen” maar 
is hij altijd geïnteresseerd in de 
verhalen van zijn huisgenoten en 
neemt hij goedgehumeurd deel 
aan de gesprekken met partner 
en kinderen.

Daarom ook kijkt zijn vrouw hem 
met opgetrokken wenkbrauwen 
aan als hij deze avond komt bin-
nenstormen, slechts vluchtig een 
zoen op haar voorhoofd drukt, zijn 
jas en spullen op de tafel gooit en 
zijn laptop opent.
“Ik zal die smerige, dikke, vette 
***** vinden en hem eens goed de 

waarheid vertellen”, hoort ze hem 
mompelen.
Spreken is zilver, zwijgen is goud. 
Zij begrijpt dat dit een gouden 
moment is en besluit om het 
geram op de toetsen van de lap-
top vooralsnog te negeren.

Lang hoeft ze niet te wachten.
“Ha!”, roept hij opgetogen. “Dit 
is de website van die smerige, 
dikke, vette ****. Iets met trekhak-
en enzo. 
Triomfantelijk kijkt hij haar aan 
en vraagt zich hardop af of hij 
meteen zal bellen of een mail zal 
sturen. Dit is het zilveren mo-
ment denkt ze en belangstellend 
informeert ze naar de smerige, 

dikke, vette*****.
“Ik reed net langs de Euroborg 
toen er uit het rampje van het 
busje voor me een leeg flesje en 
een volle asbak gegooid werden. 
Daar kan ik nou zo ontzettend 
kwaad om worden hè!” Zij deelt 
zijn verontwaardiging en vraagt 
wat hij van plan is nu. 
Ze komen er niet uit die avond, 
want hoe spreek je iemand aan 
op zijn gedrag, zonder dat dit 
agressie oproept maar waarbij 
je wel bereikt dat deze dit onw-
enselijke gedrag niet weer ver-
toont? 

xxxBoe

xxxBOE
Voorwaar Geen sinecure

euroborG

Foto: Harry Pinkster / www.hpinkster.nl
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OOSTERkIDZZZ
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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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ZAkENNIEUWS

Sinds1 juni jl. heeft de Ooster-
poort er een gastouderbureau 
bij: Gastouderland Groningen. 
Het is een landelijk werkend, 
erkend en geregistreerd gast-
ouderbureau dat opvang biedt 
aan kinderen van 0-12 jaar. In 
onze wijk wordt het gerund 
door (regioconsulent) Nelleke 
Honning, zelf woonachtig in de 
Oosterpoort.

Nelleke: ”Ik heb een aantal jaren 
op een buitenschoolse opvang 
gewerkt maar de gastouder-
opvang geniet inmiddels mijn 
voorkeur, grotendeels vanwege 
het kleinschalige en persoonlijke 
karakter ervan. Persoonlijk con-
tact met zowel gastouders en 
vraagouders vinden wij belang-
rijk. Ik ga dan ook met regelmaat 
op huisbezoek. Opvang bij een 

gastouder is goedkoper en flexi-
beler dan bij een kinderdagver-
blijf. Omdat al onze gastouders 
beschikken over de gewenste 
diploma’s, EHBO-certificaten en 
geregistreerd zijn in het LRKP, 
heeft de vraagouder recht op 
kinderopvangtoeslag. Wij brengen 
geen inschrijfkosten en bemidde-
lingskosten in rekening. Nadat er 
een koppeling is gemaakt wor-
den wel bureaukosten berekend, 
maar dit gaat altijd in overleg met 
de betrokken partijen. Sinds kort 
bieden we ook een interessant 
programma aan voor voorschool-
se educatie, namelijk VVE Kiki. 
Naast opvang organiseren wij 
regelmatig cursussen en thema 
avonden. Ook is er een financi-
ele- en pedagogische helpdesk 
waar zowel gast- als vraagouders 
terecht kunnen met vragen!                 

Bent u op zoek naar een gastou-
der of wilt u juist oppas bieden? 
Kijk op www.gastouderland.nl 
of bel met het kantoor in Gro-
ningen, 06 46 27 69 11 voor 
meer informatie. Mailen kan ook: 
n.honning@gastouderland.nl

Op VERTOON VAN DEZE 
EDITIE VAN DE OOSTERpOORTER 
BETALEN DE VRAAGOUDERS DE 
EERSTE MAAND GEEN BUREAU-
kOSTEN BIj GASTOUDERLAND 
GRONINGEN

GASTOUDERLAND IN DE OOSTERpOORT!

In de loop van ons leven wordt 
ons evenwichtsgevoel steeds 
wat minder. Hoe voorkom je dat 
je te snel een rollator of wan-
delstok nodig hebt? Hoe kun je 
je evenwichtsgevoel blijven sti-
muleren zodat het minder snel 
achteruit gaat? Eric Beck van 
FysioCentrum Hereweg geeft 
praktische tips.

1) blijF in beweGinG!
Ben je bang om te vallen? Blijf 
dan juist niet steeds maar in je 
stoel zitten. Kom dagelijks in be-
weging: blijf lopen of fietsen. Hoe 
minder je beweegt, des te sneller 
gaat je evenwichtsgevoel achter-
uit. En dan heb je véél sneller een 
grote kans om te vallen.

2) laaG zadel en damesFiets
Gaat op- en afstappen van de 
fiets gaat soms "wiebelig". Het 
gaat veel gemakkelijker als je het 

zadel heel laag zet. En heren, 
met een damesfiets gaat op- en 
afstappen veel veiliger. 

3) loop rechtop, kijk Vooruit
Wie met kleine pasjes loopt, 
stram en steeds naar de grond 
kijkend, die vermindert snel zijn 
evenwichtsgevoel. Loop dus 
rechtop, beweeg je armen en 
heupen en maak gewone passen. 

4) eVen rust teGen duizeliGheid 
Na het opstaan uit een stoel of 
bed kun je je soms even duizelig 
voelen. Blijf dan gewoon even 
rustig rechtop staan tot de bloeds-
omloop weer normaal is. Loop 
daarna pas verder.

5) loop in huis op schoenen 
Loop thuis ook op schoenen, die 
bieden veel meer stevigheid dan 
pantoffels of sokken.

  

 

In de volgende Oosterpoorter infor-
matie over evenwichtstraining.
www.fysiocentrumhereweg.nl

ADVERTORIAL
EVENWICHTSpROBLEMEN - 5 TIpS VAN FySIOCENTRUM HEREWEG

Fysiotherapeut Eric Beck: Beter 
evenwicht bij het opstappen 
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Vanaf het moment dat je kin-
deren hebt ga je de stad heel 
anders bekijken. je zult wel 
moeten, want ineens is ’effe de 
stad in’ een hele onderneming, 
die de nodige voorbereiding, 
vervoersmiddelen en tussen-
stops vereist. Want natuurlijk 
moet jouw nageslacht op de 
meest onhandige momenten 
plassen, eten, drinken of hui-
len. En dan kom je natuurlijk 
met je überhippe maxitaxi nooit 
die ene trap op stoep op! Of het 
personeel kijkt je aan of je ze 
een oneerbaar voorstel doet, 
als je vraagt of het flesje voor 
jouw mini-me even in de mag-
netron mag. 

Deze keer zetten we in Web-
strunen de website Moeders in 
Groningen (www.moedersingro-
ningen.nl) in het zonnetje. Het 
is een online magazine voor 
moeders in en rond stad en 
provincie. MiG draait vooral om 
verhalen: niet alleen wat er te 
doen is, maar ook vooral hoe 
het is om dat te doen. Je vindt 
er wat je zoal met je kind kunt 
doen in Groningen. Welke leuke 
plekjes zijn er om koffie te drin-
ken of te lunchen? Waar ben je 
welkom met je kind(eren) en be-
taal je niet de hoofdprijs voor een 
volledige maaltijd als die kleine 
muppet toch maar drie patatjes 
eet? Welk restaurant heeft het 
lekkerste kindermenu? Met hot-
spots, activiteiten, lifestyle en veel 
meer! Inspirerende verhalen en 
tips van andere moeders in Gro-
ningen, artikelen over shoppen en 
lifestyle: kortom alles wat je wilt 
en moet weten over Groningen 
als moeder(of als vader). 

Bijdragen, meewerken, 
samenwerken?
Moeders én vaders werden nauw 

betrokken bij de bouw en invulling 
van de website. De website heeft 
verschillende meewerkende part-
ners, onder andere het Groninger 
Museum, de Muziekschool, Fo-
rum Images, de Openbare Biblio-
theek, Eiland van Groningen en 
Internoord Reizen.

Wil je zelf bijdragen aan Moeders 
in Groningen? Of samenwerken? 
Neem dan contact op via het for-
mulier op de website met Minke 
Haveman, de initiatiefnemer van 
deze website (én Facebookpa-
gina - https://www.facebook.com/
moedersingroningen/).

WEBSTRUUNEN

Gitaarles 
Iets meer dan tien jaar geleden 
werd Ajith Hultink toegelaten op 
het conservatorium in Groningen. 
Dat was een opvallende prestatie, 
aangezien hij pas drie jaar gitaar 
speelde en geheel autodidact 
was! Ja, hij had wel pianolessen 
gehad als kind, maar toen hij zijn 
wens uitte om over te stappen op 
gitaar, gaf zijn vader hem geen 
toestemming. Hij besloot het heft 
in eigen handen te nemen, kocht 
een tweedehandsje en maakte 
zich het instrument geheel eigen. 
Na zijn afstuderen aan het con-
servatorium brak een dynamische 
tijd aan. Ajith speelde in verschil-
lende bands en begon met les-
geven. Tegenwoordig heeft hij 

alweer zes jaar zijn eigen gitaar-
school. Om tegemoet te komen 
aan de vraag houdt hij sinds kort 
ook de woensdag vrij om les te 
geven. Het leukste aan lesgeven 
vind hij het op gang brengen van 
groei. Eruit halen wat er in zit en 
vaardigheden tot bloei brengen. 
Hij geeft bijvoorbeeld les aan een 
jongen die al een aardig num-
mertje kon spelen toen hij bij Ajith 
kwam. Zijn muziek zou echter 
nog beter uit de verf komen als 
hij strakker zou leren spelen. Ajith 
gaf hem tips en huiswerk mee 
met als resultaat dat de jongen na 
drie maanden veel beter speelde, 
vooral doordat hij een gevoel voor 
strak spelen ontwikkelde. 

www.gitaarlesingroningen.nl
(In december komt het zelfge-
schreven nummer Why van Ajith 
Hultink op Youtube te staan. Deze 
popballad heeft hij geschreven 
voor zijn adoptiemoeder)  

Suzanne Bodde

ADLIpS
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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/dewijert     

|||||||||||||| Damsterplein 1 . Postbus 447 . 9700 AK . Groningen . (050) 853 35 33 . info@nijestee.nl ||||||||||||||

Wijkinfo: www.nijestee.nl/dewijert . www.nijestee.nl/helpman 

www.facebook.com/nijestee

GO1211217

Website: www.copy-systems.nl     E-mail: info@copy-systems.nl

Oosterweg 120, 9724 CM  Groningen

Tel. 050 - 318 78 40      

Geopend:

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

studentenkorting

DE COPYSHOP IN JE eigen buurt

SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

e-mail en website gewijzigd !

Full colour posters

(mat papier)

A0 nu voor € 24,00

A1 nu voor € 17,50

A2 nu voor € 12,50

Op canvaspapier + € 4,00

Visitekaartjes
eenzijdig full colour

300 grams

van € 25,50 voor € 20,50

Aanbieding juni
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BUURTOVERLEG  op maandag 21 oktober in het Buurtpand, Maurtisstraat 1, 2 december in het 
Poortershoes, Oosterweg 13 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

SERVICE
kROEG VAN kLAAS 

vrijdag 18 oktober 2013
groninger songwriters circle
presenteert:
MUZIkANTENBORREL & 
jAMSESSION
aanvang 20.00 uur

zaterdag 19 oktober 2013
N.y.N.E.
soul & funk

vrijdag 25 oktober 2013
groninger songwriters circle
presenteert:
3 SINGER/SONGWRITERS
aanvang 21.30 uur

zaterdag 26 oktober 2013
MANNEN MET kLEINTjES
feestje!

Kroeg van Klaas
Oosterweg 26 
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
Aanvang livemuziek: 22.30 uur
Gratis entree

SpEELTUINVERENIGING

Iedere maandag:
Sjoelen en klaverjassen
Aanvang 20:00 uur
Er kunnen nog leden bij
 
Iedere dinsdag: Tafeltennis
Aanvang 20:00 uur

Laatste dinsdag van de maand:
Creatieve club 
Aanvang 20:00 uur

1e en 3e woensdag van de maand: 
kinderbingo
Aanvang 14:30 uur tot 16:00 uur
 
Iedere woensdag: Bingo 
Aanvang 20:00 uur
Met een prijzen pakket tot 
€ 1500,-
 
1e donderdag van de maand: kop-
pelkaarten
aanvang 20:00 uur
Er kunnen zich nog koppels 
aanmelden.
 
2e donderdag van de maand:
Bloemschikken
Aanvang 20:00 uur

Kinderactiviteiten zijn gratis voor 
leden, niet leden betalen € 1,50

De speeltuinvereniging heeft 
20 kaarten voor Aqua Zoo Leeuwar-
den. Normaal kost dit €17,- maar nu 
slechts €8,- 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
J. Tammes, Kwintlaan 43 
Graag van tevoren bellen: 
06-44050961

GALERIE ‘DE WITTE LELIE’,

Galerie 'De Witte Lelie', Meeuwerd-
erweg 122 organiseert een lezing 
over Transcendente Meditatie op 
maandag 4 november en dinsdag 3 
december, beide om 19.00 uur. Voor 
de avonden u kunt zich aanmelden 
bij iwcvos@gmail.com of telefonisch 
06 3818 0225. Kosten € 5,-.

pOORTERSHOES 

Donderdag 24 oktober is er van 
19.00- ca. 21.30 uur een workshop 
Naaldvilten of Bloemen vilten. De 
workshop kost € 20. Op vrijdagmid-
dag 8 november, 13.30- 17.00 een 
workshop Tas vilten voor € 25. De 
Workshops worden gegeven door 
Roos Matien. 
www.giftig.biz

OpEN HUIS CONSERVATORIUM

Op zaterdag 9 nov as. organiseert 
het Prins Claus Conservatorium voor 
de tweede keer een Open Huis voor 
buurtbewoners en belangstellenden. 
Tussen 19:00 en 22:00 uur zijn er 
diverse concerten en presentaties 
van conservatoriumstudenten (jazz, 
klassiek en cms) en studenten van 
de Dansacademie Lucia Marthas. 
De opleiding Docent Muziek gaat de 
komende weken aan de slag met 
kinderen van de Borgmanschool. 
De presentatie van dat project vindt 
ook plaats tijdens het Open Huis. 
Omdat de verbouwing best ingrijpend 
is, hebben we de architect gevraagd 
om het een en ander te vertellen.
Het conservatorium is gevestigd aan 
de Veemarktstraat 76
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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


