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BESTE LEZER

Het was het gesprek van de dag: het vertrek van een aantal winkels 
uit de Meeuwerderweg. Bloemenhuis Oosterpoort was de eerste. Ei-
genaar Harry Heinen kon zijn pand goed verkopen en zet zijn carrière 
voort als uitbeender. Het was een prominente winkel in de wijk, net 
als de DA-drogisterij van Yvonne. Ook deze sluit de deuren en Yvonne 
gaat verder met haar schoonheidssalon aan de Oosterweg.

Maar daarmee zijn we er niet. Vlakbij de voormalige DA-drogist houdt 
Galerie De Witte Lelie uitverkoop. De galerie sluit per 1 mei en eigenaar 
Sjoerd Vos gaat zich richten op cursussen Transcendente Meditatie in het 
Poortershoes. Tenslotte was er de Mitra. Deze winkelformule wil vanaf half 
2015 verder met alleen nog franchisenemers. Als het gerucht klopt heeft 
de huidige bedrijfsleider van de vestiging aan de Meeuwerderweg daar 
geen belangstelling voor, wat wellicht betekent dat ook deze winkel op 
termijn zal verdwijnen. Met al die sluitingsperikelen sloeg de paniek in de 
buurt toe. De verhalen werden sterker en erger. Ook Café Merleyn zou het 
voor gezien houden, ons in verwarring achterlatend. Gelukkig bleek dat na 
enige navraag helemaal niet aan de orde te zijn. Sterker nog, wellicht krijgt 
Merleyn een nieuwe ‘bijna-buur’ aan Copy Systems. Dit bedrijf is nu nog 
gevestigd aan de Oosterweg, maar zou plannen hebben voor een verhui-
zing naar het pand waar ooit het Kaes- en Stoethuus gevestigd was. 

Kortom, er gebeurde veel, teveel om in een Oosterpoorter te behande-
len. Daarom vindt u het verhaal van Yvonne in het volgende nummer en 
proberen wij u in juni te berichten over de stand van zaken op dat moment. 
Voor nu kunt u lezen over de afscheidsbijeenkomst die buurtbewoners 
voor bloemist Harry hebben georganiseerd. Daarnaast praten wij u bij over 
de vele andere onderwerpen die er ook spelen, zoals de wisseling van 
beheerder in het Poortershoes en de blikseminslag in de Nieuwstraat.  

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld

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

COÖRDINATIE
Ellen Westerveld 

ADVERTENTIES
Karin van der Zee

EINDREDACTIE
Klaas Kloosterman

REDACTIE
Anja Freije, Anke van den Brink, 
Carolina van der Lande, Mirjam 
van der Feen, Patricia Frijns, Wil 
Hekkers, Ynskje van Meurs

MEDEWERKERS
Luuk Verpaalen, Harm Kuiper, Boe

FOTOGRAFIE
Evelien Brak

VORMGEVING
Rudi Niemeijer

DRUK
De Marge 

VERSPREIDING
Wil Hekkers, Jos Jansen op de Haar, 
Dion Hekkers, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER
Sluitingsdatum kopij 5 mei, 
verspreiding 16 mei

JAARGANG 43 • APRIL 2014 • NUMMER 4

INHOUD

REDACTIONEEL
Ingezonden berichten  ....................  6

GEMEENTENIEUWS/BUURTNIEUWS
Buurtoverleg  ..................................  4
Ringweg Zuid: Gentlemen’s Agree-

ment of procederen?  ..................  4
Laatste boom Winschoterdiep  .......  5
OV-fietsen bij Station Europapark  .  5
Stationsgebied op de schop  ..........  6
Blikseminslag Oosterpoort .............  7
Nieuws van de verkeersoudercom-

missie Borgmanschool  ...............  9
Nieuw biljartlaken in de Kroeg van 

Klaas  ..........................................  9
BBBB  .......................................  19

ACHTERGROND EN OPINIE
Weg kleurrijke tent, weg kleurrijke 

vent  ...........................................  10
Anne Koers: de ecologisch biologi-

sche tractorman  ......................... 11
Menno neemt afscheid  ................  12
Tenniselleboog .............................  16

COLUMNS
Lunchtijd  ........................................  7
xxxBoe ........................................... 16

RUBRIEKEN
Cryptofilippine de Luxe .................. 15
Oosterkidzzz .................................. 17
Privé collectie  ..............................  19
Koek op de hoek............................ 21
Service........................................... 23

3



4

BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijks Buurtoverleg worden onderwerpen besproken 
die betrekking hebben op de Oosterpoort en omliggende wijken. Met 
een kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt. 
Maandag 17 maart kwamen de leden bijeen in het Poortershoes. 

DE MEEUWEN
De agenda was vol. Na het vaststel-
len van de notulen van de vorige 
keer kwam als eerste het project De 
Meeuwen ter sprake. De BAM wil 
gaan bouwen op de grond tussen de 
Meeuwen en de Europaweg. Nie-
mand van het buurtoverleg is bij de 
laatste voorlichtingsavond geweest, 
maar het lijkt erop dat er direct langs 
de ventweg rijtjeshuizen komen. Het 
gebied tussen die huizen en de hui-
dige bebouwing wordt volgebouwd 
met gezinswoningen. Het buurtover-
leg zal de ontwikkelingen volgen. 

FINANCIËN
De overdracht van het penningmees-
terschap is nog niet helemaal rond. 
Daardoor werd het vaststellen van 
de begroting die de redactie van de 
Oosterpoorter heeft opgesteld uitge-
steld. Het verzoek om een financiële 
bijdrage te leveren aan Sterrebos 
Live werd wegens het ontbreken op 
de begroting voor dit jaar afgewezen. 

De optredens worden door veel Oos-
terpoorters bezocht, maar de verga-
dering is verdeeld over de vraag of 
dit gebied bij onze wijk hoort en door 
het buurtoverleg gesubsidieerd moet 
worden. Op de volgende vergadering 
zal worden besproken hoe hiermee 
om te gaan.

BBBB
De uitnodigingen voor de Breed 
Buurtoverleg Brainstorm Borrel zijn 
verstuurd en de eerste aanmeldin-
gen zijn al binnen. Voorzitter Ruurd 
de Boer vertelt dat het initiatief in de 
stad niet onopgemerkt is gebleven. In 
het zuiden is een werkgroep onder-
nemend Zuid opgericht. Zij willen 
bijeenkomsten organiseren waarbij 
doelgroepen die iets voor elkaar 
kunnen betekenen aan elkaar gekop-
peld worden. Als voorbeeld wordt 
genoemd het koppelen van gemeen-

telijk groenonderhoud aan instelling 
met verstandelijk gehandicapten die 
samen met wijkbewoners een moes-
tuin aanleggen en onderhouden. Het 
buurtoverleg is gevraagd om haar 
ervaring met de organisatie van dit 
evenement te delen. 

INFRASTRUCTUUR
Er staan veel grote projecten op 
stapel. Natuurlijk de ondertunne-
ling van de Zuidelijke Ring. In deze 
Oosterpoorter vind u een verslag van 
de bijeenkomst op 25 maart, waarbij 
bewonersorganisaties weer zijn bij-
gepraat. Verder zijn er grote plannen 
met het centraal station, waarover 
u ook elders in deze Oosterpoorter 
meer kunt lezen. En dan is daar nog 
het Herewegviaduct, dat op termijn 
ook vervangen of gerenoveerd zal 
worden. Al deze project zullen door 
het buurtoverleg worden gevolgd.

EN VERDER
Er zijn geen reacties met betrekking 
tot de nieuwe parkeerautomaten 
binnengekomen. Ze lijken te beval-
len, maar op de vergadering toch 
nog een kleine klacht van de jong-
ste wijkbewoners: de kinderen zijn 
ontevreden over het feit dat ze nu 
geen muntgeld meer in de automaten 
kunnen aantreffen. Balen, want dat 
was een welkome aanvulling op hun 
zakgeld! 

Een vader uit de Meeuwen geeft 
aan dat het zebrapad op de Meeu-
werderweg nog steeds genegeerd 
wordt door veel automobilisten. Met 
name tijdens het spitsuur, rond 8.15 
uur en rond 14.05 uur, als de kinde-
ren van of naar school gaan levert 
dat gevaarlijke situaties op. Zou het 
mogelijk zijn om knipperende waar-
schuwingslichten bij het zebrapad te 
plaatsen die tijdens die spitsuren aan 
gaan? In het Beheeroverleg met de 
gemeente zal dit door het buurtover-

leg worden besproken. Het voorstel 
zal ook worden voorgelegd aan de 
commissie verkeer van de Borg-
manschool, waarover elders in deze 
Oosterpoorter meer. 

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg 
aanschuiven, dan bent u van harte 
welkom. De eerstvolgende vergade-
ring is op maandag 19 mei om 20.00 
uur in het Poortershoes. 

EWD

RINGWEG ZUID: 
GENTLEMEN’S 
AGREEMENT OF 
PROCEDEREN?

Dinsdag 25 maart was er weer een 
bijeenkomst van het platform Be-
woners en bewonersorganisaties 
met betrekking tot de ontwikkelin-
gen van de Zuidelijke Ringweg. De 
projectorganisatie is op dat mo-
ment nog bezig om alle ingediende 
zienswijzen te beantwoorden.

Hiervan worden drie rapporten ge-
maakt. Bewoners die willen meekij-
ken bij de behandeling van hun eigen 
zienswijze kunnen contact opnemen 
met de projectorganisatie Aanpak 
Ring Zuid. Als dat over een paar 
maanden is afgerond volgt het tracé-
besluit, dat ter inzage wordt gelegd. 
De projectorganisatie belooft dat dit 
niet vlak voor het zomervakantie zal 
gebeuren, zodat iedereen de kans 
krijgt om er kennis van te nemen. 

Tegelijk met het tracébesluit worden 
ook de inrichtingsplannen en de 
plannen m.b.t. de Helperzoomtun-
nel gepubliceerd. Een groot deel 
van de avond is ingeruimd voor een 
presentatie door Ad Lutters. Hij is 
onafhankelijk voorzitter van het A2 
buurtenplatform in Maastricht, waar 
met de ondertunneling van de A2 ook 
een groot verkeersproject loopt (kijk 
voor meer informatie over dat project 

GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS
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op www.A2maastricht.nl). De moraal 
van zijn verhaal is dat de acht buur-
ten die daar bij de verkeersontwik-
kelingen zijn betrokken een overkoe-
pelend platform hebben opgericht. In 
die groep zitten uit elke buurt twee 
afgevaardigden, een onafhankelijk 
voorzitter, een secretaresse, een om-
gevingsmanager van het Projectbu-
reau en een omgevingsmanager van 
de aannemer. De buurten waren het 
daar ook niet over alle punten eens, 
maar het leek hun zinvoller om een 
gentlemen’s agreement te sluiten met 
de projectgroep dan om bij de Raad 
van State in beroep te gaan tegen 
de besluiten. Een aantal aanwezigen 
vindt het veel te laat om nu nog over 
de inspraakstructuur te praten (het 
tracébesluit wordt binnenkort geno-
men) en verlaat de zaal.

Een ander deel van de aanwezigen 
denkt dat deze organisatievorm 
wellicht zin zou kunnen hebben voor 
de toekomst. Tenslotte moeten er 
ook in het traject dat nog te gaan is 
veel beslissingen worden genomen. 
Daarnaast kan op deze manier wel-
licht snel en efficiënt over eventuele 
bouwhinder worden gecorrespon-
deerd. 

Voor nadere informatie: kijk op de 
website www.aanpakringzuid.nl

EWD

TRACÉBESLUIT TER INZAGE
Inmiddels heeft Minister Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu laten weten dat Tracébe-
sluit voor de Zuidelijke Ringweg 
in Groningen na de zomervakan-
tie ter inzage zal worden gelegd. 
Op die manier hebben omwonen-
den genoeg tijd om het besluit te 
bestuderen en het eventueel aan 
te vechten bij de Raad van State. 

Alleen personen die eerder al 
een zienswijze tegen de plan-
nen hebben ingediend, kunnen 
naar de Raad van State stappen. 
Daar hebben ze zes weken de 
tijd voor.

Bron: RTV Noord

LAATSTE BOOM AAN WINSCHOTERDIEP GEPLANT

In het kader van de kadeverbouwingen aan het Winschoterdiep werd 
op dinsdag 3 april de laatste boom geplant door vertegenwoordigers 
van de afdeling groenvoorziening van de gemeente en het uitvoeren-
de bedrijf Oosterhof Holman.

OV-FIETSEN BIJ STATION EUROPAPARK 

Sinds 12 maart kunnen treinreizigers fietsen huren bij de fietsenstal-
ling van het station Groningen Europapark. Er zijn twintig OV-fietsen 
beschikbaar. 

De huurfietsen kunnen door treinreizigers van de NS worden gehuurd om 
vanaf het station per fiets verder de stad in te gaan. De fietsen waren al te 
huren op het Hoofdstation en het parkeerterrein P+R Euroborg/P3.

Met vereende krachten wordt de laatste boom op zijn definitieve plaats gezet
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STATIONSGEBIED OP DE SCHOP

Het Groningse Hoofdstation is een van de mooiste stationsgebouwen 
van Nederland. De hal is een aantal jaren geleden in oude luister her-
steld, maar heeft eigenlijk geen echte functie. Daar komt verandering in. 
Gemeente, provincie, rijk, NS en ProRail ontwierpen een ambitieus plan 
voor de uitbreiding van het spoor, waarbij niet alleen het oude Hoofdsta-
tion maar ook het nieuwe station Europapark meer reizigers te verwer-
ken krijgen. Wat betekent dit voor omwonenden?

VEEL VERANDERINGEN
Elke dag stappen op het Hoofdstati-
on 33.000 mensen in of uit een trein. 
De schatting is dat dit aantal in 2030 
groeit naar 44.000 mensen. Om dit 
in goede banen te leiden is er meer 
ruimte nodig en wordt de stalling van 
treintoestellen anders georganiseerd. 
Het Hoofdstation wordt omgebouwd 
van een kopstation naar een station 
voor doorgaande treinen. Onder de 
perrons wordt een tunnel aangelegd 
die recht achter de monumentale 
stationshal uitkomt. Op de perrons is 
ruimte voor winkels en voorzieningen 
voor reizigers. Het terrein achter het 
station wordt nu gebruikt om treinen 
te stallen als ze niet gebruikt worden. 

Het plan is om dit in de toekomst in 
de buurt van Haren te doen. Er komt 
een extra spoor vanaf de kruising 
met de Esperantolaan en het station 
Europapark en het Europaparkstation 
wordt uitgebreid met een extra spoor. 
In de spits rijden er straks 15 reizi-
gerstreinen per uur langs de Ooster-
poort en De Linie, dat zijn er nu 8. 
Daarnaast rijden er ‘enkele tientallen’ 
lege treinen per dag heen en weer 
tussen Haren en het Hoofdstation.

GELUID
Dat er meer treinen gaan rijden 
betekent niet meteen dat er meer 
geluidsoverlast komt. Treinen ma-
ken meer geluid als ze over wissels 

rijden. Tussen de Hereweg en station 
Europapark liggen nu 11 wissels, in 
de nieuwe situatie worden dat er 4.

PLANNING
De bedoeling is om in 2016 met 
de werkzaamheden te beginnen, 
volgens plan is het geheel in 2020 
afgerond.

MEE PRATEN?
Op twee nog aan te geven dagen in 
mei zijn er voor alle geïnteresseer-
den informatiemarkten. In de folder 
die onder omwonenden is verspreid, 
beloven de organiserende partijen 
alle ruimte voor overleg: “met uw 
mening kunnen wij het plan verder 
verbeteren”. Mocht u zelf geen folder 
hebben ontvangen, kom gerust 
langs. Want iedereen is van harte 
welkom om de plannen te bekijken 
en daar iets van te vinden.

YvM

8 april 2014 – Bij ENEXIS branden in de parkeergarage dag en nacht alle lampen. ‘s Nachts wordt middels een aantal lantaarnpalen ook het gehele terrein en omgeving verlicht. Er is geen kip. Prachtig, mooi helder, ik kan alles goed zien, maar waarom? Ideale plek voor wat tennisbanen. Overdekt. Ideaal. Waar tennis jij? Bij ENEXIS!
Frank Sciarone

INGEZONDEN BERICHTEN

Goedemiddag. Ik wil in deze reactie niet overkomen alsof ik 
aan het klagen ben als nieuwe bewoner. Maar ik kan het 
gewoon niet laten om toch iets te zeggen over de wijk. Ik 
woon sinds Valentijnsdag in de wijk, en ben echt super blij 
met de keuze om in deze jonge, stoere, rustige en volwassen 
wijk te gaan wonen. Er wordt gegroet, mensen glimlachen 
naar elkaar en maken een praatje omdat het kan!

Toch viel mij iets op. Ik mis een paar prullenbakken in de 
wijk, vooral in de zijstraatjes van de Meeuwerderweg. Ik 
vind het zo prachtig om te zien hoe ‘mijn’ buurtbewoners hun 
kleine voortuintjes mooi houden, met allerlij kleurige plantjes. 
En alle snoepverpakkingen, papieren, blikjes etc. nemen het 
mooie uitzicht over. Terwijl dat juist één van de dingen is 
die de wijk in mijn ogen zo mooi maken... de tuintjes en dat 
iedereen op straat zit met een boekje en een koekje. Maar 
hoe lang gaat men nog buiten zitten, als er zoveel troep op 
straat ligt?

OWJA! en nog iets... Hondenpoep. Ik heb niks tegen 
hondjes, maar toen ik een verse hondendrol op mijn nieuwe 
deurmat zag... Ik probeer mij alleen te storen aan die ene 
persoon die zijn of haar hondje liet poepen op mijn deurmat 
maar het gevoel van ‘thuiskomen’ was wel eventjes weg...
jammer! 

Door mij te richten op de leuke dingen en activiteiten in de 
wijk, een nieuwe deurmat te weet ik eigenlijk wel zeker dat 
als ik oooooit weer eens ga verhuizen ik dan met trots zal 
praten over de Oosterpoort, my kind of wijk :)

Groetjes van Emy, een nieuwe bewoonster (ingekort: redactie)
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Veel interesse voor de actie van de brandweer

BLIKSEMINSLAG OOSTERPOORT OORZAAK VEEL KAPOTTE CV INSTALLATIES

Een historisch pand aan de Nieuwstraat nummer 73 in de Oosterpoort is 
zondagmiddag 23 maart rond half één geraakt door een blikseminslag. 
Daarnaast werden in vier straten in de Oosterpoort cv installaties door 
de bliksem getroffen. 

De klap van de blikseminslag was 
tot ver in de omgeving te horen en 
kwam letterlijk als een donderslag 
bij heldere hemel. Degenen die nog 
lekker in bed lagen op deze zondag 
werden ruw wakker geschud door 
de onontkoombare klap. Sommigen 
dachten dat de oorlog was uitgebro-
ken... Er zijn geen mensen geraakt 
door stenen van het getroffen pand, 
een groot geluk als je zag hoeveel 
stenen van de nokgevel naar bene-
den kwamen. De loszittende stenen 
aan de gevel zijn door de brand-
weer weggehaald, de bewoners zijn 
tussentijds vanwege de onveilige 
situatie uit huis gegaan. Enkele 
geparkeerde auto’s in de omgeving 
kwamen er niet ongeschonden vanaf; 
stenen beschadigden lak en ruiten. 
Op zestig meter van de woning vloog 
een steen van de nok door een raam 
van een woonboot aan het Winscho-
terdiep, nummer 1015. 

OERKRACHT
De enorme krachten die vrijkwamen 
bij de blikseminslag hebben nog heel 
wat materiële schade veroorzaakt. 
Op internet is de nodige informatie te 

vinden over de werking van bliksem 
op een woning. “Een huis zonder 
bliksemafleider is geen perfecte 
Kooi van Faraday. Bij een (nabije) 
blikseminslag kan de elektrische 
stroom zich een weg banen langs 
leidingen en zo elektrische apparaten 
beschadigen. De elektrische velden 
tijdens een ontlading kunnen echter 
zo sterk zijn dat ook niet aangesloten 
elektronica beschadigd raakt doordat 
alle geleidende delen als antenne 
fungeren en hoge spanningen ver-
oorzaken”. In totaal zijn er maar liefst 
44 installaties gesneuveld in vier 
straten, de Annastraat, Nieuwstraat, 
Van Julsinghastraat en Martenstraat. 
Twee monteurs van Energiewacht 
zijn vanaf zondagmiddag 14:00 uur 
tot en met maandag urenlang bezig 
geweest de schade te herstellen, dit 
hadden ze in de Oosterpoort nog niet 
eerder meegemaakt. Bij de nieuwere 
cv ketels bleek de printplaat kapot, 
die kon meestal eenvoudig worden 
vervangen. In cv installaties zit een 
beveiliging die de ketel uitschakelt 
bij plotselinge enorme temperatuurs-
schommelingen zodat de schade 
beperkt blijft tot de ketel. 

WAAROM JUIST CV INSTALLATIES? 
Op het moment van de blikseminslag 
worden apparaten die aangesloten 
zijn op het aardnet als eerste getrof-
fen. De overspanning loopt weg via 
de aardleiding. De cv ketel staat altijd 
aan, is aangesloten op het aardnet 
en dan ook het eerste en meestal 
enige apparaat dat geraakt wordt. Dit 
kan je overigens makkelijk voorko-
men door een beveiligingsstekker te 
plaatsen tussen de cv ketel en het 
stopcontact, deze zijn bij de grote 
bouwmarkten voor twee tientjes te 
koop.

AvdB

LUNCHTIJD

Een kinderdagverblijf in Amsterdam gaat op last van de GGD een 
week lang dicht, omdat het huilende peuters minutenlang in de 
achtertuin van de crèche heeft buitengesloten.

Dit nadat een bezorgde buurvrouw 
het hele drama van op de deur beu-
kende kinderen op film had vastge-
legd. Fijn dat de GGD zo kordaat 
kan optreden. Misschien dat ik met 
mijn onlangs verworven tabletje ook 
maar 's een filmpje moet gaan maken 
van het kantoorpersoneel dat tegen 
lunchtijd massaal de wijk in stroomt 
en grote opstoppingen veroorzaakt 
aan de Meeuwerderweg. In plaats 
van de door moeder de vrouw met 

veel zorg en liefde gesmeerde boter-
hammetjes met smaak te verorberen, 
geeft men er de voorkeur aan deze 
met een ‘toedeledoki-gebaar’ in de 
afvalemmer te gooien om vervolgens 
bij de Coop vette croissants en zoete 
frisdrankjes te kopen.

's Middags tegen een uur of 12 kom 
je de Coop amper binnen omdat 
zowat de gehele straat geblokkeerd 
wordt door schransende en keu-

velende ambtenaren en eenmaal 
binnen kun je achter aansluiten in el-
lenlange rijen voor de kassa. Kom je 
na lange tijd dan eindelijk weer naar 
buiten, moet je met je fiets behoorlijk 
slalommen om uit de mensenmassa 
weg te komen.

Misschien dat de GGD iets met mijn 
filmpje kan en anders zou de terug-
keer van de accordeonist – waar is ie 
gebleven? – wellicht kunnen helpen. 
De kwaliteit van zijn muziek zorgde 
er wel voor dat mensen nooit langer 
dan strikt noodzakelijk bij de Coop 
bleven rondhangen. 

COLUMN
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NIEUWS VAN DE VERKEERSOUDERCOMMISSIE BORGMANSCHOOL

Wellicht heeft u ook wel eens (of vaker) verzucht: “Er wordt vaak zo 
hard gereden, weten mensen wel dat er een maximum van 30 km/h 
geldt in de hele Oosterpoort?” of “Waarom parkeren de ouders hun 
auto’s niet in de parkeervakken in plaats van half op de stoep in de 
Warmoesstraat als ze hun kind naar school brengen of ophalen?” Of 
deze dan: “Ik durf mijn kind niet alleen de Meeuwerderweg over te laten 
steken, veel auto’s maar zeker ook fietsers stoppen niet voor het zebra-
pad”.

HET BEGON MET EEN OPROEP
Enige tijd geleden kwam er via de 
Borgmanschool een oproep om de 
Borgmanschoolverkeersoudercom-
missie (scrabble… iemand?) nieuw 
leven in te blazen.

Joke, Steven, Mischa en ondergete-
kende voelden zich aangesproken; 
niet zeuren maar actie!

Inmiddels heeft de eerste vergade-
ring plaats gevonden. Getuige de 
documentatie van de Borgmanschool 
was er in 2008 en zeer actieve groep 
ouders die veel voor elkaar heeft 
gekregen. Echter is dit alweer zo’n 
zes jaar geleden en enkele goede 
initiatieven zijn daarbij in de vergetel-
heid geraakt, situaties zijn veranderd, 
goede voornemens verwaterd.

Zo is er destijds afgesproken dat 
groep 8 ieder jaar samen met de 
wijkagent een snelheidsmeeting zou 
doen aan de Meeuwerderweg. Zover 
bekend heeft dit al zeker enkele jaren 
niet meer plaats gevonden.

OVERSTEKEN
Destijds is, dankzij die groep ouders, 
de situatie bij de Coop veranderd: 
zebrapad verplaatst, hoge drempels, 
laden en lossen van bij de Coop ge-
beurt niet meer tijdens breng / haal-
tijden van school. Maar nog steeds 
durven veel ouders hun kinderen hier 
niet alleen te laten oversteken bij dit 
punt aangezien veel auto’s en fiet-
sers niet stoppen voor het zebrapad.

KLAAR-OVER
Ook blijkt uit de documentatie van 
2008 dat er een ‘klaar-over-roulatie-
systeem’ gemaakt zou worden maar 
is dat nooit van de grond gekomen 
aangezien er te weinig ouders zijn 
die klaar-over willen zijn. De huidige 
commissie vraagt zich af of dat in-
derdaad zo is en zo ja, of er dan niet 
een roulatiesysteem van bijvoorbeeld 
een ouder en meerdere kinderen kan 
komen. Verdere vragen / actiepunten 
die de revue passeerden waren: de 
hierboven al genoemde snelheids-
overtredingen terwijl de hele Ooster-
poort een 30 km zone is. Misschien 

moeten verkeersgebruikers hier meer 
op gewezen worden, 30 km-stickers 
op de lantaarnpalen werd bijvoor-
beeld geopperd.

GEVAARLIJK PARKEREN
Ouders die hun kinderen van en 
naar school brengen met de auto en 
die half op de stoep in de Warmoes-
straat parkeren. Dit levert dagelijks 
niet alleen ergerlijke maar vooral ook 
gevaarlijke situaties op. 

Hoe kunnen wij deze ouders aan-
spreken en duidelijk maken waar 
ze hun auto wel kunnen parkeren? 
Uiteraard kan de wijkagent gebeld 
worden zodat er beboet kan worden, 
maar wellicht dat er eerst naar een 
sympathiekere oplossing gezocht 
kan worden.

GOEDE SUGGESTIES
Tot slot: deze commissie heet dan 
wel verkeersoudercommissie maar 
veel van de hierboven beschreven 
ergernissen gaan natuurlijk alle 
bewoners van de Oosterpoort aan. 
Wellicht zijn wij dingen vergeten en/
of heeft u als lezer nog goede sug-
gesties of ideeën. Daarom hebben 
wij een emailadres aangemaakt: 
verkeersoudercommissie@gmail.com

Wij horen graag van u!

Patricia Frijns

NIEUW BILJARTLAKEN IN 
DE KROEG VAN KLAAS

Het is alweer enkele maanden gele-
den maar we willen u toch niet het 
heuglijke nieuws van het nieuwe 
biljartlaken bij de Kroeg van Klaas 
onthouden.

Zoals u ziet zijn (van links naar 
rechts) Christel, Klaas, Toby en Piet 
enorm met dit nieuwe laken in hun 
nopjes! We wensen hen en alle an-
dere gebruikers van het biljard heel 
veel speelplezier toe!

PF
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WEG KLEURRIJKE TENT, WEG KLEURRIJKE VENT

Zaterdagmiddag, 22 maart, kwart voor vijf ‘s middags. Het is de 
laatste dag voor Bloemenhuis Oosterpoort. En na al die jaren dat 
de bloemenzaak de Meeuwerderweg heeft opgefleurd, vond een 

aantal buurtbewoners dat die dag niet ongemerkt voorbij mocht gaan. 
Het werd een merkwaardig afscheid.

’s Ochtends stond de winkel nog 
vol bloemen en planten, of er 
niets aan de hand was. Het ver-
zoek van de Oosterpoorter aan 
eigenaar Harry Heinen om een 
interview met hem te mogen doen 
werd met gegrom begroet. “Met 
die k*tkrant? Die heeft nog nooit 
interesse getoond!” Met een beetje 
overredingskracht kregen we toch 
zijn telefoonnummer en de toezeg-
ging voor een afspraak. “Maar ik 
zeg wel alles wat me voor de kop 
komt, hoor!” aldus Harry. Nou, dat 
vonden we een prima plan.

“BUURMEISSIE”
In de loop van de middag kwam er 
een whats-app-je binnen: een aan-
tal Oosterpoorters had een kleine 
afscheidsceremonie gepland, vlak 
voor het sluiten van de winkel. 
Toen we daar met een groepje 
(vooral dames op leeftijd) om 
even voor vijven verschenen, was 
iedereen enigszins verbouwereerd: 
de winkel was bijna geheel leeg en 
gestript. Druk werden de laatste 
planten en bloemen een klaar-
staande verhuiswagen in getild en 
zelfs de kassa en de werkbank, 
waar jarenlang onze bloemen op 
werden ingepakt. De hele inventaris 
verdween, aan de verhuiswagen te 
zien, richting Friesland. Harry had 
eigenlijk helemaal geen tijd voor de 
ceremonie; de winkel moest leeg! 
Toen de allerlaatste spullen in de 
vrachtwagen geladen waren, was er 
gelukkig toch even een moment voor 
een biertje en een glaasje prosecco. 
“Buurmeissie” Ineke Boschloo had 
zelfs een speech geschreven voor de 
vertrekkende ondernemer.

WINKELS IN DE OOSTERPOORT
Hier en daar werd een traantje weg-
gepinkt en de staat van de winkels 
in de buurt werd uitvoerig bespro-
ken door de aanwezigen. “Yvonne 
gaat ook weg!” “Maar die blijft wel 
in de Oosterpoort, die gaat naar 

de Oosterweg.” 
“En bakkerij De 
Terp ook! “Dat 
is pas over twee 
jaar…”. Er werd 
zelfs gefluisterd dat 
Café Merleyn dicht 
zou gaan, maar bij 
navraag door de 
Oosterpoorter- 
redactie verklaarde eigenaar Peter 
dat dit volslagen onzin was. Geluk-
kig maar, want dat ondernemers het 
moeilijk hebben in de Oosterpoort is 
geen geheim.

TERUG IN ZIJN OUDE BEROEP
Harry leek het gebeuren allemaal 
vrij ongemakkelijk te vinden, maar 
stiekem misschien toch ook wel leuk. 

Na de ceremonie en het biertje greep 
hij al snel weer de bezem om het 
gezelschap en de laatste rommel 
de zaak uit te vegen. Wat hij nu zou 
gaan doen, vroeg de Oosterpoorter 

hem nog. “Met een 
beetje mazzel ben ik volgende week 
weer slager. Stilzitten is niks voor mij, 
dus ik ga gewoon weer aan de slag 
in mijn oude beroep” was zijn opge-
ruimde antwoord. Het interview is er 
nooit gekomen. Harry had het alweer 
veel te druk. De Oosterpoorter wenst 
hem veel plezier, succes en geluk in 
de toekomst. We zullen hem missen!

WH

Beste Harry, 

Het is vandaag een vreemde dag – voor jou en voor ons, buurtgenoten. Als 
buurmeissie wil ik daar graag iets over zeggen: 22 maart 2014 – de lente is 
net begonnen, maar tegelijk breekt de herfst aan… Nooit eerder begonnen deze 
twee jaargetijden in de Oosterpoort op hetzelfde moment… Vandaag wel, want 
Bloemenhuis Oosterpoort sluit haar deuren – voorgoed. En wij – buurtgenoten – 
staan erbij en kijken ernaar: “Weg kleurrijke tent, weg kleurrijke vent!”

Het wordt grijs voor onze ogen… HERFST… Weg viooltjes, weg gemengde tulpen, 
weg hyacinten en anemonen, weg dahlia’s, weg gerbera’s en weg kerstrozen en 
winterjasmijn, want… WEG HARRY...

NOOIT MEER: “Hé, dag buurmeissie, hé.. nóg een buurmeissie” (wat zei je 
eigenlijk tegen mannelijke klanten?) 

NOOIT MEER: “wat ken ik voor je betekenen?” of “wil je wat van me kopen?” 
en “zul je goed oppassen, voorzichtig-ân hè?”

Het wordt stil in de Oosterpoort. En wij blijven achter – zonder bloemen, zonder 
jou. (Ik moet het roer nu een beetje omgooien, anders staan we hier zo dadelijk 
met z’n allen te huilen.) Harry, wat ik maar zeggen wil: Jij hebt heel veel jaren 
– wat je noemt – een kleurige en geurige bijdrage geleverd aan het klimaat in 
de Oosterpoort. Daarvoor willen wij jou als buurtgenoten van harte bedanken.

Je gaat je netten nu over een andere boeg gooien. Wij wensen jou veel geluk op 
je verdere tocht op de grote Levenszee. Samen met de Zangeres zonder Naam 
gaan we je nu uitzwaaien – met een glas in de hand:  

“Behouden vaart en goede wacht”

Ineke Boschloo
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ANNE KOERS: DE ECOLOGISCH BIOLOGISCHE TRACTORMAN

Hovenier Anne Koers (54) timmert al jaren aan de weg met zijn ecolo-
gisch, biologisch bedrijf De Klaproos. Hij woont zelf al achtentwintig 
jaar aan de Oosterweg, maar zijn tuiniersbedrijf, een waar Eldorado, ligt 
in de vereniging volkstuinen-eigenarencomplex aan de Kooiweg.

WAT IS ECOLOGISCH, BIOLOGISCH 
TUINIEREN?
Anne, gestoken in een wijde tuin-
broek met Boris de hond als trouwe 
metgezel vertelt: ”Het is een bewuste 
kijk op het aanleggen en onderhou-
den van groen, bij alle werkzaamhe-
den die ik doe in tuinen, kijk ik hoe 
deze passen in het geheel van het 
groen.

Daarbij is een juiste plantenkeus die 
hoort bij de grond heel belangrijk. 
De hoeveelheid zon en schaduw, de 
wijze van snoeien, het heeft alle-
maal met elkaar te maken. Een goed 
evenwicht is ook van invloed op het 
aantrekken van dieren, van vlinders, 
vogels en egels. Daarom gebruik 
ik geen chemische bestrijdingsmid-
delen. De Klaproos werkt zoveel 
mogelijk handmatig en veroorzaakt 
zo weinig tot geen geluidsoverlast. 
Bovendien: handen werken secuur-
der dan machines.

Ik sta dus voor zo weinig mogelijk 
verspilling van energiebronnen.”

HOE IS JE BEDRIJF ZO GEGROEID?
Anne: ”Eerst had ik twee percelen, 
maar sinds twee jaar heb ik tien are 
op een aaneengesloten lap grond. Ik 
heb er vijvers aangelegd, heuvelpar-
tijen, vele wallen van hout en takken 
voor de vogels om in te nestelen. 
Daarnaast zijn er bankjes om uit te 
rusten. Kassen voor de teelt van 
groenten en plantjes. Met de opvang 
van regenwater en ook het gebruik 
van slootwater spaar ik het milieu. 
Ik heb een winkel gebouwd, daar 
verkoop ik allerlei zaden, bollen, zak-
ken biologische tuinaarde en niet te 
vergeten de vaste planten. En er is 
altijd koffie en thee”.

FLORA EN FAUNA
We maken een wandeling door zijn 
prachtige tuin en Anne vertelt:

“Ik heb floxen, asters, huichelaars, 
wilde primula’s, appels, zelfs een 
echte Groninger Kroon, rabarber, 
tulpen, narcissen en niet te vergeten 
vele klaprozen, teveel soorten om al-
lemaal op te noemen nu. Wat betreft 

dieren heb ik salamanders, padden, 
reigers, hommels, egels en vele 
soorten vogels.”

SCHEUREN
We stuiten op een grote groene trac-
tor met aanhangwagen. “Daar laad 
ik al mijn spullen op, zoals afval van 
tuinen en aanvoer van schuurtjes, 
pergola’s, want naast het werk hier 
doe ik veel onderhoud, ontwerpen 
en renovaties van tuinen. Met Boris 
naast me op de duozit van de tractor 
scheur ik regelmatig door de Ooster-
poort.

HEB JE NOG IDEEËN VOOR DE 
OOSTERPOORT?
Anne: ”Ik hoop dat mensen zich meer 
bewust worden van de voordelen 
van ecologisch biologisch tuinieren. 
Vaak is het ook niet zoveel duurder.” 
Het is de moeite waard om de tuin 
van Anne Koers te bezoeken om 
te zien, voelen, ruiken en horen en 
het wonder der natuur te ervaren.
De openingstijden zijn op dinsdag en 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Anne Koers is te bereiken via  
info@tuiniersbedrijfdeklaproos.nl.

A.F.

Anne Koers in zijn tuin met de in de Oosterpoort onderhand bekende groene trekker
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“IK ZAL JE EENS EVEN ALLES VERTELLEN…”

NA 18 JAAR IS HET DAN ZO VER: DIT 
IS JOUW AFSCHEIDSFEESTJE BIJ 
HET POORTERSHOES. HOE VOEL JE 
JE? 
“Ik had nog wel even door willen 
gaan. Het zijn spannende tijden voor 
het Poortershoes. We hebben te 
maken met de crisis, de overdracht 
van veel zorg en begeleidingstaken 
naar de gemeente en de accommo-
datienota. Er is even sprake van ge-
weest dat ik nog twee jaar langer zou 
kunnen blijven, maar mede door de 
bezuinigingen moet WerkPro (Werk-
projecten Groep), waar ik in dienst 
ben, vasthouden aan de leeftijd van 
65 jaar. Helaas...”

HOE BEN JIJ IN HET POORTERSHOES 
TERECHT GEKOMEN?
“Daar kwam ik via Stichting Wing 
(Welzijn In Groningen), waar ik 
werkte tot de stichting in 2004 failliet 
ging en WerkPro onze arbeidscon-
tracten overnam. Wing was verant-

woordelijk voor het beheer van de 
wijkcentra in Groningen en voerde 
in 1996 ‘de Beheerder Nieuwe Stijl’ 
in. Dat betekende dat de beheerder 
van een wijkcentrum naast conciër-
gewerkzaamheden voortaan ook de 
bedrijfsvoering deed. Denk daarbij 
aan de financiële administratie en 
de personele planning, maar ook 
aan het verhogen van de omzet. Bij 
het Poortershoes was een vacature 
voor die functie. Aanvullende eis 
was dat de toekomstige beheerder 
in het bezit was van horecapapieren 
om alcoholische dranken te mogen 
schenken in het eethuis. Ik paste 
goed in dat profiel, want voordat ik bij 
Stichting Wing in dienst kwam heb ik 
gewerkt in een commerciële omge-
ving bij Speciaaldrukkerij Lijnco. Daar 
was ik achtereenvolgens reprograaf, 
chef papiermagazijn en uiteindelijk 
kantinebeheerder. In die laatste 
hoedanigheid had ik de benodigde 
horecapapieren al behaald. Tenslotte 

kwam het goed uit dat ik via Wing, 
Beheerder Jongeren Oosterpark 
(JOP) was geweest. Daardoor had ik 
ervaring had met jongeren en daar 
hadden ze in de Oosterpoort heel 
wat mee te stellen! Er was hier een 
groep actief die zich in het Poorters-
hoes zo ernstig had misdragen dat 
hun de toegang was ontzegd. Echter 
doordat zij nu overlast veroorzaakten 
in de Polderstraat, moest het Poor-
tershoes ze op last van de gemeente 
weer toelaten. En wel na de vakantie, 
als de nieuwe beheerder begonnen 
was! Kortom, ik was de juiste man, 
op het juiste moment, op de juiste 
plaats!”

HOE KIJK JE TERUG OP JOUW 
TIJD ALS BEHEERDER VAN HET 
POORTERSHOES?
“Het was een aaneenschakeling 
van leuke dingen. Toen ik bij het 
Poortershoes begon, was er een 
totaal andere sfeer dan nu. Het was 
een cultuurshock. Ik kwam uit een 
bruisende commerciële wereld en 

tekst Ellen Westerveld 

Menno

Menno neemt afscheid
Poortershoes beheerder met pensioen
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hier waren op dat moment weinig 
activiteiten. Het Poortershoes was 
nog geen buurtcentrum, maar een 
activiteitencentrum. De drempel was 
voor veel mensen uit de wijk te hoog 
en ondanks de naam, gebeurde 
er eigenlijk weinig. Het personeel 
doodde de tijd met koffiedrinken en 
roddel en achterklap. Meteen al op 
mijn eerste werkdag kwam er een 
medewerker naar mij toe. Hij pakte er 
een stoel bij en zei: “Ik ga dr even bie 
zitten en dan zal ik je eens even alles 
over iedereen vertellen”. Nou, dat 
maakte ik zelf wel uit. Als een soort 
dictator heb ik de teugels aangetrok-
ken en een oordeel gevormd over 
functioneren van de medewerkers. 
En ik kan je zeggen dat die persoon 
een van de grootste problemen was! 

Hoe dan ook, ik heb langzaam al-
les weer opgebouwd. Er kwamen 
roosters met taken voor wie even 
niets te doen had en ik maakte het 
Poortershoes commerciëler. Trots 
ben ik op de vergaderingen-met-
lunch die we zijn gaan organiseren 
en op het feit dat het gelukt is om de 
ouderensociëteit Oosterpoort (OSO) 
hierheen te halen. Wijkcentra hebben 

altijd overheidsondersteuning gehad, 
maar inmiddels is er veel wegbezui-
nigd. De Kinderwerker en het Jonge-
renwerk zijn al weg en daar zal nog 
meer bijkomen. Ik hoop van harte dat 
ook in de toekomst het buurtcentrum 
van de buurt en voor de buurt zal 
zijn. Een laagdrempelige plek waar 
iedereen, ongeacht afkomst, zich 
thuis zal voelen.”

MENSEN UIT JOUW OMGEVING 
ZEGGEN JIJ EEN HEEL 
CONSCIËNTIEUZE, STIPTE 
BEHEERDER WAS. HEEL GEORDEND, 
MAAR OOK DAT JIJ SOLITAIR 
OPEREERDE, DAT JIJ ALLES 
BEDACHT EN OOK NOG EENS 
UITVOERDE
“Tja, zo ben ik. Ik sta altijd klaar 
voor het personeel. Als er iets is, 
ga ik erachteraan. Als iemand iets 
moest regelen en het gebeurde niet, 
dan ging ik het zelf doen. Misschien 
heerste daarom ooit het beeld: er 
is er maar één die werkt en dat is 
Menno. Maar natuurlijk deed ik niet 
alles alleen. Zo heb ik enorm veel 
geluk gehad met bijvoorbeeld Anna 
en Pieter. Zij waren er al toen ik hier 
begon en zijn hét vertrouwde gezicht 

van ons buurthuis. En dan noem ik 
hier ook meteen mijn vrouw Alie. Zij 
is echt mijn steun en toeverlaat en 
heeft veel voor het Poortershoes ge-
daan. Werk en privé liepen vaak door 
elkaar. Waren we een weekendje in 
Amsterdam en zag ik een mooie ge-
luidsinstallatie, dan kocht ik die voor 
het Poortershoes. 

Om mooi en voordelig terrasmeubi-
lair te verwerven, stond ik voor dag 
en dauw bij de Aldi voor de deur om 
ze in de aanbieding te kunnen kopen. 
Het werk voor het Poortershoes 
beheerste niet mijn leven, maar ik 
besteedde er veel tijd aan.”

WAT GA JE STRAKS DOEN ALS JE 
HIER AFSCHEID HEBT GENOMEN?
“Ik ben nu bezig met achterstallig 
onderhoud aan ons huis en we gaan 
een paar stedentrips maken. In sep-
tember ga ik samen met mijn vrouw 
bekijken waar we ons dan op zullen 
richten. Misschien ga ik een paar 
dagen per week in een horecagele-
genheid werken. Aan de andere kant, 
we vinden het ook heerlijk dat we nu 
meer tijd hebben voor bijvoorbeeld 
de kleinkinderen.”

YVONNE NEEMT HET STOKJE OVER

Yvonne werkt al jaren voor WerkPro als beheerder 
van speeltuinverenigingen en wijk- en buurtcentra. 
Door de bezuinigingen heeft WerkPro personeel 
moeten ontslaan en zijn de overgebleven werkne-
mers opnieuw verdeeld over de wijk- en buurtcentra.

Omdat Menno op het punt stond om 
met pensioen te gaan volgt Yvonne 
hem op als beheerder van het Poor-
tershoes. Ze start in een turbulente 
tijd, want de wijk- en buurtcentra 
hebben momenteel te maken met 
veel veranderingen en onzeker-
heid. Yvonne: “Natuurlijk is daar de 
crisis, waardoor de wijkcentra steeds 
minder subsidie krijgen. We moe-
ten hetzelfde of meer blijven bieden 
voor minder geld. Verder is het nog 
onduidelijk of beheerders zoals ik in 
dienst zullen blijven van WerkPro”. 
Zeker is al wel dat de gesubsidieerde 
ID-banen per 1 januari 2015 zullen 
verdwijnen. Ze worden vervangen 
door participatiebanen, ingevuld 

door mensen 
die met behoud 
van uitkering 
komen werken. 
Ook het Poor-
tershoes heeft 
medewerkers 
met een ID-baan. 
Wat de personele gevolgen voor hen 
zijn is op dit moment nog volstrekt 
onduidelijk en dat geeft veel onrust. 
Yvonne vertelt dat ze zich hoe dan 
ook sterk zal maken voor een leuk 
en laagdrempelig Poortershoes: “De 
wijkbewoners moeten zich betrokken 
voelen bij het wijkcentrum en het nut 
ervan inzien om zich voor elkaar in 
te zetten. Dat kan zijn in een partici-

patiebaan of als vrijwilliger. Om dat 
te bereiken zal ik goed luisteren naar 
wat er speelt in de buurt en kijken 
wat we daar mee kunnen doen. Want 
daar gaat het allemaal om: hoe kun-
nen wij een rol spelen in de verande-
ringen die er op stapel staan. Je gaat 
zeker nog van ons horen!”

EW

Yvonne, de nieuwe beheerder van het Poortershoes
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1. De brede weg waar de Stoel-
draaierstraat in overgaat. (15) 
2. Dan is het deeg opnieuw luchtig 
geworden. (10) 
3. Heeft het de afgelopen week echt 
gesneeuwd? (5+9) 
4. Dat bevalt oprecht. (10) 
5. Prikkende prothese. (12) 
6. Vertrouw nooit een x. (8) 
7. Doet het zaad na de daad. 
(3+5+6) 
8. Hierbij zeide Jezus ten slotte: 
“Eet en vermenigvuldigt.” ... (7+9) 
9. ... maar wat hij op Golgotha zei 
was voor velen een raadsel. (16) 
10. De meester speelde een verra-
derlijke rol. (5) 
11. Bulderende verschijningsvorm 
van The Passion. (13) 
12. Vriendelijke begroeting vóór Pa-
sen. (5+6) 
13. Pontius Pilatus was behoorlijk 
geletterd. (6) 

14. Plein in de buurt van de Kleine 
Lelie- en de Kleine Rozenstraat. (15) 
15. Duits water... (4) 
16. ... waarin gezongen wordt. (7) 
17. Sterilisatie. (9) 
18. Hij brengt een aangename bood-
schap: de Griekse filmcomponist zit 
in E.T.! (10) 
19. Daar kwam een einde aan de 
lijdensweg en konden ze de bloeme-
tjes buiten gaan zetten. (8) 
20. Frans kon mooi vertellen. (4) 
21. De dag na moederdag? (11)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine kunt u in de grijze vakjes 
een uitdrukking lezen. Die volstaat 
als oplossing. Gelijke cijfers zijn 
gelijke letters. De oplossing moet 
uiterlijk op zaterdag 3 mei aan-
staande binnen zijn bij de redactie 
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-

tofilippine nr. 9. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com. Let op! 
Vermeld bij uw inzending altijd uw te-
lefoonnummer en/of uw e-mailadres. 
Coop Meeuwerderweg neemt contact 
op met de winnaar.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 8  
1. Partij voor de Dieren 2. Stempas 
3. Verslagen 4. Kiesdeler 5. Ge-
meentelijk 6. Campagne 7. Kelder 8. 
Stadhuis 9. Kandidatenlijst 10. Dijk 
11. Van Keulen 12. Het ruime sop 
kiezen 13. Stemcommissie 14. Zetel-
lift 15. Volmachtsbewijs 16. Monster-
zege 17. Ambtelijk stuk 18. Raadslid 
19. Van der Schaaf 20. Splinterpartij. 
De oplossing is: RAAD NA DAAD 
KOMT TE LAAT. 

De winnaar van Cryptofilippine 8 is 
Monique van Heerwaarden uit de 
Mauritsstraat. Gefeliciteerd!

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 9

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van € 20,-, 
ter beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg.

1 1 2 8 4

2 4 4 7 5

3 7 8 9 4

4 9 2 7

5 8 3 8

6 5 5

7 9 7 8 3

8 6 5 1 6

9 3 7 5 8

10 1 9

11 3 3 3 6 9

12 8 4

13 4 1 9

14 2 1 5 4 3

15 6

16 3 6 9

17 3 7 8

18 6 9 7 5

19 7 4

20 2

21 6 5 1 6
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ROOKPLEIN

Woensdagochtend is haar wekelijkse sportuurtje op de Euroborg. Lek-
ker zweten met een stel buurvrouwen en aansluitend een kop koffie. 

De frituurstank bij de ingang van de 
Jumbo neemt ze op de koop toe, ook 
de aanblik van al die mensen die om 
11 uur ’s morgens al aan de frikadel-
len zitten (2 voor een euro, kom daar 
maar eens om) omzeilt ze met hoog-
uit een opgetrokken wenkbrauw.

Maar nu is daar het Alfa-college. 
Prachtig gebouw. Met heel veel stu-
denten. En gevoelsmatig roken ál die 
studenten. Op regenachtige dagen 
moet je je door een dikke opeenge-
pakte rokende menigte een weg zien 
te banen. De Jumbo en de sportclub 
zijn ook allesbehalve gelukkig met 

de situatie en proberen, samen met 
het Alfa-college, tot een oplossing te 
komen. 

En daar is dan de dag dat de ingang 
geasfalteerd wordt en er een trap ge-
plaatst wordt. Dat is mooi, zo’n trap, 
want dan kun je tenminste niet alleen 
droog je peukie doen, maar je kunt er 
ook nog eens comfortabel bij zitten. 

De situatie begint nu toch echt 
vervelend te worden. Nu de ingang 
zo goed als klaar is en je over een 
tapijt van filters en door een dikke 
smoglaag de ingang probeert te vin-

den, heeft de Jumbo papiertjes op-
gehangen: “Verboden hier te roken”. 
Het is dat ze die walm zo vervelend 
vindt maar anders had ze er wel om 
kunnen lachen: al die rokende stu-
denten pal naast die verbods-papier-
tjes. Wie gaat dat handhaven? 

Maar daar is DE actie van het Alfa-
college: een ronde sticker ter grootte 
van een bierviltje op één van de rui-
ten: “roken a.u.b. op het rookplein”. 
Verbaasd staart ze naar de sticker. 
Welk rookplein?

Nog verbaasder staart ze naar de 
twee leraressen die, pal naast de 
sticker, op dat moment vergenoegd 
een sigaret opsteken.

XXXBOE

‘TENNISELLEBOOG’ VAAK LANGDURIGE KWESTIE

De ‘tenniselleboog’ is een van de 
meest voorkomende aandoeningen 
van de arm. Iets optillen is heel pijn-
lijk. Zelfs het inschenken van een 
kopje thee. Wat kun je aan een ten-
niselleboog doen?

HOE ONTSTAAT HET?
Niet alleen tennissers lopen risico, 
maar iedereen die zware handarbeid 
doet met veel herhalingen. De spie-
ren die de hand strekken zijn overbe-
last. Daardoor is knijpen heel pijnlijk, 
maar ook: grijpen, optillen, schrijven 
of uitwringen. 

Fysiocentrum Hereweg heeft ruime 
ervaring in de behandeling van de 
tenniselleboog.

LANGDURIG
Vaak ontstaat het door langdurige 
overbelasting of verkeerd gebruik 
van de onderarm. Het begint als een 
pijnlijke pees-spier , daarna vermin-
dert de kwaliteit van de peesstruc-
tuur. Vaak geneest het spontaan. 
Maar dat kan lang duren. Een dokter 
of fysiotherapeut kan dat versnellen. 

BEHANDELING
Fysiocentrum Hereweg behandelt 
de tenniselleboog vooral door de 
oorzaken aan te pakken. Wij kijken 
naar het bewegingspatroon van 
je elleboog, maar ook van je nek, 
schouder en pols. Als deze gewrich-
ten goed functioneren, kan dit het 
herstel van de elleboog versnellen. 
We leren je het belastingspatroon 
van je onderarm te veranderen. Een 

band (‘brace’) om de elleboog kan 
goed helpen. Je moet de arm niet he-
lemáál ontlasten. We leren je gerich-
te krachtoefeningen om het herstel 
te versnellen en door het toepassen 
van pijnvrije technieken kan de pijn 
snel afnemen. 

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

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG

Zelfs een kopje thee inschenken is pijnlijk met een tenniselleboog
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Op donderdag 10 april werd in het 
Poortershoes aan de Oosterweg 
de eerste buurtoverleg borrel ge-
organiseerd.

Veertig vertegenwoordigers van on-
geveer twintig organisaties die actief 
zijn in de buurt, ontmoetten elkaar 
en raakten onder het genot van een 

hapje en een drankje met elkaar in 
gesprek. “Zullen we als organisaties 
de handen ineen slaan en van de 
Oosterpoort een nog mooiere plek 
maken om te leven?”, was de ope-
ningsvraag die organisaties in duo’s 
door middel van speedinterviews aan 
elkaar voorlegden. 

Wij verklappen hier alvast dat organi-
saties die vraag met een enthousiast 
“Ja!!” beantwoorden. 

Wat er verder nog werd besproken, 
of er spijkers met koppen werden ge-
slagen en of het smaakte (hapje en 
drankje) leest u in de Oosterpoorter 
van volgende maand.

BREED BUURTOVERLEG BRAINSTORM BORREL

Deelnemers luisteren aandachtig naar de opening van de buurtborrel

De man die bomen plantte

Omdat ik dit boek zeer inspirerend vind wil ik het graag 
toevoegen aan privé collectie. Dit moet je gewoon gelezen 
hebben, je wordt er blij van! Het verhaal gaat over de Franse 
boer Elzéard Bouffier die leeft tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en is waar gebeurd. Nadat zowel zijn vrouw 
als zoon overlijden trekt hij zich terug als schaapsherder in 
de kale verlaten hoogvlakte van Sisteron en Mirabeau, in de 
Provence. 

Het oorspronkelijke woud is door overbekapping verdwenen, 
de herder stelt vast dat dit land ten onder is gegaan door 
gebrek aan bomen. Hij besluit er iets aan te doen en stopt 
iedere dag zorgvuldig eikels, beukenootjes en andere zaden 
van inheemse bomen in de grond met zijn ijzeren staaf. 
Iedere dag plant hij er rond de honderd, in enkele jaren 
tienduizenden en na dertig jaar zijn het er ruim een miljoen. 
Hierdoor raken de kale vlaktes bedekt met zaailingen die in 
dertig jaar uitgroeien tot jonge gezonde bossen. De streek 
bloeit in alle opzichten op, behalve vegetatie keren ook 
dieren en mensen terug. De onverstoorbare en anonieme 
wijze waarop Elzéard Bouffier zijn ideaal van ‘de aarde 
beter achter te laten’ verwezenlijkt is een verademing in een 
wereld die soms lijkt te worden verstikt door bureaucratie. 

Een prachtig voorbeeld van positieve dingen waartoe een 
individu in staat is.

Nieuwe rubriek!
In ‘Privé Collectie’ krijgt u de ruimte. 
Om te schrijven, tekenen, fotograferen, 
knutselen, etc. etc. wat en hoe u 
maar wilt. U mag zelf de volgende 
Oosterpoortse maker kiezen, diegene 
kiest vervolgens ook iemand en zo 
verder. Deze maand is het de beurt aan 
Anke van den Brink.

Anke van den Brink

PRIVÉ COLLECTIE

BBBB 
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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 Huize Dove-
manszicht, op de hoek van de Nieuwstraat en de Dijk-
straat. Dit is het enige Vindicathuis in de Oosterpoort. 

Derk Knetemann (21), Philip Snouckaert (20), Gijs Vente 
(19)  en Derk van Kleeff (22) willen wel wat vertellen over 
hun huis en wat er leuk is aan de wijk. Ze wonen met 
acht man in dit Vindicathuis en ze studeren allemaal. 
Derk van Kleeff: “De meeste andere Vindicathuizen zijn 
in het Centrum, of in de Schilderswijk. ‘We nemen de 
stoptrein naar Haren’, zeggen jaargenoten als ze hier bij 
ons langskomen. Maar wij vinden het wel lekker rustig zo. 
Een beetje anoniem is ook handig. Kom je niet steeds op 
straat allerlei bekenden tegen.” Sinds 1992 is dit de plek 
van Huize Dovemanszicht. “Maar het huis is opgericht in 
1973 in een pand aan de Brink, tegenover een dovenin-
stituut, vandaar de naam.” De jongens vertellen dat ze 
jaarlijks een reünie organiseren voor oud-huisgenoten. 
Derk Knetemann: “Dan zijn er altijd wel zo’n dertig man 
present, waarvan sommige al behoorlijk op leeftijd.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?
“Het leuke aan deze buurt is de diversiteit”, vindt Philip. 
“Jong en oud woont hier door elkaar in de wijk. We heb-
ben ook steeds meer contact met de buurt”, zegt Derk 
van Kleeff. “Zo hebben we laatst van de buren nog een 
wasdroger gekregen. Geweldig”. “Af en toe is er wel eens 
gedoe over geluidsoverlast”, zegt Gijs. “Maar echt niet 
vaak. We doen ons best om geen overlast te veroorza-
ken.” 

Derk Knetemann: “En we ontdekken hier steeds nieuwe 
restaurantjes en leuke plekken. Je hebt dat restaurantje 
op het plein, de kleine Frederik.” “‘Grote Frederik’”, weten 
de anderen. “En nu is er dinner served, daar op de hoek. 
Friet van Piet daar komen we ook regelmatig. En natuur-
lijk altijd op zondag bij Michel iets ophalen. En dat nieuwe 
Trendz & Tasty, daar gaan we binnenkort ook eens 
kijken. Voor de speciale biertjes is er de Mitra, dus we 
hebben alles. Ik mis alleen een goeie supermarkt, maar 
de Coöp is ook prima.”

WAT IS DE MOOISTE PLEK IN DE BUURT? 
Derk: “Voor het huis, hier op het kruispunt, daar voetbal-
len we wel. En we barbecueën buiten op de stoep, het 
seizoen is net weer begonnen.” Philip: “Het jeu-de-boule-
baantje hier in de buurt was ook een goeie plek. Dat is 
jammer genoeg weggehaald”.

BLIJVEN JULLIE HIER LANG WONEN? 
Derk van Kleeff: “Ik denk dat bijna voor ons allemaal 
geldt, dat we na onze studie weer terug gaan naar het 
westen, daar komen we ook vandaan.” Gijs: “Ook lo-
gisch, daar is het meeste werk.” Derk van Kleeff: “Maar 

als ik hier een baan kan vinden is het natuurlijk prima om 
in Groningen te blijven.” Toch verwachten ze allemaal 
over een jaar of wat weer naar het westen vertrokken te 
zijn. “Al onze vrienden en kennissen verhuizen richting 
westen of naar het buitenland, dus dan is het is een logi-
sche stap”, zegt Philip.

KLUSSEN JULLIE VEEL IN HUIS?
Philip: “Het huis is van Nijestee, dus echt verbouwen of 
klussen doen we niet. Twintig jaar terug hebben oud-huis-
genoten de indeling van het pand veranderd. Waar toen 
de garage was zit nu de keuken. Maar we organiseren 
een keer per jaar een klusproject. Zo hebben we ook ooit 
deze bar hier gemaakt.” Derk: “En sindsdien komt het af 
en toe voor dat op wedstrijddagen een supporter van de 
FC hier zijn fietsje tegen het raam zet, naar binnen stapt 
en aan de bar gaat zitten, dan denken ze dat dit een café 
is.” Philip: “Die krijgt dan natuurlijk altijd een biertje van 
ons”. 

KOEK                  OP DE HOEK

Bewoners hoek Nieuwstraat en Dijkstraat
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BUURTOVERLEG

MAANDAG 19 MEI
Poortershoes, aanvang 20:00 uur. 
Overige data: 16 juni, 1 september, 
20 oktober en 1 december. Informatie 
via buurtoverleg@gmail.com.

TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent 
0900-8844 • Borgmanschool 050-
3128674 • Speeltuin 050-3124585 • 
Poortershoes 050-3131141 • Mi-
lieudienst 050-3671000 • Meldpunt 
Overlast 050-5875885 • Meldpunt 
Stadsbeheer 050-3678910 • Zorglo-
ket 050-3674200 • SoZaWe 050-
3675000 • Apotheek Oosterpoort 
050-3121030.

HUISARTSEN
dr. Filius 050-3128739 • dr. Dijkman-
Hanke 050-3128216 • dr. Niewold 
050-3134102 • huisartsenpost 0900-
9229.

POORTERSHOES 

WOENSDAG 7 MEI 2014 
Introductie in Transcendente Medita-
tie: makkelijk mediteren door ieder-
een te leren!

Tijdens de lezing zal aandacht gege-
ven worden aan geestelijke ontwik-
keling, moeiteloos gezonder worden 
door meditatie en aan het effect van 
mediteren op gedrag. 

Tevens zullen de laatste nieuwe 
wetenschappelijke onderzoeken ge-
presenteerd worden om de effecten 
toe te lichten. De cursusstructuur en 
herkomst komen ook aan bod.

De lezingen beginnen om 19:00 uur 
en de kosten bedragen € 5,-. 

U kunt zich aanmelden bij iwcvos@
gmail.com en op telefoonnummer 06-
38180225.

SPEELTUINVERENIGING

IEDERE MAAND AANVANG 20:00 UUR
• iedere maandag klaverjassen 

en sjoelen (er kunnen nog leden 
bij!);

• iedere dinsdag tafeltennis club;
• iedere woensdag bingo;
• 1e donderdag koppel kaarten;
• 2e donderdag bloemschikken;
• laatste dinsdag creatieve club;
• 1e en 2e woensdagmiddag kin-

derbingo van 14:30 tot 16:00 uur;
• 1e zaterdag kinderdisco van 

18:30 tot 19:30 uur van 4 t/m 7 
jaar met begeleiding van een 
ouder. Van 19:45 tot 21:00 uur 
van 8 t/m 12 jaar. Leden gratis, 
niet-leden € 1,-

GALERIE DE WITTE LELIE

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
Alle schilderijen voor 25% van de 
normale prijs, wij stoppen met de 
Galerie en winkel. 

Eind april zijn wij vertrokken, er zijn 
ook nog andere dingen te koop.

SERVICE

KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 19 APRIL
Rubber Soul (Beatles covers).

ZONDAG 20 APRIL
Afrika Jam Cafe, 14:00-19:00 uur.
Kinderen ook welkom.

LP-sessie, aanvang 20:00 uur.

DONDERDAG 24 APRIL 
Café Unplugged (3 hooggeëerde 
muzikale gasten, met hun muzikale 
vrienden en vriendinnen. Komt dat 
zien en vooral horen!), aanvang 
21:00 uur. 

VRIJDAG 25 APRIL 
Groninger songwriters circle presen-
teert: 3 singer/songwriters. Aanvang 
21:00 uur.

KONINGSDAG 26 APRIL
Dr Wacko (rock blues jazz soul Afri-
kaans metal enz...)

ZONDAG 27 APRIL 
LP-sessie, aanvang 20:00 uur.

BUURTWANDELING

ZONDAG 27 APRIL 
Wandeling “De Grandeur van Gronin-
gen”, 10:30-12:30 uur.

Langs de herenhuizen en villa’s aan 
het Zuiderpark, de singels en het 19e 
eeuwse hoofdstation.

Start: voor entree cultuurcentrum de 
Oosterpoort aan Trompsingel 27. 
Eind: Brugstraat. Prijs € 8,50 per per-
soon. Opgave 050-3131859 of mail 
naar info@paulienexcursions.nl.

ZONDAG 18 MEI 
Stadswandeling “Ontdek de Ooster-
poort”, 10:30-12:30 uur.

Start: Plein voor De Silo aan de 
Griffeweg. Eind: Nieuwstraat, met 
bezoek aan kunstenaar Frits Caspa-
rie. Prijs € 8,50 per persoon. Opgave 
050-3131859 of mail naar 
info@paulienexcursions.nl.

OPROEP

HEBT U IN DE 
BRANDENBURGERBUURT 
GEWOOND?
Dit jaar bestaat de Brandenbur-
gerbuurt 150 jaar. Naar aanlei-
ding daarvan wordt een boekje 
over de geschiedenis van de 
buurt gemaakt. Schrijfster Annet 
Kampinga is op zoek naar men-
sen die in de jaren veertig, vijftig 
of zestig in de (Kleine) Sophias-
traat of de (Kleine) Brandenbur-
gerstraat hebben gewoond. 

Kunt u bijvoorbeeld iets vertellen 
over de winkeltjes die er waren, 
over hoe groot de gezinnen wa-
ren die er woonden, over huis-
jes die in de loop der jaren zijn 
gesloopt? Of hebt u foto’s die in 
deze buurt zijn gemaakt? Annet 
Kampinga komt graag eens naar 
uw herinneringen luisteren. Voor 
een afspraak kunt u haar door 
de week na 18:00 uur of in het 
weekend bellen op 050-3604909.
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