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Van Sterrebos naar Zuiderplantsoen
Kadeverbouwing Oude Winschoterdiep
“Lucht tussen de planken”
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REDACTIONEEL

Een van de meest belangrijke punten die in onze maandelijkse redactievergaderingen aan de orde komen, is de onderwerpkeuze voor de
Oosterpoorter van de komende maand. Omdat deze krant nu eenmaal een
wijkblad is, is het hoofdcriterium vanzelfsprekend dat het onderwerp binnen de grenzen van het verspreidingsgebied valt. Vaak betreft dat wetenswaardigheden over activiteiten, bedrijven of mensen uit de wijk. Maar ook
wij breken er wel eens uit.

Ingezonden berichten....................... 6
GEMEENTENIEUWS/BUURTNIEUWS

Breed Buurtoverleg Brainstorm
Borrel!............................................ 4
Lentekriebels.................................... 4
Opheffing inrijverbod terp Euroborg. 5
Het Eemskwartier............................. 5
Drieluik over de Oosterpoort............ 5
Samen zingen? Neem je opa, oma,
vader of moeder mee!................... 7
Giro di KiKa.................................... 21
Oosterpoorters............................... 21
Bijzondere boekpresentatie in
Kroeg van Klaas.......................... 21
ACHTERGROND EN OPINIE

“Er is hier en daar wat lucht tussen
de planken”.................................... 7
Op pad met Playmobil...................... 9
Van Sterrebos naar
Zuiderplantsoen........................... 10
Kadeverbouwing aan het Oude
Winschoterdiep............................ 12
COLUMNS

xxxBoe............................................ 16
RUBRIEKEN

Cryptofilippine de Luxe................... 15
Koek op de hoek............................ 16
Oosterkidzzz................................... 17
Zakennieuws.................................. 19
Service........................................... 23

COLOFON
DE OOSTERPOORTER

Buurtkrant van de wijken
Oosterpoort, Meeuwen, Linie,
Europapark en Kop van Oost
UITGAVE

Buurtoverleg Oosterpoort
Verschijnt 10 x per jaar
Oplage 3400
CORRESPONDENTIE

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen,
telefoon 050-7510449
Website www.deoosterpoorter.nl
Email oosterpoorter@gmail.com
@oosterpoorter

Veel van onze lezers bezoeken geregeld het Sterrebos, ondanks dat het
beeld lijkt te heersen dat het er ernstig verloederd is. In dat dichtstbijzijnde
bos wandelen we een rondje, met of zonder hond of kinderen. In de winter
nemen we de slee mee. Ook de evenementen die er worden georganiseerd zijn populair. Denk aan Sterren in het Park in de zomer, de expeditie
van Natuurkids Groningen in het afgelopen najaar, of, alweer wat langer
geleden, de Halloweenspeurtocht. Het Sterrebos staat met de komst van
de overkapte zuidelijke ring grote veranderingen te wachten, waar ook
onze wijk mee te maken krijgt. Hoog tijd dus voor een kritische wandeling
om u bij te praten over onze bevindingen.
En als we dan toch de grens over gaan, dan werpen we ook meteen een
blik op de toekomst van het gebied ten Noordoosten van het huidige
verspreidingsgebied. Op de geanimeerde luchtfoto van Het Eemskwartier
kunt u zien wat de plannen zijn voor die nieuwe wijk naast de Kop van
Oost. Bouwactiviteiten zijn daar nog niet waar te nemen, maar als u van
bedrijvigheid houdt kunt u uw hart ophalen bij de reportage en foto’s van
de werkzaamheden bij het Winschoterdiep.
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS
BREED BUURTOVERLEG BRAINSTORM BORREL!
In de Oosterpoort wonen volgens recente statistieken ongeveer 5.000
mensen. Dat zijn er weliswaar een dikke 2.000 meer dan Lutjebroek,
maar wel weer net iets minder dan bijvoorbeeld Appelscha.
NAUWELIJKS OVERLAST

Onze buurt heeft wel wat weg van die
genoemde plaatsen: buurtbewoners
roemen terecht de dorpse sfeer en
uitstraling van de Oosterpoort. Ook
zeggen Oosterpoorters dat mensen
er op een prettige manier met elkaar
omgaan. Er is weinig criminaliteit en,
buiten de redactievergaderingen van
de buurtkrant, nauwelijks sprake van
serieuze overlast.
BBBB

Je zou denken dat mensen en
organisaties in een dergelijke buurt
elkaar van haver tot gort kennen.
Opmerkelijk initiatief is dan ook de
Breed Buurtoverleg Brainstorm Borrel (BBBB): een buurtborrel waarvoor
“verenigingen, stichtingen, instellingen of clubs die (kunnen) bijdragen
aan de leefbaarheid van de wijk” zijn
uitgenodigd. Het doel van die borrel
voor organisaties is om “zichzelf te
profileren en om kennis te nemen
van de belangen van andere initiatieven.”
LEEFBAARHEID

Het initiatief roept de vraag op of
in 2014 de leefbaarheid binnen de
wijk vooral gezien wordt als iets dat
moet worden bewerkstelligd door
instellingen en organisaties? En
dan ook nog eens door instellingen
en organisaties die elkaar blijkbaar
nauwelijks kennen, al werken ze

allemaal binnen een gebied dat nauwelijks 80 voetbalvelden bestrijkt?
Nee, eigenlijk zou de buurtbewoner
dat zelf weer moeten doen. Samen.
Vanuit een netwerk, van “in hun
eigen kracht” gezette buurtbewoners.
Alleen laat dat netwerk het even
afweten. Dergelijke netwerken waren
vooral in het verleden actief. In de
jaren 20 en 30 van de vorige eeuw
namen dominees- en doktersvrouwen de buurt mee tijdens spelletjesmiddagen en andere zaken “voor het
nut in het algemeen”. In de jaren 80
mobiliseerden hevig drumrokende
baarddragers de wijk in de strijd
tegen vervuiler AAgrunol. En juist nu

LEEFBAARHEIDSBEHEER

Het BBBB initiatief past overigens
ook wel binnen de ontwikkeling van
een terugtredende (besparende)
overheid. In de vorige Oosterpoorter
kon u al lezen over de proef op het
gebied van zelf (groen)beheer in de
wijk. Hier zien we een voorzichtige
aanzet tot zelf (leefbaarheids)beheer.
Goed initiatief! En zolang de burger
nog bezig is zichzelf in de eigen
kracht te zetten, nemen organisaties
en verenigingen het voortouw. Eerst
maar eens door elkaar te leren kennen.
KK

BUURTORGANISATIES UITGENODIGD

De Oosterpoort is een wijk die rijk is aan verenigingen, stichtingen en
belangengroepen die zich allemaal op één of andere manier inzetten
voor de wijk en/of een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
Allemaal partijen die voor een belangrijk deel de Oosterpoort maken tot
wat die is: een wijk om blij van te worden! Het buurtoverleg organiseert
een borrel voor genoemde partijen omdat dit kan bijdragen aan het
vergroten van de samenhang in de wijk. Daarnaast wil het Buurtoverleg
Oosterpoort de buurtorganisaties beter leren kennen.
Dit ‘BBBB’ evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de
Gemeente en vindt plaats op 10 april 2014 tussen 17:30 en 20:00 uur in
het Poortershoes. Uitnodigingen worden al verstuurd aan organisaties in
onze wijk. Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen en wilt u ook deelnemen? Stuur dan een email aan bbbb@oosterpoortgroningen.nl. Noem in
de mail de naam van uw organisatie, uw adres en uw naam. We nemen
dan zo snel mogelijk contact met u op.

LENTEKRIEBELS

Lentekriebels 2014

Meedoen met de jaarlijkse lentekriebels-actie?
Ook in de Oosterpoort gaat een
groepje bewoners op zaterdag 12
april aan de slag om zwerfvuil in de
wijk op te ruimen. Dat doen we in
ieder geval in de straten tussen de
Meeuwerderweg en het Winschoterdiep. Hoe groter de groep is, hoe

die actieve buurtbewoner vooral even
met zichzelf bezig lijkt, had de overheid hem zo graag weer teruggezien.

meer we die dag kunnen doen. Het
vindt plaats op zaterdag 12 april van
10:00 uur tot 14:00 uur. We verzamelen eerst aan het Winschoterdiep 143
(dat is op de hoek van het Winschoterdiep en de Verlengde Frederikstraat).
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Om zich aan te melden kunt u een
mail sturen naar vanderfeen@yahoo.
com of bellen met (06) 33 73 86 46.
Graag tot ziens op zaterdag 12 april!
Mirjam van der Feen

OPHEFFING INRIJVERBOD TERP EUROBORG
Tot grote verrassing en vreugde van het bewonersplatform
Stoker&Brander komt het inrijverbod bij de omloop buiten het FC Groningen stadion per 1 maart tijdelijk te vervallen!
PROEFPERIODE

Opmerkelijk detail bij de beleidswijziging is dat de gemeente dit besluit
heeft genomen, ondanks een negatief advies van de politie. Uiteraard
heeft de gemeente voorwaarden
gesteld bij de opheffing van het
inrijverbod. Het besluit tot opheffing

geldt vooralsnog voor een proefperiode van 1 jaar. De omloop wordt
tot woonerf verheven (de auto is ‘te
gast’).
ZONDER PARDON

Dit betekent dat er een maximum
snelheid wordt ingevoerd van 15

km per uur voor gemotoriseerde
voertuigen. Het algemene parkeerverbod blijft gehandhaafd, waarbij
laden en lossen is toegestaan (circa
10 minuten). Hiernaast geldt dat
als in de loop van de periode van
het jaar mocht blijken dat de regels
niet, dan wel niet voldoende, worden
nageleefd, de proef zonder pardon
definitief zal worden beëindigd.
Bron: branderstoker.wordpress.com

HET EEMSKWARTIER
In het nieuwe woongebied met de
naam Het Eemskwartier zullen vier
verschillende woningen worden
gebouwd: kadewoningen, stadswoningen, hofwoningen en appartementen.
De verkoop is inmiddels van start
gegaan, maar wanneer er werkelijk
gebouwd gaat worden is nog even
afwachten. Pas als er een bepaald
percentage van de woningen verkocht is, zal de eerste spade in de
grond gaan.
Meer informatie kunt u vinden op
www.uw-thuis.nl.
Een impressie van de nieuw te bouwen woningen naast de Kop van Oost

DRIELUIK OVER DE OOSTERPOORT
Het Poortershoes organiseert een drieluik over de Oosterpoort. De eerste twee avonden zal Joop Kuipers verhalen over het ontstaan van en
het leven in de Oosterpoort. Het derde onderdeel bestaat uit een wandeling door de wijk van nu waarbij wordt omgekeken naar vroeger onder
het motto: ‘Hou wast’.
VRAGEN

De lezingen en wandeling zijn
bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze
mooie woonwijk. Vragen die aan de
orde komen zijn bijvoorbeeld: Wie
kwamen hier naar toe als bewoners
en waarom vestigden zich juist hier
zo veel bedrijven en handelaren?
GENIET VAN DE WIJK

Alle drie de onderdelen zijn doorspekt met anekdotes over het leven

van de Oosterpoorters. Ook wordt er
tijd vrijgemaakt voor vragen. Geniet
eens van de wijk op een ongedwongen manier, dan leer je je eigen wijk
kennen. Je hoort verhalen die je nog
nooit gehoord hebt, of er is juist herkenning. Ook zie je afbeeldingen van
wat er zoal in de wijk gebeurde.
DONDERDAG 27 MAART VAN 20:00
TOT 22:00 UUR

De eerste bijeenkomst zal gaan over
het ontstaan van de wijk, de vestiging
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van de eerste bewoners en bedrijven
en de groei.
DONDERDAG 3 APRIL VAN 20:00 TOT
22:00 UUR

In de tweede bijeenkomst wordt
onder andere aandacht besteed aan
de bewoners en hun vrijetijdsbesteding en de rol van scholen, kerken en
verenigingen.
DONDERDAG 10 APRIL VAN 14:00
TOT 17:00 UUR

Deel drie bestaat uit een wandeling
door de wijk met oog voor hoe het
vroeger was.
Bijwonen kost € 2,50 per keer inclusief koffie/thee en koek.

INGEZONDEN BERICHTEN
Hallo,

niet meer doen

Beste redactieleden,

Gisteren ontving ik uw envelop met de Oosterpoorter,
een sticker en uw brief met de suggestie dat ik deze
sticker in plaats van mijn huidige ‘nee-nee’ sticker op
mijn brievenbus zou moeten plakken.

petje af

Wat hebben jullie weer een mooie en lezenswaardige
aflevering van de Oosterpoorter gemaakt. Ook zie ik
dat er steeds meer adverteerders bijkomen! Het overstappen naar kleur heeft het blad alleen maar mooier
gemaakt! Ziet er ook qua lay-out en foto’s veel beter
uit.

Hoewel ik het mooi vind dat de buurtkrant bestaat heb
ik nu juist een ‘nee-nee’ sticker omdat ik bewust niet dit
soort post wil ontvangen.

Petje af voor het vele werk dat jullie verzetten om elke
aflevering weer tot een succes te maken.

U kunt dit jammer vinden en denken dat uw blad een
uitzondering verdient maar ik vind dit een hele rare en
(milieu-) onvriendelijke actie.

Eigenlijk zou er eens een artikel moeten worden
geschreven over de mensen achter de Oosterpoorter,
dus over jullie!

Wat als iedereen de sticker gaat negeren zoals u dat
doet? Ik wil u bij deze vragen dit niet meer te doen.

Hartelijke groet van Jan R. Vos
REDACTIE Leuk om te horen dat de Oosterpoorter bevalt! We nemen uw advies in beraad.

Met vriendelijke groet,
Naam bij de redactie bekend
REDACTIE Zoals u in de begeleidende brief hebt kunnen
lezen worden onze bezorgers regelmatig aangesproken
door mensen met een nee-nee sticker. Zij geven aan dat
ze geen ongeadresseerde reclame willen ontvangen,
maar wel graag de Oosterpoorter in de brievenbus zouden willen krijgen.

Dag redactie,

afvalwijzer

Kunnen jullie de afvalwijzer ook opnemen in de
Oosterpoorter?
Er zijn geloof ik 2 verschillende, je kunt ze zo downloaden bij de gemeente via
gemeente.groningen.nl/huisvuil/afvalwijzer. Tenslotte
heeft niet iedereen internet en een printer.

Daarom hebben wij gemeend om bewoners met een neenee sticker éénmalig te informeren over de diverse mogelijkheden die er zijn om de Oosterpoorter te ontvangen.
Op deze adressen verspreiden wij gefaseerd een enveloppe gericht aan ‘de bewoner van dat pand’ met daarin
een Oosterpoorter, een nee-ja sticker en een begeleidende brief. In deze brief staat hoe u de Oosterpoorter
kunt lezen zonder dat u ongeadresseerde reclame door
de brievenbus krijgt:

Met vriendelijke groet,
Zandra
REDACTIE Bedankt voor de tip en de hulp bij het boven
water halen van de benodigde gegevens. Het resultaat
vindt u op de servicepagina.

1. De nee-nee sticker vervangen door de bijgesloten
nee-ja sticker. U ontvangt dan voortaan tien keer per jaar
maandelijks de Oosterpoorter en tweemaal per week de
Gezinsbode, maar nog steeds geen ongeadresseerde
reclame.

Oosterpoorter
mini afvalwijzer
2014

2. Een verse Oosterpoorter afhalen bij de distributiepunten in de wijk: het Poortershoes, de Primera en de Coop.
3. Een gratis abonnement afsluiten op de digitale
Oosterpoorter nieuwsbrief via www.deoosterpoorter.nl. Zo
kunt u ook op een milieubewuste manier het wijknieuws
tot u nemen.
Deze eenmalige actie voor mensen met een nee-nee
sticker is bedoeld als service en het spijt ons dat u deze
niet op prijs heeft gesteld.

Op pagina 23
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SAMEN ZINGEN? NEEM JE OPA, OMA, VADER OF MOEDER MEE!
In Amsterdam en Rotterdam kon
het al, maar nu krijgt ook Groningen een eigen ‘Music Generations’. Dit is een evenement waarbij
verschillende generaties en culturen samen zingen.
Op vrijdag 28 maart vindt een auditie
plaats in het Prins Claus Conservatorium aan Veemarktstraat 76. Na
een paar weekenden repeteren staan
opa’s en oma’s, vaders en moeders
met hun kinderen in juni op het podium met de voorstelling Talent voor
Vrijheid = Vrijheid voor Talent; een
programma over vrijheid, moed en
verzet. Deelname is gratis.
MUZIEK VERBINDT

Muziek is de verbindende schakel
tussen jong en oud, want muziek
kent geen leeftijd. Toch komt het

weinig voor dat een zestienjarige het
podium deelt met een tachtigjarige.
Dat is nu precies wat met Music Generations kan; van singer-songwriter,
pop, hiphop tot klassieke opera en
volkszang, alles is welkom. Enige
voorwaarde is dat de jongste deelnemer tussen de 14 en 25 jaar is en
hun familieleden ouder dan 50 zijn.
KENNISMAKING EN WORKSHOP

De auditie van 28 maart is vooral
een kennismaking en de organisatie
van Music Generations vertelt wat
er zo bijzonder aan dit evenement is
voor Groningers van alle leeftijden.
De dag erna, op 29 maart, besteedt
singer-songwriter Jan Henk de Groot,
docent songwriting aan het Noorderpoort College, aandacht aan de
wisselwerking tussen de tekst en
melodie van een lied.

GENERATIES BEZINGEN VERZET EN
VRIJHEID

“Het thema vrijheid raakt iedereen;
is van alle leeftijden en alle culturen.
Daarom maakt Music Generations
een muziekproductie met een diverse
mix aan mensen”, vertelt Conny
Groot. “Deze mensen leren elkaar
kennen door het delen van muziek
die een verhaal vertelt, muziek die
hen raakt of waar ze trots op zijn.
Met deze voorstelling vieren we dat
Nederland samen 70 jaar de vrijheid bezingt. Dat verzet en moed
gerespecteerd worden door zowel
‘oude’ als ‘nieuwe’ Nederlanders.”
Muziekstudenten werken mee aan
het project, het Conservatorium stelt
de ruimte beschikbaar. Informatie en
data op www.musicgenerations.nl.
YvM

“ER IS HIER EN DAAR WAT LUCHT TUSSEN DE PLANKEN”
Deze wat wonderlijke uitspraak is typisch supermarktjargon en komt uit
de mond van Gerald Kleiker. De supermarktmanager stapt iedere dag in
zijn woonplaats Vries vrolijk op de fiets naar Groningen. Hij werkt al 24
jaar in deze brache, eerst bij Super de Boer en daarna bij de COOP in
Vinkhuizen.
Sinds half december werkt hij bij de
COOP aan de Meeuwerderweg en
het bevalt hem prima in onze wijk. De
buurt is gezellig en de vele studenten
zorgen voor leven in de brouwerij.
Hij zoekt ruimte in de winkel voor
uitbreiding van het assortiment, daar
slaat de bovenstaande uitspraak op.
De winkelruimte is beperkt en moet
zo efficiënt mogelijk worden ingericht.
Dit alles volgens het “schappenplan
van de afdeling Spacemanagement
COOP.”
DE KLANT BEPAALT MEE

Er is een klein klantenpanel van zo’n
30 mensen dat jaarlijks een enquête
invult plus suggesties aandraagt
voor de winkel. Dat panel mag wel
gerust minimaal 100 leden hebben;
ter zijner tijd komt er een standje in
de winkel waar vaste klanten zich
kunnen aanmelden. Verder kan
iedere klant sowieso melden als hij/
zij een product mist. Bij voldoende

vraag (dat wil zeggen vanaf circa 20
klanten) en beschikbaarheid van het
product in het COOP-assortiment,
wordt het toegevoegd.
COOP GROEIT

“Landelijk zijn er nu 229 winkels, de
laatste tijd vooral door overnames
van de C1000 winkels. De totale omzet van de COOP bedroeg in 2013
€975 miljoen.” Gerald zou best van
de COOP zijn eigen filiaal willen maken maar dat is voorlopig toekomstmuziek. “Onze supermarkt draait
uitstekend, ondanks de JUMBO
Euroborg is de omzet de afgelopen
jaren flink gestegen.”
Gerald vindt dat verklaarbaar: “de
COOP-keten doet goed mee met de
nieuwe ontwikkelingen. Er komen
meer duurzame/biologische producten en voor de smalle portemonnee
wordt het ‘OKE’ assortiment steeds
groter.”
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VERANDERINGEN OP KORTE
TERMIJN

Door interieurverschuiving is het
advertentiebord tijdelijk weggehaald. Het is zeker de bedoeling
dat het terugkomt, Gerald gaat op
zoek naar een geschikte plek in
de COOP. Verder komen er
meer belegde broodjes en
snacks, vooral studenten
en tussen-de-middagambtenaren zullen dit
wel waarderen. Een
‘magnetronmeubel’
wordt geplaatst nabij
de kassa’s, hier kunnen
klanten desgewenst hun
broodje/snack opwarmen. En de
openingstijden
worden per
31 maart
a.s. verruimd; van
maandag
tot en met
zaterdag
tot 22:00
uur!
AvdB
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OP PAD MET PLAYMOBIL
Oosterpoorters Wieger van den Bos en Margriet Stegmeyer hebben
opmerkelijke plannen: Ze willen komende zomer met hun Mazda volgeladen met Playmobil naar een vluchtelingenkamp aan de Syrische grens
reizen, om kinderen die huis en haard hebben moeten verlaten een lichtpuntje te bezorgen.
Wij vroegen Margriet en Wieger naar
het hoe en waarom van dit avontuur.
WAAROM PLAYMOBIL?

Wieger: “Ergens in januari waren
we Playmobil aan het uitzoeken om
op Marktplaats te verkopen. Al snel
bleek dat dit tweedehands vrij weinig
waard is, te weinig om er al die moeite voor te doen. Toch is het prachtig
speelgoed, dus weggooien is zonde.
Zo kwamen we op het idee om al het

Daarbij is Playmobil ook handig
omdat het klein is en weinig weegt.
Onze auto is niet heel groot en we
moeten ook persoonlijke spullen
meenemen voor de reis, dus denken
we er nu over om het speelgoed in
een dakkoffer mee te nemen. We
zouden het Playmobil natuurlijk ook
kunnen doneren aan Unicef of iets
degelijks maar we willen het graag
zelf doen. Zelf de plannen maken, de
reis bekostigen, alles regelen en het

WANNEER GAAN JULLIE EN HOE PAK
JE HET AAN?

Foto Gea Schenk
Wieger van den Bos en Margriet Stegmeyer in de Mazda

in onbruik geraakte Playmobil af te
leveren bij een vluchtelingenkamp
aan de Turks-Syrische grens. Een
website was zo gemaakt, net als een
goede foto en visitekaartjes. Daarna
hebben we via Facebook en andere
sociale media ieder ons eigen netwerk benaderd en is het balletje heel
snel gaan rollen.”
NEMEN JULLIE NAAST PLAYMOBIL
OOK ANDERE DINGEN MEE?

Margriet: “Nee, we willen graag bij
ons oorspronkelijke plan blijven;
overtollig Playmobil brengen naar
gevluchte kinderen. Je moet ook uitkijken dat het niet steeds groter wordt
en het boven je hoofd gaat groeien,
dus trekken wij een duidelijke lijn.

kunt doen. Wij gaan dus alleen voor
tweedehands spullen. Het mooie van
dit idee is toch dat je meteen merkt
dat het mensen verbindt. Veel mensen wilden direct helpen of komen
met goede plannen. Ook het idee om
bedrijfjes te vragen ons te sponsoren
door een link op onze site te plaatsen, loopt boven verwachting goed.
Het is mooi om te zien hoe zo’n project zich ontwikkelt. Je hebt samen
een idee en binnen een paar weken
zijn er heel veel mensen enthousiast
en ontstaan er allerlei nieuwe mogelijkheden. Hoe het zich precies gaat
ontwikkelen weten we nog niet, maar
de weg ernaartoe is ook onderdeel
van het project.”

persoonlijk afleveren. Dat is ons doel
en dat inspireert ons.”
HOE GAAN JULLIE HET PLAYMOBIL
VERZAMELEN?

Margriet: “Op allerlei manieren. Via
ons netwerk natuurlijk en publiciteit
zoals dit. We kunnen mensen op
Marktplaats benaderen, al is dat wel
arbeidsintensief. Ook is het een idee
om op Koningsdag bij het sluiten van
de vrijmarkt te gaan kijken wat er
over is. Er zijn genoeg mogelijkheden
maar we gaan geen winkels of fabrieken benaderen. Wij vinden het juist
mooi dat mensen zich er bewust van
worden hoeveel dingen wij zomaar in
een hoekje gooien, terwijl je het ook
kunt doorgeven en er iets goeds mee
9

Wieger: “We hebben hiervoor drie
weken in juli uitgetrokken. Het is ongeveer 3500 kilometer naar de TurksSyrische grens. Met hier en daar een
omweg kom je heen en terug dan op
zo’n 8000 kilometer. De heenreis proberen we zo snel mogelijk te doen,
binnen het aanvaardbare natuurlijk,
zodat we terug misschien nog wat
toeristische dingen kunnen meenemen. Margriet gaat tijdens de reis
verslagen schrijven, zodat iedereen
die ons heeft geholpen onze belevenissen live kan volgen.”
Heeft u nog ongebruikt Playmobil op
zolder? Breng het naar Margriet en
Wieger aan de H.L. Wichersstraat 3a
of kijk op hun website:
oppadmetplaymobil.nl.
CvdL

Het oudste bos van Groningen onderdeel
van een nieuw aan te leggen plantsoen

Zuiderplantsoen straks grenzend aan de Oosterpoort

Van Sterrebos naar
Zuiderplantsoen
Tekst Klaas Kloosterman, foto’s Evelien Brak

Vraag de gemiddelde Oosterpoorter wat er schort aan zijn wijk en negen
van de tien keer is het antwoord: te weinig groen! Buiten de prachtige
Buurttuin aan de Mauritsstraat moeten we ons behelpen met hier en
daar een bloembak, wat verdwaalde bosschages in het Zuiderpark en
een trapveldje aan de Esperantostraat. Gelukkig is er dan aan de andere
kant van het spoor het Sterrebos.
NIEUWE MODES

Het Sterrebos ligt eigenlijk tussen
Helpman en de Herewegbuurt en op
een steenworp afstand van de Linie
en de Oosterpoort. Veel mensen
laten er hun hond uit (loslooproute).
Door de week maken medewerkers
van de Belastingdienst en de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) er hun
lunchommetje. Het Sterrebos is
aangelegd in 1765 en is daarmee het
oudste bos in de gemeente Groningen. In lijn met de toenmalige mode
ontwierp stadshovenier Jan Godfried
Becker een bos waarbij acht rechte
paden in een soort stervorm werden
aangebracht. Andere, min of meer
vergelijkbare Sterrebossen, zijn
aangelegd in bijvoorbeeld Dalfsen en
Winschoten. In de loop der jaren zijn

de meeste Sterrebossen vernieuwd
en aangepast aan andere inzichten
en nieuwe modes. Meestal is van het
oorspronkelijke ‘sterontwerp’ weinig meer over. Latere trends op het
gebied van de landschaparchitectuur
zoals de populaire ‘Engelse landschapsstijl’ (slingerpaden, hoogteverschillen, slingerende vijvers en
afwisseling tussen open plekken en
boompartijen) hebben de oorspronkelijke strakke structuur van de Sterrebossen verdreven. Dat geldt ook
voor het Sterrebos in Groningen.
HERINRICHTING

In het plan Aanpak Ring Zuid (herinrichting zuidelijke ringweg) lezen
we het volgende: “Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep
10

wordt de zuidelijke ringweg verdiept
aangelegd. Hier overheen komen
drie ‘deksels’. Op de deksels ontstaat
ruimte voor een nieuw groen gebied:
het Zuiderplantsoen.”
PARK VOOR OOSTERPOORT

Krijgen we toch nog ons eigen
plantsoen! Door het ondergronds
gaan van de rondweg worden twee
stukken van het oorspronkelijke
Sterrebos, die waren gescheiden
door de aanleg van de A7, weer
samengevoegd. Voor de Oosterpoort
betekent het dat er een nieuw park
ontstaat tussen de Oosterpoort en
de Linie. Ook mooi is dat, als de
spoorwegoverweg aan de Esperantostraat wordt afgesloten, er een
fietstunneltje komt dat ons snel in het
nieuwe, herenigde Sterrebos brengt.
Daarnaast krijgen we dus ons eigen
buurtpark, dat onderdeel uitmaakt
van het grotere Zuiderplantsoen. Wel
nog even geduld: het is de bedoeling dat het Zuiderplantsoen in 2020
gerealiseerd is.

WANDELING

Het is zaterdagmiddag half vijf als ik
sinds lange tijd weer eens voet zet
in het Sterrebos. Toen mijn dochter
nog jong was kwam ik daar nog met
enige regelmaat (waar zijn trouwens
de speeltoestellen gebleven?). Het
Sterrebos maakt een beetje een
unheimische indruk. Het feit dat het
bos nog min of meer in winterslaap
verkeert en het druilerige weer zullen
daar toe bijdragen.
OUD HOUT

Boomstammen liggen, langzaam
wegrottend in lijn langs de wandelpaden. Ongetwijfeld met een ecologisch
doel, maar het worden er nu toch wel
erg veel. In het bos staan langs de
randen nog twee panden. Het theehuisje, dat in 1818 werd gebouwd
in opdracht van belastingontvanger
Sebastiaan Mattheus Sigismund de
Ranitz, ligt er goed onderhouden
maar ook enigszins verlaten bij. Het
schijnt nog zo nu en dan in gebruik te
zijn als atelier, maar bij de meeste ramen zijn de luiken gesloten. Voor het
raam aan de Herewegkant hangen
wat aankondigingen voor openingen
van tentoonstellingen uit 1998.
ALPENKREUZER

Diagonaal aan de andere kant van
het bos staat een wit woonhuisje.
Voor het raam staan wat kamerplanten van het soort dat een uit de
hand gelopen zomervakantie zonder
water kan doorstaan. Aan de achterkant van het huisje onder een laagje
gekloofd hout is een Alpenkreuzer
zichtbaar; een in de voormalige DDR
geproduceerde vouwwagen die zo te
zien ook na 1998 geen asfalt meer
tussen de wielen door heeft zien
glijden.
VOGELS VAN DIVERSE PLUIMAGE

Op mijn wandeling door het bos kom
ik een druk telefonerende jongen
tegen met een nog drukker door het
bos rennende hond. Een erg lenig
en ook mooi meisje in een paarsblauw trainingspak doet ingewikkelde
dingen bij een van de bankjes. Op
het centrale bankje in het bos zitten
twee mannen met het voorkomen
dat men tegenwoordig omschrijft als
‘maatschappelijk kwetsbaar’. Zij zijn
de enigen die mij ook opmerken en

mij hartelijk begroeten. Tussen twee
slokken Schultenbräu door. Bij de
muziekkoepel de herinnering van
een vorige avond. Een lege fles Glen
Talloch en twee eveneens geconsumeerde blikjes Red Bull. Boven in de
bomen krassen de blauwe reigers.
Hun schorre geschreeuw vermengt
zich met het monotone, alsmaar
voortdurende gezoef afkomstig van
de N7.

flora en fauna. Zo herbergt het bos
de dichtste concentratie rosse vleermuizen van de stad en de grootste
reigerkolonie van de regio. Volgens
de gemeente Groningen “schuilt de
kwaliteit van het bosmilieu vooral
in de eeuwenoude wintereiken en
beuken. De bomen trekken typische
bosvogels.” Zo schijnt er regelmatig
een bosuil te overwinteren in het
Sterrebos.

STERREN IN HET BOS

Qua vegetatie is het Sterrebos
minstens zo bijzonder. Het Sterrebos
kent een rijke stinsenbeplanting met
fluitenkruid, nagelkruid, stinkende
gouwe en look zonder look. Rond
deze tijd van het jaar verschijnt
de winterakoniet gevolgd door de
holwortel eind maart. De holwortel
is in Nederland een zeldzame plant
en komt alleen voor op enkele oude
buitenplaatsen in Groningen en
Friesland.

Voor veel Groningers die al wat
langer in de stad wonen, roept het
Sterrebos vooral de herinnering op
aan Sterren in het Bos, de muzikale hoofdschotel van wat toen nog
‘de Zomermanifestatie’ heette. Vier
zondagen in juli/augustus met vanalles-en-nog-wat muziek: het Groninger Springtij (Brood, White Honey),
Engelse New Wave bandjes (the
Cure, Stiff Litlle Fingers, the Sound)
eigenwijze Groningse bandjes (12
Omgevingen) en Jazz/Blues/Reggae en wereldmuziek. Daarnaast
was Sterren in het Bos natuurlijk
een groot ‘social event’; mensen die
elkaar na de vakantie weer tegenkwamen, al dan niet verbrand, met of
zonder verse vakantieliefde en een
koffer vol verhalen.
Voor de algehele feestvreugde
zorgde de Stuff Vrij Partij, met hun
plakken spacecake!! In die tijd was
hasjgebruik vooral voorbehouden
aan alternatievelingen en studenten.
Van die laatste groep was menigeen
bizar verrast door de krachtige effecten van de producten van de alternatieve koekenbakkers van Stuff Vrij.
Sommigen gingen dermate scheef
dat ze niet meer wisten of ze nu op
de muziek van de McGarrigle Sisters
of Alberto y los Trios Paranoias aan
het knikkebollen waren. Na 1983 was
het uit met de pret. Sterren in het
Bos bezweek onder het eigen succes. Het Sterrebos kon de enorme
toeloop aan liefhebbers niet meer
verwerken. Sterren in het Bos ging
over in Sterren in het (Stads)park en
kan worden gezien als de voorloper
van Noorderzon.
FLORA EN FAUNA

Het Sterrebos is ook een gemeentelijk monument, met uitzonderlijke
11

LOSLOOPGEBIED

Het Sterrebos is ook losloopgebied
voor honden. Veel baasjes uit de
Oosterpoort fietsen graag even naar
het Sterrebos om hun hond lekker
te laten rennen. Op Doggies.nl krijgt
het Sterrebos als losloopgebied het
cijfer 5,7. Dit commentaar voegden
twee hondenbezitters toe aan hun
beoordeling: “Erg klein en naast frequente bezoekjes van zwervers ook
de onofficiële luchtplaats van de TBS
kliniek waar dit bos aan grenst. Niet
de fijnste plek om te wandelen” maar
ook een “Het is inderdaad erg klein,
maar als je een beetje creatief bent
met het kiezen van je route kan je er
wel een half uur lopen. Veel bankjes,
dus je kunt ook even ergens rustig
gaan zitten terwijl je hond zwemt of
speelt.”
SCHITTEREND

Vlak voor het afronden van dit artikel
nog even een rondje door het bos
gelopen. In tegenstelling tot zaterdag
is het nu (dinsdag) schitterend weer.
De stinsenbegroeiing aan de Herewegkant ligt er prachtig bij. De zwerverskolonie (zoals wel eens wordt
overdreven) is ondanks de warme
lentezon in geen velden of wegen te
bekennen. Het bos ligt er opgeruimd
bij, geen fles of blik te bekennen.
Prachtig bos!

Kadeverbouwing
aan het
Oude Winschoterdiep
Tekst Anja Freije, foto’s Evelien Brak
12

A

lweer een paar maanden
wordt er hard gewerkt aan
de westelijke kade van het
Winschoterdiep tussen de Griffeweg en de Meeuwerderbaan. Een
deel van de kade staat op houten
palen die behoorlijk zijn aangetast.
Daarnaast is de huidige kade te
laag om als waterkering te dienen
en moet deze van het waterschap
met 50 centimeter worden verhoogd. De kade zal er anders uit
komen te zien en ook het gebruik
op straatniveau zal veranderen.
Het werk is door de gemeente Groningen gegund aan Oosterhof Holman uit Grijpskerk. De uitvoerder van
dit project, Martien Tolboom, stuurt
‘zijn jongens’ aan. Deze rasechte
Fries vertelt enthousiast over funderingen, ontlast-constructies, muren
metselen en herbestrating. De huidige nutskasten worden vervangen
waarbij de gas- en elektrameter op
circa 1,85 meter boven NAP worden
geplaatst zodat deze bij hoog water
geen problemen ondervinden.

vrouw. “In de kantine praten we wel
over voetbal en vrouwen hoor, maar
ook gewoon over het nieuws. En
nee, er hangen geen naaktposters”
grapt Helmich. Hij eindigt met de
twee laatste regels uit het gedicht
Het Noodlot van Corry de Looff: “Wat
je ‘s morgens hebt verlaten, kan er ‘s
avonds niet meer zijn!”
Waterwerker in duikerspak met de uitvoerder

mannen is gemoedelijke en ze zijn
graag bereid tot een praatje. Zoals
metselaar Chris de Boer uit Heeg,
die vertelt dat hij na zijn opleiding in
Leeuwarden al tien jaar met veel plezier dit werk doet. Ze noemen hem
hier ook wel de metselboer.

DE WOONBOOTBEWONERS

Woonbootbewoner Kees ligt al vanaf
1978 in het Winschoterdiep. Eerst
werkte hij in de binnenvaart en later
is hij sleepbootkapitein geworden.
“Mijn vrouw vindt het vervelend dat
er zoveel rotzooi het huis binnenkomt
omdat onze hond zijn poten niet
veegt”, zegt Kees. “Maar de jongens

BEREIDWILLIGHEID

De werkzaamheden liggen goed op
schema. Het weer werkt mee en de
bereidwilligheid van bootbewoners
en personeel is groot. Naar verwachting is de klus eind mei, begin juni
geklaard. Aan het Winschoterdiep
trekt dagelijks een bonte stoet van
stoere mannen langs, omgeven
door felgekleurde kraanwagens en
heftrucks. Veel imponerend uitziende
onderaannemers, zoals duikers,
grondwerkers, metselaars en elektriciens zijn hier al maanden aan het
werk. De onderlinge sfeer tussen de

Inspectie aan de kade

Metselaars aan het Winschoterdiep

GOEDE RELATIE

Ondertussen komt er een indrukwekkende kraan voorbij uit Rouveen met
de naam ’Grondverzet Henksteboer’,
terwijl bij de Van Julsinghabrug de
‘hangouderen’ het een en ander
geduldig gadeslaan. Waterwerker
Helmich Visscher van de gebroeders
Visscher uit Genemuiden, komt in
een indrukwekkend duikerspak het
water uit. “Wij klagen niet en we kunnen goed met de bewoners en de
andere werkers overweg”, vertelt hij.
“Wij zeggen waar het op staat en praten dingen gewoon uit als dat nodig
is, net als in een goede relatie.” Hij is
dan ook al heel wat jaren bij dezelfde
13

doen hun best en het is mooi dat
ze werk hebben. In het begin schrik
je wel als je de deur opendoet en
ineens een duiker in het water ziet
liggen maar dat went ook wel. Als
bewoners hebben we overigens wel
een plan ingediend om hier eenrichtingsverkeer te realiseren en
insteekparkeerplaatsen. Straks mag
er namelijk niet meer aan de kade
worden geparkeerd. Dit plan gaat het
waarschijnlijk niet halen omdat de
gemeente het niet wil en de grond
is van hen.” Toch is Kees wel te
spreken over het hele project: “De
ganzen en duiven geven misschien
wel meer overlast.”
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE
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De winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde van € 20,-,
ter beschikking gesteld door Coop
Meeuwerderweg.
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1. Hengstenbal. (5+4+2+6)
2. Kan je hiermee de taalgrens
oversteken? (7)
3. Troosteloos opgetekend. (9)
4. Tandarts die een gedeelte van
het gebit verdubbelt. (9)
5. Slachtoffer van de kerk. (11)
6. Folderen op het Franse platteland. (8)
7. De eerste de beste gaat ondergronds. (6)
8. Gemeentewoning. (8)
9. Studentenkader. (14)
10. Denkt met solidariteit het water
tegen te kunnen houden. (3)
11. O, daar komt al dat rechtse gedonder vandaan. (3+6)
12. Kan een zeeman (niet) op 19
maart. (3+5+3+6)
13. De prijs die je betaalt voor een
bas. (13)
14. Levert (steun voor) een kabel-
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baan stemmenwinst op? (9)
Een bonnetje met veel potentie.
(14)
Die triomf is slechts een voorbeeld. (11)
Lekker ding op het stadhuis...
(8+4)
... waar deze lul zijn neus wel in
wil steken. (8)
Van die rooie krijg je stukjes
hout... (3+3+6)
... die hij liever niet tot een stapel
ziet uitgroeien. (13)

Na het correct invullen van de cryptofilippine kunt u in de grijze vakjes een
uitdrukking lezen. Die volstaat als
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters. De oplossing moet uiterlijk
op zaterdag 28 maart aanstaande
binnen zijn bij de redactie van de
Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724
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CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine
nr. 8. Mailen mag ook:
oosterpoorter@gmail.com. Let op!
Vermeld bij uw inzending altijd uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres.
Coop Meeuwerderweg neemt contact
op met de winnaar.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 7
1. Zwarte Zee 2. Poetin 3. Ereschavot 4. Ploegachtervolging 5. IJshockey 6. Kampioen 7. Laaglandbaan
8. Doorlopers 9. Kramer 10. Gouden
plak 11. Schoonrijden 12. Tweemansbob 13. Snowboarden 14. Winterspelen 15. Hoge noren 16. Reuzenslalom 17. Zilver 18. IJsmeester
19. Rusland. De oplossing is: ZICH
OP GLAD IJS BEGEVEN. De winnaar van Cryptofilippine 7 is Anne
Foekema uit de H.L. Wichersstraat.
Gefeliciteerd!

XXXBOE
DE BUSCHAUFFEUR
Hij had het er lastig mee toen hij plotseling werkeloos werd. Ook al omdat ze op de arbeidsmarkt, ondanks zijn 30 werkzame jaren, blijkbaar
niet op je zitten te wachten als je minder dan een decennium van je pensioengerechtigde leeftijd af zit.
Maar toen kwam Connexxion voorbij.
Daar zochten ze chauffeurs voor op
die busjes die kinderen uit alle windstreken naar de speciale scholen in
de stad brengen. Het is wel vroeg
opstaan en een vetpot is het bepaald
ook niet, maar altijd nog beter dan
moeder de vrouw lastigvallen. Die zit
daar ook niet op te wachten.
Inmiddels heeft hij – samen met
vier generatiegenoten – een vaste
route: iedere dag brengen en halen ze de kinderen van en naar de
Bekenkampschool in de Oosterpoort.
’s Morgens tussen kwart over acht en
kwart voor negen brengen, dan nog

enkele andere ritjes voor de baas
en tegen 14 uur weer terug naar de
Kwintlaan. Hebben ze mooi een half
uurtje de tijd om samen een paar
peukies te doen en ondertussen te
kijken naar en praten over wat er zo
allemaal voorbij komt lopen, fietsen
en rijden. Kijk, zoals dat arrogante
moedertje in haar dikke nepbontmantel die iedere dag voorbij komt lopen.
Verhip, ze blijft staan en vraagt hen
wat zij vinden van hun collega die
zijn busje al 20 minuten stationair
laat draaien op het schoolplein. Ze
krabben eens op hun hoofd, kijken
naar de collega en merken op – heel

KOEK

spitsvondig – dat die collega het wel
koud zal hebben en als hij de motor
afzet, de verwarming het niet doet.
Nee, dat snapt het nuffige wichie
ook wel en stampvoetend vraagt ze
of de heren nooit gehoord hebben
van CO2, opwarming van de aarde,
slecht voor het milieu en wat ze er
nog allemaal meer uitkraamt. “Zeker,
zeker, mevrouwtje, misschien moet
onze collega ook zo’n mooie warme
jas zoals die van u kopen”, ginnegapt
hij. Met een sissend “het interesseert
jullie dus geen biet”, draait ze zich op
haar hakken om en stampt er vandoor.
“Prachtig man”, “Tik ‘m aan” en “Die
had je mooi tuk man”, zeggen zijn
collega’s en innig tevreden steken ze
nog een sjaggie op.

OP DE HOEK

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks, met
een Grunneger kouke, op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze
wijk. In deze aflevering is dat bij Tim Breukel (19). Hij woont op de hoek
van de Van Sijssenstraat en de Verlengde Frederikstraat.

in deze wijk snel contact maakt met
je naaste buren als je daarvoor open
staat.”

HOE LANG WOON JE HIER?

“Nee alles is hier. Een kroeg, winkels,
slijterij, heel wat kappers. En zelfs
een paar sportveldjes. Ik zou zo snel
niet iets kunnen bedenken wat er bij
zou moeten komen.”

“Nu ruim twee jaar. Daarvoor woonde
ik in Emmeloord .“
HEB JE VEEL AAN DIT HUIS
GEDAAN?

“Nee, alleen geschilderd. Een van
de vorige bewoners had alles paars
en roze geschilderd. Dat heb ik wit
gemaakt. Maar verder heb ik niet
echt geklust.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Eigenlijk ben ik op zoek naar een
andere kamer. Hier in huis is alles
wel erg oud zo langzamerhand. Ik
zou het prima vinden als ik hier in de
wijk iets zou kunnen vinden. Maar
dat hoeft niet persé, ik zoek gewoon
een betere kamer. Maar ik heb geen
haast.

WAT DOE JE VOOR WERK?

“Ik studeer fysiotherapie aan de Hanzehogeschool. Daarnaast werk ik bij
de Jumbo op het Linnaeusplein, dat
was eerst een C1000.”

Of ik na mijn studententijd hier zou
willen wonen? Geen idee. Groningen
is wat mij betreft een geweldige stad.
Maar er zijn vast ook andere leuke
wijken, die ik nu nog niet ken.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Het is echt een gezellige buurt heb
ik ’t idee. Ik ken niet echt veel mensen in de wijk, ik ga vooral om met
mijn huisgenoten. Maar ik denk dat je

MIS JE IETS IN DE BUURT?

Tim Breukel
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ZAKENNIEUWS
GOEDE LUNCH ZORGT VOOR BLIJE WERKNEMERS
Lekker en gezond lunchen wil iedereen wel. Toch ziet het er bij veel
bedrijven vaak droevig uit, met kaas uit plastic in de kantine of saaie
producten uit de supermarkt. Lokaal & Lekker (Dorien Paymans) komt
nu met een innovatief idee en bezorgt sinds kort lunchkratten met verse
en biologische ingrediënten uit het Noorden. Via het Lokaal & Lekker
Lunchkrat steun je niet alleen de lokale boeren en producenten maar,
blijkt uit onderzoek, zorg je ook voor vrolijkere en gezondere medewerkers.
ECHT LEKKER

Maar liefst 40% van de medewerkers
denkt zelfs dat door goed eten er ook
minder stress op de werkvloer is. En
met een echt lekkere en gezellige
lunch maak je natuurlijk ook gemakkelijk indruk op klanten. Goed voor
de boer en goed voor jou dus. In het
lunchkrat zitten producten met een
verhaal die met liefde zijn gemaakt:
denk aan versgebakken desembrood, boerenkaas uit Winsum,
moestuinjam uit Nieuwolda, aalbessensap uit Kloosterburen en romige
melk uit Harlingen. Ze zijn geselecteerd op kwaliteit, versheid, smaak
en oorsprong. Je smeert nog steeds
je eigen brood maar dan écht lekker.

LOKALE PRODUCTEN

Puur en eerlijk eten op het werk is
ook een vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit aspect
van duurzaamheid wordt nog wel
eens vergeten. Het eten van biologische en lokale producten zorgt
namelijk voor een verlaging van de
transport- en energiekosten, stimulering van de lokale economie, behoud
van natuur en landschap en verbe-

tering van de gezondheid van de
werknemers.
LUNCHKRAT

Het Lunchkrat is een initiatief van
Lokaal & Lekker, een platform dat
in 2011 is gestart onder het motto:
“waarom van ver halen als er dichtbij
zoveel lekkers te vinden is.” Dorien
Paymans, initiatiefneemster, wil
boeren en producenten graag een
podium geven en anderen net zo
enthousiast maken voor vers, gezond
en lekker eten uit het Noorden. Op
de website www.lokaalenlekker.nl
vind je het verhaal achter de boeren,
vissers, bakkers, slagers, tuinders
en restaurants uit de buurt. Maar
ook heerlijke seizoensrecepten en
een online agenda met alle markten, evenementen en workshops in
het Noorden. Dorien is ervan overtuigd dat duurzaamheid kan worden
bereikt met positieve, pragmatische
en stijlvolle oplossingen zoals het
Lunchkrat.
Meer informatie:
www.lokaalenlekker.nl
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GIRO DI KIKA

Op 13 april 2014 organiseert hij van
10:00 tot 16:00 uur een waanzinnige
spinningmarathon bij Plaza Sportiva
Euroborg. Iedereen (lid of geen lid
van Plaza Sportiva) kan 1 of meerdere uren meedoen voor €10,- sponsorbijdrage per uur. Ieder uur heeft een
ander thema (denk ‘Hollandse Hits’
‘Blues Brothers’ en ‘Disco Mania’).

Van 29 juni tot 4 juli wordt de ‘Giro
di KiKa’ gereden: een zesdaagse
wielerronde in Italië met een lengte
van 995 kilometer waaraan 120
wielrenners mee gaan doen.
De Oosterpoort wordt tijdens deze
tocht door de Dolomieten vertegenwoordigd door Harrie Groenewold.
Muzikant bij ondermeer Diep Triest
en enthousiast spinninginstructeur bij
Plaza Sportiva Euroborg.
Net als de overige 119 deelnemers
gaat Harrie de komende maanden
zorgen dat hij €2500,- aan sponsorgeld bij elkaar krijgt voor het doel van
KiKa: een betere toekomst voor kinderen met kanker en de grote ambitie
om 95% van de kinderen met kanker
te genezen in 2025. Inmiddels heeft

Harrie Groenewold in training voor Giro di KiKa

Harrie al meer dan €1000,- sponsorgeld bij elkaar gekregen middels
collectes tijdens zijn optredens als
muzikant.

Voor verdere informatie over de rit
kijkt u op www.girodikika.nl. Wilt u
ook uw steentje bijdragen en een (of
meerdere) uur/uren meefietsen dan
kunt u informatie vinden op de site
van Plaza Sportiva:
www.plazasportiva.nl of Harrie direct
mailen: harriegroenewold@online.nl.
Tot ziens op zondag 13 april!
Patricia Frijns

OOSTERPOORTERS
In het vorige nummer werd het al genoemd: al een aantal maanden
wordt er in de Poortershoes gerepeteerd. Regisseuse Daniëlle Drenth
maakt samen met kinderen uit de Oosterpoort een toneelstuk over de
Oosterpoort waarin verschillen en overeenkomsten van vroeger en nu
aan het licht komen.
Zo gingen kinderen vroeger naar
het badhuis en is het tegenwoordig
normaal om elke dag een half uur
onder de warme douche te staan.
Vroeger ging men buiten spelen of
een boek lezen en tegenwoordig zijn

kinderen niet meer van computers en
mobieltjes af te slaan. De wereld van
kinderen uit de Oosterpoort vroeger
en nu wordt tegen elkaar afgezet in
het toneelstuk genaamd ‘Oosterpoorters’. Kom dus op vrijdag 18 april om

19:30 uur in het Poortershoes kijken
naar ‘Oosterpoorters’. De kaartjes
zijn te reserveren bij het Poortershoes en kosten € 2,50 inclusief een
hapje en een drankje. Over een
paar weken wordt de officiële flyer
verspreid, hier zal alle informatie op
komen te staan.
Tot vrijdag de 18e!
Meer informatie op de servicepagina

BIJZONDERE BOEKPRESENTATIE IN KROEG VAN KLAAS
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog losbarstte. Nog steeds zijn er veel plekken die aan deze oorlog herinneren.
Journalist Jacob Moerman gaat er naar op zoek in zijn boek: De Grote
Oorlog in Herinnering.

verhalen, schakelend tussen heden
en verleden. Een wervelende reis,
ondernomen met volle tank, open
vizier en ongeladen pistool.

In de Vlaamse Westhoek bezoekt hij
de soms door particulieren gerunde
musea en vele herinneringsplekken,
die met elkaar de gruwelen van de
Grote Oorlog belichten. Moerman
neemt de lezers mee naar de IJzertoren in Diksmuide, de Last Post in
Ieper, het Talbot House in Poperinge
en het Memorial Museum Passchendaele. Ook schenkt hij aandacht aan

De presentatie vindt plaatst op
zaterdag 22
maart 2014 in
de Kroeg van
Klaas. Aanvang: 20:00 uur.

de Britse War Poets en de Duitse
kunstenares Käthe Kollwitz, die haar
beroemde beeld Die trauernden
Eltern maakte om de dood van haar
gesneuvelde zoon te verwerken. Verder zijn er de verhalen van degenen
die zich ook nu nog inzetten om de
herinneringen aan deze oorlog in
Vlaanderen levend te houden. Het
boek betast de sporen en vertelt de
21

Meer
informatie op de
servicepagina
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS
ZATERDAG 15 MAART

Soul Train (soul, blues, rock), support
act: Supah Nice.
ZONDAG 16 MAART, ZONDAG 23
MAART EN ZONDAG 30 MAART

Vinyl Sessie o.l.v. Wouter. Neem je
eigen vinyl platen mee! Aanvang
20:00 uur.
VRIJDAG 21 MAART

Muziekantenborrel en jamsessie.
Aanvang 20:00 uur.

WOENSDAG 26 MAART EN DINSDAG
8 APRIL

ZATERDAG 29 MAART

Hardtack Sycamore (apocalyptic
country folk).

Transcedente meditatie. Aanvang
19:00 uur. Info iwcvos@gmail.com.

POORTERSHOES

BUURTOVERLEG

DONDERDAG 27 MAART

Deel 1 drieluik over De Oosterpoort.
Aanvang 20:00 uur. Deel 2 op 3 april,
deel 3 (wandeling door de wijk) op 10
april van 14:00 tot 17:00 uur.
Zie ook pagina 5.

MAANDAG 19 MEI

Poortershoes, aanvang 20:00 uur.
Overige data: 16 juni, 1 september,
20 oktober en 1 december. Informatie
via buurtoverleg@gmail.com.

VRIJDAG 18 APRIL, 19.30 UUR
ZATERDAG 22 MAART

Voorstelling door kinderen uit de
Oosterpoort over het opgroeien in de
Oosterpoort, toen en nu.

TELEFOONNUMMERS

ZATERDAG 22 MAART

Kaarten á €2,50 (incl. koffie en koek).
Reserveren via het Poortershoes:
050-3131141.

Boekpresentatie Jacob Moerman.(zie
ook pagina 21). Aanvang 20:00 uur.

Café Unplugged presenteert 3 singer/
songwriters. Aanvang 21:00 uur.

GALERIE DE WITTE LELIE

Alarmnummer 112 • Politie / wijkagent 0900-8844 • Borgmanschool
3128674 • Speeltuin 3124585 •
Poortershoes 3131141 • Milieudienst 3671000 • Meldpunt Overlast
5875885 • Meldpunt Stadsbeheer
3678910 • Zorgloket 3674200
• SoZaWe 3675000 • Apotheek
Oosterpoort 3121030.

VRIJDAG 28 MAART

EXPOSITIE HANNEKE SADQUI

HUISARTSEN

Ten Years Today (pop).
DONDERDAG 27 MAART

Groninger songwriters circle presenteert 3 singer/songwriters. Aanvang
21:00 uur.

dr. Filius 3128739 • dr. Dijkman-Hanke 3128216 • dr. Niewold 3134102 •
huisartsenpost 0900-9229.

Op de bovenetage voor de paardenliefhebber, beneden opruiming.
Schilderijen met forse kortingen!

Meeuwerderweg hoek Palmslag 14:30-15:00 uur.
*Avondstandplaats 19:00-20:00 uur.

Kleding, textiel en schoenen

Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Inzamelaar:
Goudgoed, tel. 050-5266881
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juni

mei

Standplaats Chemokar

april
Informatie onder voorbehoud. Bron: gemeente.groningen.nl/huisvuil/afvalwijzer

Oosterpoorter mini afvalwijzer 2014
2,
24*

Oud papier

Zet oud papier om 18:00 uur aan de straat

Gebied Noord-Oost

De Meeuwen, Kop van Oost en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/Winschoterdiep. Inzamelaar: K.V. De
Trefplonsers, tel. 06-20484519

Gebied Zuid-West

De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar: cvv Oranje Nassau,
tel. 050-5256133
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