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Ridder Buiter en zijn diamant
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BESTE LEZER

Nog ongeveer een week, dan is er weer jaarmarkt aan de Meeu-
werderweg. De voorbereidingen zijn overal in volle gang. Naast de 
vertrouwde kramen van onze middenstanders, de rommelmarkt aan 
de Kop van de Oosterpoort en de onmisbare muziek, kunt u dit jaar 
historische schepen rondom de Griffebrug bekijken of met een bootje 
het Winschoterdaip op varen. 

Het geplande Beach Event gaat helaas niet door, maar u hoeft zich ook ‘s 
avonds niet te vervelen. In de vele cafés en restaurants in de Oosterpoort 
wordt nog even nagepraat (en bijgepraat) door de bewoners van de buurt. 
Waar in de wijk u zich op 21 juni ook bevindt, u zult ongetwijfeld veel 
bekenden tegenkomen. Ons kunt u ontmoeten in de Oosterpoorterkraam 
ergens in de buurt van Friet van Piet. Daar maken wij foto’s, noteren uw 
waargebeurde verhalen en als het wat minder nat en stormachtig is dan 
vorige jaar nemen we misschien ook nog wat oude Oosterpoorters mee. 
Leuk om door te bladeren en herinneringen bij op te halen. 

Maar dat alles is volgende week. Nu is het tijd voor een verse 
Oosterpoorter, de laatste voor de vakantie. Ook daarmee kunt u herinne-
ringen ophalen. Lees over Max van den Berg en Rem Buiter, twee mannen 
die elkaar goed kennen. Zij vertellen over vroegere tijden, waarin Van den 
Berg een goede klant was van Buiter en zij ieder hun eigen rol vervulden 
tijdens de dreigende sloop van onze wijk. Ook voor een ontspannen tochtje 
over het water hoeft u niet tot de jaarmarkt te wachten. U kunt nu al geruis-
loos de Groningse grachten op. Helemaal uitgerust en vol energie kunt u 
daarna de handen uit de mouwen steken bij de Speeltuinvereniging. Zij zijn 
naarstig op zoek naar nieuwe mensen en leuke ideeën voor activiteiten.

Wij wensen u een fijne vakantie en

Veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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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 19 mei kwamen de leden bijeen in het Poortershoes. 

KOFFIE EN KAS
Door een weigerende koffiepot start-
te het overleg wat later dan normaal, 
maar dankzij het doorzettingsvermo-
gen en de spierkracht van Andrina 
Grootjans konden we om kwart over 
acht dan toch van start, voorzien van 
de broodnodige cafeïne. Dat kwam 
goed uit, want er viel veel te bespre-
ken. 

De kascontrole van 2013 heeft een 
positief resultaat opgeleverd en de 
penningmeester is decharge ver-
leent. Daarmee heeft Erwin de Vries 
het stokje nu volledig overgenomen 
van Richte Lameris. Op basis van de 
afspraken van vorig jaar heeft Erwin 
een begroting voor 2014 opgesteld 
waarin de 10% bezuinigingen van de 
gemeente zijn verwerkt. 

BBBB
Een ander punt dat deze vergadering 
uitgebreid aan de orde komt is de 
evaluatie van de Buurtborrel (BBBB). 
U heeft hierover in vorige uitgaven 
van de Oosterpoorter hierover al 
meerdere keren kunnen lezen, maar 
ter opfrissing van het geheugen: 
de borrel is georganiseerd met het 
doel om de diverse organisaties en 
ondernemingen die kunnen bijdragen 
aan de leefbaarheid van onze buurt 
met elkaar kennis te laten maken. 

Hierdoor kunnen de organisaties 
gemakkelijker met elkaar in contact 
treden om gezamenlijke initiatieven 

op te pakken. Rudi Niemeijer, één 
van de organisatoren van de borrel, 
presenteert de evaluatie. Het was 

een succesvolle avond, die, zo bleek 
uit de evaluatieformulieren, ook door 
de vele aanwezigen als zodanig werd 
beoordeeld. Gewaardeerd werden 
de organisatie, de stalmeester, de 
ongedwongen sfeer, de muzikale 
omlijsting, de hapjes en de relevante 
presentaties. 

Ook de speedinterviewtechniek, 
waarbij organisaties een-op-een 
met elkaar spraken was een succes. 
Kernwoorden die uit deze inter-
views naar voren kwamen waren: 
het halen/brengen van informatie, 
samenwerking, muziek, kunst en 
gezondheidsitems, vaker Lentekrie-
belachtige activiteiten en iets organi-
seren rond de graansilo. 

De buurtborrel was succesvol in haar 
opzet om organisaties met elkaar in 
contact te brengen. Het is nu aan 
deze organisaties om vruchtbare 
samenwerkingen te realiseren. Toch 

wil ook het Buurtoverleg haar best 
doen om het succes van de BBBB 
vast te houden. Daarom zal zij alle 
deelnemers een evaluatieverslag 
toesturen en wordt er een werkgroep 
geformeerd die gaat onderzoeken of 
het buurtoverleg een rol kan spelen 
bij een eventueel vervolg. 

VERKEERSSITUATIE
Natuurlijk worden er ook nog an-
dere zaken besproken, vooral naar 
aanleiding van het Beheeroverleg dat 
onlangs is geweest. De verkeerssitu-
atie op de Meeuwerderweg is nog 
niet naar tevredenheid. De cijfers ‘30’ 
op de weg zijn vervaagd en zouden 
opnieuw gekalkt moeten worden. 
Over de onveiligheid bij het zebrapad 
bij de Coop is contact geweest met 
de verkeerscommissie van De Borg-
manschool. Op sommige plaatsen 
in de wijk zouden meer fietsklem-
men moeten komen om de beplante 
boomspiegels te ontzien. 

De vergadering wordt afgesloten met 
het voornemen om bij de Groninger 
Archieven te vragen om een stagiaire 
die kan helpen bij het uitzoeken en 
selecteren van alle paperassen voor 
het Groninger Archief. 

EWD

GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS

OOK VOOR U?
Wilt u ook eens bij het Buurtover-
leg aanschuiven, dan bent u van 
harte welkom. 

De eerstvolgende vergadering 
is op maandag 16 juni om 20.00 
uur in het Poortershoes aan de 
Oosterweg 13.
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GIERZWALUWTELLING

In samenwerking met de stadsecoloog van de gemeente Groningen telt 
de stadsvogelwerkgroep het aantal broedende gierzwaluwen in de stad. 
Gierzwaluwen zijn die hoog boven de stad zwierende zwaluwen die het 
zomergevoel onderstrepen met hun hoge ‘skriek’ geluid. Ze overwinte-
ren in Zuid-Afrika en arriveren jaarlijks rond Koningsdag in Nederland. 
Begin augustus vertrekken ze weer naar het zuiden.

Deze vogels overbruggen enorme af-
standen in korte tijd. Zo is ooit geob-
serveerd dat in Nederland broedende 
gierzwaluwen er niet tegen opzien 
om in Parijs voedsel te zoeken als 
het weer hier tegen zit.

De laatste tientallen jaren neemt het 
aantal gierzwaluwen in Nederland en 
ook in Groningen af. Dat komt omdat 
tegenwoordig huizen worden ge-
bouwd zonder spleten en holtes waar 

juist de gierzwaluw lekker kan broe-
den. Om inzicht te krijgen in deze 
teruggang en om daar eventueel iets 
aan te kunnen doen wordt het aantal 
broedende gierzwaluwen om de zo-
veel jaar geteld. De stadsvogelgroep 
heeft in elke wijk vrijwilligers die in 
hun buurt de broedende gierzwalu-
wen tellen. In de Oosterpoort doen 
Marcel Kersten en Roland Jalving 
deze klus. U kunt ze helpen door uw 
waarnemingen door te geven. In de 

herfst schrijft de Oosterpoorter over 
de uitkomsten van deze telling.

Roland Jalving

EN DAT GEBEURDE ALLEMAAL IN DE OOSTERPOORT...

Hebt u ooit iets bijzonders, grappigs of opvallends meegemaakt in onze 
wijk? En wilt u dat verhaal vertellen aan de redactie van de wijkkrant? 
Kom dan op zaterdag 21 juni langs bij de kraam van de Oosterpoorter. 

We staan schuin voor Friet van Piet. 
De hele dag zijn er mensen van de 
redactie aanwezig die uw bijzondere, 
hilarische, ontroerende of hartver-
scheurende Oosterpoort verhaal 
kunnen optekenen. Alle verhalen 

zijn welkom, als ze zich maar hier 
in de wijk afspelen en waargebeurd 
zijn. We willen de meest bijzon-
dere verhalen de komende tijd in 
de wijkkrant afdrukken. U kunt uw 
verhaal anoniem doen als u dat wilt. 

Graag tot ziens in de kraam van de 
Oosterpoorter op zaterdag 21 juni!

OPKNAP KLEUTERPLEIN

Een flink aantal ouders stak op vrij-
dag 23 mei de handen uit de mou-
wen om het kleuterplein van De 
Borgmanschool op te knappen. Op 
de foto staat slechts een deel van 
die ouders, want de rest wachtte bij 
de Meeuwerderweg vol spanning 
op de terugkomst van de bus na 
het schoolreisje van de groepen 3 
en 4. 

Er is een wilgentunnel geplant en er 
zijn autobanden geplaatst op grens 
van het tegelplein met de aarde. 
De waterpomp was al aangesloten. 
Nu maar hopen dat het een mooie 
zomer wordt! 

EWD

HOEVEEL GIERZWALUWEN 
BROEDEN IN ONZE WIJK? HELP 
MEE BIJ HET TELLEN!
Gierzwaluwen broeden meestal 
onder dakpannen en in speciaal 
aangebrachte nestkasten. Ziet u 
in uw straat steeds gierzwaluwen 
bij zo’n nestkast of onder een 
dakplan in- en uitvliegen? Mail 
dan straat en huisnummer van 
de plek van het nest en uw eigen 
contactgegevens naar: 
rojalving@gmail.com

Ouders staken de handen uit de mouwen om het kleuterplein op te knappen
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MOESTUINTJES IN 
WICHERSSTRAAT

Margriet Stegmeijer, bewoonster 
van de H.L. Wichersstraat, heeft het 
initiatief genomen om een buurt-
moestuin aan te leggen in de Wi-
chersstraat. 

Een flyeractie in de straat leverde 
tien reacties van enthousiastelingen 
op. Gezamenlijk maakten ze een 
plan van aanpak, brachten wortel-
doek en houtsnippers aan en maak-
ten bakken met teelaarde waarin de 
groenten werden geplant. De tuin 
wordt door de buurtbewoners onder-
houden, met materiële en praktische 
ondersteuning van de gemeente. 

 
SOCIALE WONINGBOUW VERANDERT IN A-SOCIALE 
WONINGBOUW

Om zogenaamde “scheefgroei” te voorkomen, heeft het kabinet be-
sloten om 1.7 miljard euro te bezuiningen, en waar... niet bij de dure 
koopwoningen en villa’s, maar in de sociale woningbouw! Zoals u en ik 
(reeds) weten, zitten daar meestal de mensen met de laagste inkomens.

Vorig jaar is ‘ineens’ de huur bij ons, 
en anderen om ons heen, verhoogd 
met zo’n 20 euro per maand. Een 
paar weken geleden is er opnieuw, 
dezelfde verhoging, doorgevoerd. 
Mijn partner en ik hebben allebei 
een aandoening en kunnen daar-
door helaas niet (volledig) werken. 
Met andere woorden: we zitten op 
het minimum of laat ik beter zeggen 
onderhand onder het minimum!

Daar deze draconische maatrege-
len, wordt het voor zowel ons, als 
veel mensen die wij kennen, (bijna) 
onmogelijk om een normaal leven 
te leiden. We hebben, onder andere 
door deze verhogingen, vrijwel geen 
vrij besteedbaar budget meer. Dit be-
tekent dat wij alleen de vaste lasten 
(nu 40 euro extra per maand extra) 
kunnen betalen en nog een beetje 
eten. Dit was jaren geleden niet zo...

De regering noemt dit “aanpakken 
van scheefgroei”. Ik zou denken dat 
deze mensen hiermee bedoelen, dat 

de huurders met een hoog inkomen 
meer moeten zouden gaan betalen. 
Maar nee, de mensen met een mini-
mum inkomen zijn de klos! Hoe kan 
Rutte dit soort maatregelen over zijn 
hart verkrijgen.. die man lijkt gewoon 
een monster.

“Aanpakken van scheefgroei” door 
de minima in twee jaar tijd 40 euro 
per maand extra huur te laten beta-
len... wtf?!?!?!?

“De échte scheefwoners zijn wat 
ons betreft mensen met een laag tot 
middeninkomen die te veel voor hun 
woning moeten betalen”, zegt tweede 
kamerlid Merian Marijnissen, van de 
SP, in een email naar mij. Volgens 
Merian, zullen de komende jaren nog 
meer huurverhogingen plaatsvinden. 
Dit, om die 1.7 miljard euro zo snel 
mogelijk naar de VVD (en PvdA) te 
sluizen. Uit de portemonnee van de 
armste mensen.

Diana van Landeghem

Moestuintjes van de bewoners van de H.L. Wichersstraat

BEZWAARSCHRIFT INDIENEN 
KAN NOG TOT 1 JULI! 
Bijgaande ingezonden brief kaart 
het probleem aan van opeenvol-
gende huurverhogingen die veel 
minderdraagkrachtigen treffen. 
Ook in onze stad en ook in onze 
buurt. Bent u het daar niet mee 
eens, dan kunt u daar tot 1 juli 
dit jaar een bezwaarschrift tegen 
indienen. Dat kan met een for-
mulier dat u kunt downloaden via 
www.huurcommissie.nl. Als u hier 
niet alleen uitkomt kunt het Stip 
La Place (boven bij V&D) of het 
Stip De Wijert, P.C. Hooftlaan 1 
vragen u te helpen.

MAIL, BEL, SCHRIJF
Ook vragen wij mensen die 
problemen hebben met de huur-
verhoging, dit aan de redactie 
van de Oosterpoorter te melden. 
Wij willen graag uw ervaringen 
horen: vertel uw verhaal via 
oosterpoorter@gmail.com. Om-
schrijf uw situatie en eventueel 
wat u tegen de huurverhoging 
gedaan heeft. We gaan alle in-
gekomen post inventariseren en 
in kaart brengen. We komen na 
de zomerstop in september terug 
met een artikel over dit onder-
werp. 

Redactie Oosterpoorter

INGEZONDEN BRIEF
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Kinderen uit de Linie vermaken zich aan het 
Verlengde Winschoterdiep bij het water 
Een oudere voorbijganger vertelt dat er in zeventig jaar 
niks is veranderd: “Vroeger was dit het balkgat, hier 
dreven de boomstammen van de houthandel verderop. 
Als jongetjes speelden wij daar natuurlijk ook als het 
mooi weer was. Sprongen we over die balken naar de 
overkant en vielen we natuurlijk ook regelmatig in het 
water, net als deze kinderen.“

HISTORISCHE VRACHTSCHEPEN EN BOOTTOCHTJES TIJDENS DE JAARMARKT

Tijdens de jaarmarkt en het straatfeest van 21 juni in de Oosterpoort zal 
een kleine manifestatie plaatsvinden op het Oude Winschoterdiep en bij 
de Silo. Op het ‘Daip’ zullen enkele elektrisch aangedreven bootjes heen 
en weer varen. Bij de Silo zijn twee historische zeilschepen te bezichti-
gen. Met koffie aan boord!

Met medewerking van het gemeente-
lijk Havenkantoor komen twee prach-
tige historische vrachtschepen naar 
het Diep ter hoogte van de Griffebrug 
en de Silo. 

De Familietrouw, een spitse praam 
geheel onder zeil van het Veen-
koloniaal museum en de Jonge 
Jan, wellicht het oudste geklonken 
zeilschip van Nederland. Met twee 
kleine scheepjes worden pendel-

tochtjes gemaakt vanaf de Silo naar 
de betonnen bruggen bij de Ringweg 
en weer terug. Met een gratis kaartje 
verkrijgbaar bij Friet van Piet en bij 
de Silo kunt u reserveren voor dit 
unieke tochtje. Een scheepje is gratis 
ter beschikking gesteld door de orga-
nisatie van het Grachtenfestijn dat op 
12, 13 en 14 september zal plaats-
vinden. Zwemvesten zijn verplicht. 
De organisatie zal zoveel mogelijk 
proberen hierin te voorzien.

In een kraam bij de Silo en bij ca-
fetaria Friet van Piet, beide partner 
van de initiatiefgroep ‘Oude Win-
schoterdaip OPEN’ zullen meerdere 
foto’s van het Oude Winschoterdiep 
worden tentoongesteld. 

Hier kunt u ook uw verhaal en uw 
reactie op ‘Oude Winschoterdaip 
OPEN’ kwijt. Uw reactie wordt zeer 
op prijs gesteld.

Wees welkom.

Initiatiefgroep 
Oude Winschoterdaip Open 
 
www.oudewinschoterdaipopen.nl

Foto Mirjam van der Feen
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SPEELTUIN ZOEKT VERS BLOED

Op 10 april organiseerde het Buurtoverleg een ´brainstormborrel´ voor 
allerlei organisaties die in de Oosterpoort actief zijn. De redactie was 
er natuurlijk bij en we spraken een tiental clubs, waaronder het bestuur 
van de speeltuinvereniging.

De activiteiten van de speeltuin staan 
altijd in de servicepagina van de 
Oosterpoorter, maar het bestuur wil-
de wel een keer wat meer aandacht. 

Daarom gingen we op een zonnige 
middag bezoek bij penningmeester 
Jan Tammes.

PRACHTIG GEBOUW
“Eigenlijk hebben we bijna alles”, 
steekt Tammes van wal. “We hebben 
een prachtig gebouw op een mooie 
centrale plek in de wijk met een zaal 
waar 150 mensen terecht kunnen. 
Er is licht en geluid, een podium, 
een beamer, een bar. Buiten kunnen 

kinderen schommelen en klimmen. 
Binnen is er ruimte voor tafeltennis, 
disco, bingo of bloemschikken. Vorig 
jaar hebben we nog een vierper-

soons wipwap geregeld met hulp 
van de Groninger Speeltuincentrale. 
Op het terrein missen we alleen nog 
een glijbaan, als het goed is komt die 
volgend jaar. Dan zijn we klaar met 
de inrichting.”

DREIGEND FAILLISSEMENT
Dat is wel eens anders geweest. 
Eind 1982 was de vereniging op 
sterven na dood en stond die aan de 
rand van een faillissement. Tammes 
is sinds die tijd penningmeester, 
hij herinnert zich: “Het toenmalig 
bestuur bestond nog maar uit één 
persoon en de boeken waren niet op 
orde: de speeltuin had een schuld 
opgebouwd van 40.000 gulden. Gas 
en licht waren bijvoorbeeld vijf jaar 
niet betaald. Theo Zaal was in die tijd 
opbouwwerker en die heeft er hard 
aangetrokken om ervoor te zorgen 
dat de speeltuin voor de buurt kon 
blijven bestaan. In korte tijd hadden 

we een actief bestuur van negen 
mensen. Binnen drie jaar losten we 
de schulden af met medewerking 
van de Speeltuincentrale en Jantje 
Beton. In die periode hebben we van 
de gemeente ook een nieuw gebouw 
gekregen.” Nu bestaat het bestuur uit 
vijf leden en is er een handvol vrijwil-
ligers actief. “We hebben nu 160 le-
den, maar die komen lang niet altijd. 
De meeste bestuursleden zijn al op 
leeftijd”, vertelt Tammes. “Misschien 
zijn we wat ouderwets, maar het lukt 
ons op dit moment niet om meer 
mensen naar de speeltuin te trekken. 
We zijn op zoek naar nieuwe mensen 
en goede ideeën voor activiteiten. 
We hebben zo'n mooie plek, die kan 
toch beter benut worden? Sinds kort 
mogen we de zaal ook voor feesten 
verhuren. Via de Speeltuincentrale 
hebben we een eigen webpagina, 
waar onze activiteiten op staan. Maar 
we kunnen die niet zelf bijhouden, 
ook daar kunnen we hulp bij gebrui-
ken van nieuwe mensen.”

BIJNA 80 JAAR
In 2016 bestaat de speeltuinvereni-
ging 80 jaar. Tammes: “Tja, dan ben 
ik bijna de helft van die tijd penning-
meester. Maar al zeg ik het zelf: daar 
ben ik goed in. Ik houd de hand op 
de knip en zorg ervoor dat we het 
geld aan de juiste dingen uitgeven. 
Anderen zagen dat ook. Toen ik 25 
jaar in het bestuur zat, kreeg ik een 
lintje. Maar daar doe ik het niet voor. 
Ik zit met veel plezier in het bestuur 
en hoop nog met veel nieuwe men-
sen uit de wijk samen te werken.”

OPEN DAG
De speeltuin Oosterpoort, opgericht 
in 1936, organiseert activiteiten voor 
de wijk. Op 28 juni organiseert de 
vereniging een Open dag. Voor die 
gelegenheid staan er luchtkussens 
op het terrein. De speeltuin is te 
vinden aan Meeuwerderweg 159. 
Elk gezin kan voor € 10 per jaar lid 
worden, kinderactiviteiten zijn gratis 
voor leden. Meer informatie? Neem 
contact op met secretaris Carl Leg-
ger. Telefoon 050-3122129. E-mail 
c.legger@home.nl.

YvMVertier voor elk

Prachtige, goed onderhouden speeltoestellen in een schoon zandbed
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Max van den Berg bij een van ‘zijn’ geliefde huiskamers in de Oosterpoort

DE OPLETTENDE MAN

Hij is van het oplettende soort. 
Vaak wordt beweerd dat mannen, 
dankzij hun tunnelvisie, de helft 
niet mee krijgen. Nou, daar heeft 
híj geen last van. Alles ziet hij en 
alles wordt genoteerd.

Zoals die fiets die daar nou al dagen 
eenzaam aan die lantaarnpaal staat 
geketend. Opeens stond die daar, 
heel onlogisch -aan die kant van de 
straat zijn helemaal geen huizen- dus 
van wie is die fiets? En waarom haalt 
de eigenaar hem niet op? Over dat 
soort dingen mijmert hij dus, als hij 
overdag achter het raam zit. 

À propos fietsen. Van de week nog 

zag hij hoe een kind op de stoep 
aangereden werd door een fietser. 
De fietser moest uitwijken voor alle 
busjes die ’s morgens de Kwintlaan 
blokkeren waardoor er geen ander 
verkeer meer langs kan. Die fietser 
dus de stoep op, waar dat kindje 
op liep. Nou reken maar dat hij zich 
daar mee bemoeit en die fietser de 
stuipen op het lijf jaagt. 

Met succes want ze stotterde wel 
1000x sorry! Kijk, heeft hij toch maar 
mooi geregeld, doet ze nooit meer. 

Maar vanavond bereikte hij toch wel 
het toppunt van oplettendheid voor 
deze week. Langs het Winschoter-
diep rook hij gewoon iets verdachts. 
Je kon het niet goed zien omdat het 

gras nu zo hoog staat. Maar hij wist 
het zeker, dat is niet pluis. Dus hij 
vloog er grommend op af. En ja hoor, 
daar kwam een verschrikt hoofd 
tevoorschijn.De man probeerde hem 
sissend weg te sturen. Mooi niet. 

Hij maakte genoeg lawaai zodat zijn 
huisgenoot toch maar eens kwam 
kijken waarom hij zo opgewonden 
was. Samen keken ze verbaasd naar 
de man die daar aan de waterkant 
zijn behoefte zat te doen.

Gauw trok zijn huisgenoot hem 
mee. Verbaasd keek hij op naar zijn 
huisgenoot; moest hij nou niet zo’n 
plastic zakje aan die man geven?

xxxBoe

XXXBOE

SPRINGERSKNIE

Een ‘springersknie’ ontstaat door overbelasting van het been 
waarmee je je (explosief) afzet voor een sprong of loopbewe-
ging. Hij komt veel voor bij ongetraind hardlopen, basketbal, vol-
leybal, et cetera.

De ‘patella-pees’ tussen knie en 
scheenbeen is pijnlijk. De springers-
knie is herkenbaar door pijn aan de 
onderkant van de knieschijf. Deze 
verergert als je erop drukt. FysioCen-
trum Hereweg heeft ruime ervaring in 
de behandeling van sportblessures 
zoals een springersknie. 

ONTSTAAN
Een springersknie ontstaat meestal 
geleidelijk in een periode waarin te 
vaak of te zwaar wordt getraind. Als 
je de eerste symptomen herkent, 
loop dan niet zomaar “door de pijn 
heen”. In het begin heb je meestal al-
leen pijn vlak na de training. Maar in 
de loop van de tijd worden de klach-
ten vaak erger – tot je er de hele dag 
door last van hebt. 

Probeer het niet zo ver te laten 
komen. Een tijdige aanpassing van 

je trainingsschema of van je be-
lasting kan vaak al helpen. Blijf er 
wél gedoseerd mee in beweging. 

BEHANDELING 
FysioCentrum Hereweg behandelt 
je springersknie door frictiemas-
sage en Mulligan Concept (pijnvrij 
bewegen binnen je bewegings-
grens). Deze bevorderen de door-
bloeding en het herstelvermogen 
van het weefsel. Daarnaast krijg je 
gerichte krachtoefeningen voor je 
beenspieren. Soms helpt een speci-
aal ‘patella-bandje’ om je knie extra 
ondersteuning bieden.

Heb je vragen? Bel gerust of kom 
even langs. 

FysioCentrum Hereweg, 
Hereweg 8. Tel. 050-3134636. 
www.fysiocentrumhereweg.nl

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
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Max van den Berg bij een van ‘zijn’ geliefde huiskamers in de Oosterpoort

Max van den Berg
“Het is hier één sociaal netwerk”

Toen ik de vorige Oosterpoorter las 
waarin stond dat Max van den Berg 
de Oosterpoortwijk ooit plat wilde 
gooien vond ik dat ik in actie moest 
komen. Ik dacht dat namelijk ook 
altijd en heb dat eens tegen Van 
den Berg gezegd. Toen kreeg ik een 
mooi verhaal over hoe het werkelijk 
was gegaan en dat wilde ik jullie niet 
onthouden. Max is toevallig ook mijn 
baas dus ik heb hem gevraagd te 
reageren. Niets ten nadele van het 
verhaal van Ria Groen, want dat heb-
ben we beiden met plezier gelezen!

“Toen ik in 1970 (tot 1978) als jong 
broekie wethouder werd van o.a. 
Volkshuisvesting en Stadsontwikke-
ling was er in de stad al een tijdje een 
discussie gaande over het behoud 
van de oudere wijken. De heersende 
mening was destijds om ‘olle kwinte’ 
af te breken om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Ik kwam uit een tegen-
overgestelde beweging en wilde juist 
met de bewoners van alle wijken om 
tafel om deze plannen te bespreken. 
En de Oosterpoort was daar één 
van. Ik vond de Oosterpoort juist een 
mooie gevarieerde wijk, maar wel 
met veel verwaarloosde huizen. En 
dat was ook wel te begrijpen want 
de gemeente had veel opgekocht 
en men dacht dus dat de wijk plaats 
moest maken voor nieuwbouw. Dus 

waarom zou je dan nog in je huis 
investeren? Dat dachten niet alleen 
de particuliere woningbezitters en 
ondernemers, maar ook de woning-
bouwverenigingen.”

Max legt uit dat hij destijds weinig 
steun kreeg in de gemeente om vól 
voor behoud te gaan. Dat werd an-
ders na een grote oploop in wat toen 
nog de Martinihal heette. “Daar kwa-
men ook andere belanghebbenden 
aan het woord: het was het begin van 
een discussie en de weg omhoog. Ik 
vond steun om met de wijken duide-
lijk te krijgen wat zij zelf wilden, met 
ondernemers, scholen, bewoners, 
verenigingen, etc. 

Met het nieuwe college, met o.a. 
Jacques Wallage, gingen we de 
stadsvernieuwing op poten zetten in 
het ‘oude wijkenbeleid’. Er werden 
wijkraden opgezet, opbouwwerkers 
werden aan het werk gezet en er 
werd een wijkpand beschikbaar 
gesteld. Ook de sociale dienst en de 
politie kregen een plekje in de wijk. 
Iedereen die wilde mocht meedoen.” 
Van den Berg haalt aan dat het de 
tijd was van Jan Schaefer, die van 
1973 tot 1977 staatssecretaris van 
stadsvernieuwing was en die zelf, als 
buurtactivist, had bijgedragen aan 
het verhinderen van grootschalige 

sloop in de Amsterdamse wijk De 
Pijp. “Dankzij hem kwamen er veel 
regelingen en subsidies voor particu-
lieren om hun woningen op te knap-
pen maar ook voor gemeenten en 
daar maakten wij dankbaar gebruik 
van. Elke straat kreeg geld om zelf 
een plan te maken, auto’s voor de 
deur of juist veel groen. Dat leidde tot 
geweldige, hoewel niet altijd haalbare 
ideeën. Gelukkig had ik een warme 
band met mijn 18 wijken en heb ik 
daar veel steun aan gehad. Natuurlijk 
waren er wel eens conflicten maar 
uiteindelijk stonden we voor hetzelfde 
doel.”

“Maar”, lacht Max, “het grootste wan-
trouwen in de Oosterpoort verdween 
toen ik zelf een oude schipperswo-
ning in de Frederikstraat kocht, op-
knapte en er ging wonen. Toen dach-
ten de mensen: ‘oh, als hij er gaat 
wonen dan is het wel goed!’” Max 
komt nog regelmatig in ‘zijn wijk’, 
want zo voelt hij dat nog steeds. ”Ik 
vind het mooi om de buurtbewoners 
en ondernemers van toen te zien en 
te spreken, maar ook hun kinderen. 
Maar wat het allermooiste is: deze 
wijk is nog steeds één groot sociaal 
netwerk! En ik ben blij dat ik daar aan 
heb mogen bijdragen!”

Annette Doornbosch
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Recentelijk kwam het volgende be-
richt bij ons binnen: Rem en Martha 
Buiter zijn 60 jaar getrouwd. Het 
leek een buitenkansje om wat tips 
en trucs voor een lang en gelukkig 
huwelijk te noteren, maar in gesprek 
met het echtpaar Buiter bleek al snel 

dat deze prominente Oosterpoorters 
veel meer te vertellen hebben dan 
wat adviezen voor een goede relatie. 
Hun knusse appartement staat vlak 
bij de plek waar ze jarenlang hebben 
gewoond en waar Rem zijn Rijwiel-
magazijn Buiter exploiteerde (nu 
Otto’s Bikeworld). Op de bank met 
een kop koffie vertellen ze over de 
vele belevenissen in hun lange leven 
(Martha wordt in augustus 85 jaar). 
Een boek hadden we kunnen vullen, 
maar de Oosterpoorter is helaas niet 
van elastiek …

GEFELICITEERD, 60 JAAR BIJ 
ELKAAR, DAT IS DIAMANT! GROOT 
FEEST?
Rem: “Nou nee, hoor. We hebben in 
ons leven al zoveel feestjes gehad 
dat we het nu rustig aan doen. Geen 
rare fratsen en de burgemeester die 
wilde langskomen hebben we vrien-
delijk bedankt voor de belangstelling. 
We gaan natuurlijk wel met de familie 
uit eten”. 

WAT EEN EER DAT U DE 
OOSTERPOORTER WEL TE WOORD 
WILT STAAN…
Rem: “De Oosterpoorter is inderdaad 
de enige. Deze wijk hoort bij ons. Wij 
hebben hier een groot deel van ons 
leven gewoond en nog altijd kopen 
wij zoveel mogelijk Oosterpoortse 
waar. Toen ik in 1954 de fietsen-
zaak van Freek Boerema aan de 
Oosterweg kon overnemen gingen 
we wonen in een klein huisje naast 
het Rijwielmagazijn. Het barstte hier 
van de winkeltjes. Heel gezellig en 
levendig was dat. In de beruchte 
jaren ’70, toen de Veemarkt werd op-
gedoekt en de Oosterpoort plat zou 
gaan, werden ook de winkeliers in 
hun bestaan bedreigd. Om een vuist 
te maken naar de gemeente heb ik 
het KoopCentrum Oosterpoort (KCO) 
opgericht, samen met Rob Tinga 
(radio en tv winkel, Veemarktstraat), 
Bertus van der Berg (schildersbe-
drijf, Oosterweg), Rienk Weening 
(Hubo, Meeuwerderweg) en Bijleveld 

De ridder en 
zijn diamant

Door Ellen Westerveld

12
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(lampenzaak, Meeuwerderweg). Ook 
Sjoerd Wildschut sloot zich er al snel 
bij aan. Ik werd voorzitter van het 
KCO en bleef dat tot Rienk Weening 
mij rond de millenniumwisseling 
opvolgde. Martha was er jarenlang 
secretaresse. We stencilden Ooster-
poorters in het voormalig buurtpand 
aan de Mauritsstraat en organi-
seerden grote wielerwedstrijden in 
de wijk. Bijna alle straten werden 
dan afgesloten. Maar ook buiten de 
Oosterpoort hebben wij veel be-
leefd. Ik zat in het hoofdbestuur van 
BOVAG en organiseerde dertig jaar 
lang internationale wielerbeurzen en 
congressen, onder andere in Baden-
Baden en Cannes. Vaak gaf ik 
lezingen over de bedrijfsvoering van 
wielerbedrijven. Ook organiseerde 
ik wielerrondes. Voor Groningen zat 
ik in het Dagelijks Bestuur van de 
groep mensen die de Giro d’Italia in 
2002 hierheen heeft gehaald. Vier 
jaar zijn we daar intensief mee bezig 
geweest: we gingen zelfs op audi-
entie bij de paus! Voor veel van die 
activiteiten ben ik door de toenmalige 
burgemeester nog geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau”. 

DUS NIET GEBOREN EN GETOGEN 
ONZE WIJK?
Rem: “Tijdens mijn jongensjaren 
had ik eigenlijk nog nooit van de 
Oosterpoort gehoord. Dat kwam pas 
later, toen ik na dansles altijd meis-
jes thuisbracht en zo de stad steeds 
beter leerde kennen”. Martha: “Ik 
woonde als kind in de Gulden Straat. 
Toen de oorlog in 1945 ten einde was 
en de Duitsers uit wraak het Schol-
tenshuis op de Grote Markt in lichter-
laaie zetten, hebben ze ook ons huis 
platgebrand. Vreselijk was dat. Wij 
zijn tijdelijk opgevangen in de Har-
monie. Ondertussen werden NSB’ers 
uit hun huizen gezet. De onteigende 
woningen werden verzegeld en wij 
daklozen mochten er een uitkiezen. 
Mijn vader was inmiddels overleden 
en mijn moeder koos een huis in de 
Leliestraat, waar wij gingen wonen. 
Ze kreeg 2.000 gulden ter compensa-
tie van ons afgebrande huis en daar 
moesten wij het maar mee doen. Zij 
heeft altijd hard moeten werken om 
het hoofd en dat van haar vier kin-
deren boven water te houden”. Rem: 
“In tegenstelling tot Martha hadden 

wij het behoorlijk 
goed. Mijn vader 
was een goede 
zakenman en in 
1929 waren wij 
de eerste Gro-
ningers met een 
eigen auto. Een 
Hors, de voorlo-
per van de Audi. 
Hij staat nu in 
een museum 
in Duitsland. 
Vanaf 1935 woonden 
wij boven de tweewielerzaak van 
mijn vader in de Brugstraat. Ook de 
oorlog hebben wij goed doorstaan. 
Er was altijd wel wat te ruilen. Rub-
berbanden bijvoorbeeld: dat fietste 
toch een stuk beter dan die houten 
wielen. De bevrijding was een grote 
chaos. Overal lagen lijken en brand-
den er gebouwen. Mijn vrienden en 
ik trokken plunderend en rovend 
door de straten van Groningen. De 
synagoge in de Folkingestraat lag 
bomvol vreterij van de Duitsers. Toen 
zij halsoverkop vertrokken probeer-
den wij dat te bemachtigen. Helaas 
kregen wij een mitrailleur van iemand 
van de Binnenlandse Strijdkrachten 
op de borst en moesten we de buit 
achterlaten. We togen naar de Brug-
straat, waar boven Kledingzaak De 
Vries een pension voor Duitsers was 
ingericht. Daar lag allerlei wapentuig, 
dat wij hebben meegenomen. Som-
mige geweren en mitrailleurs hielden 
we zelf, de rest hebben we in het 
water van de Kleine der Aa gegooid. 
Overigens hebben wij ons wapentuig 
later netjes ingeleverd”. 

WAT EEN VERHAAL! HOE HEBBEN 
JULLIE ELKAAR LEREN KENNEN?
Rem: “Ik scharrelde met een vriendin 
van Martha, waarmee ik op wedstrijd-
dansen zat bij Lesterhuis in de Kijk in 
’t Jatstraat. Zij moest altijd vroeg weg 
en in die tijd bracht je een meisje 
altijd netjes thuis. We stonden dan 
even in een portiek en nadat ik haar 
had afgeleverd snelde ik terug naar 
de dansschool, want daar waren nog 
wel meer leuke meiden”. Martha: 
“En toen vroeg mijn vriendin of ik 
niet met Rem wilde dansen. Ik was 
een braaf en trouw meisje en vond 
nooit wat aan dat dansen, maar dat 
veranderde door hem”. Rem: “Het 

was dansen op de vleu-
gels der liefde. Na de dansavonden 
in huize Maas bracht ik Martha altijd 
thuis. Mijn vrienden zagen er niets in 
en zeiden: ‘wat most met dat wicht, 
die valt ja nait te versieren’, maar ik 
wist: die gaat een keer voor de bijl, 
ha, ha, ha”. Martha: “Ja, van het een 
kwam het ander. Mijn vriendinnen 
snapten niet wat ik met zo’n ’lillekerd’ 
moest, maar een lelijk gezicht went, 
he!? In 1950 zijn we verloofd. Rem 
was dienstplichtig en werd drie jaar 
onderofficier bij het motortransport 
op vliegveld Soesterberg. Ik woonde 
bij mijn moeder. Toen Rem uit dienst 
kwam, zijn we in 1954 getrouwd. 
Niks geen officieel aanzoek. Eigenlijk 
heb ik hem gevraagd. Al mijn vrien-
dinnen gingen trouwen en ik vond dat 
wij dat ook maar moesten doen. Ik 
was tenslotte al 25 jaar en wilde niet 
overblijven”. Rem lachend: “…en niet 
meer werken, want dat was voor veel 
vrouwen ook een reden om te trou-
wen”. Door de woningnood woonde 
het kersverse echtpaar Buiter in de 
eerste instantie bij zijn ouders. Rem: 
“Wij wilden graag weg uit het ou-
derlijk huis, maar er was geen huis 
te krijgen. Toen Freek Boerema, lid 
van ‘Het Gebroken Geweertje’, naar 
Australië vertrok om zijn zonen uit 
het leger (en Korea) te houden, nam 
ik zijn fietsenzaak over. Voor mij een 
buitenkans, want dat wilde ik het 
liefst: ondernemer worden!”.

MAAR WAT IS NU HET GEHEIM 
VAN ZO’N LANG EN GELUKKIG 
HUWELIJK?
Martha: “Hij was vaak weg, dat 
scheelt een hoop”. Rem: “Je moet 
elkaar vertrouwen en elkaar vrijheid 
gunnen. Dat is prettig en je hebt 
elkaar ook nog wat te vertellen”. 

13

De Hors van de familie Buiter
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de grijze vakjes 
een uitspraak van Louis van Gaal. 
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers 
zijn gelijke letters. 

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

De oplossing moet uiterlijk op 
maandag 18 augustus aanstaande 
binnen zijn bij de redactie van 
De Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 11. 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.

1. Geweldig drinkgerei. (11)
2. Oranje kan in Brazilië iets opste-

ken over waterafvoer. (9)
3. De piemel van Van Persie doet 

pijn. (10)
4. Campingterrein. (8)
5. Tegenstander waar we gehakt 

van maken. (5+3+5)
6. Huntelaar tijdens de wedstrijd 

tegen Spanje, Nederlandse tijd. 
(10)

7. Dezelfde wedstrijd maar dan in 
de regen. (3+3+3)

8. Mensen als Danny en Daley 
doen het alleen met hun vingers. 
(5+5 of 10)

9. Om het verlies mee weg te drin-
ken. (12)

10. Komen Rensenbrink en Witschge 
ook uit Bedum? (6)

11. Pleonastische voetbaloefening. 
(9)

12. Dat foefje met die hoed blijft 
vreemd, ook na drie keer. (8)

13. Als Jeremain met geestdrift 
speelt is er gek genoeg geen bal 
aan. (9)

14. De aandacht wordt gericht op 
Krul, Vorm en Cillessen. (9)

15. Bij het WK je wilde haren kwijtra-
ken. (9+3)

16. Werktuig van iemand die veroor-
deeld is tot werk bij de plantsoe-
nendienst. (10)

17. Dubbel kunstwerk. (8)
18. Hiermee kunnen de supporters 

betalen. (14)
19. Werk van een uroloog. (11)
20. Verhaegh had gelukkig geen dub-

bele breuk. (13)
21. Muzikale voetballer. (13)
22. Met een muntje kan het spel 

weer verder. (6)

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 10

1. Wiskundige 2. Medicijnen  
3. Basisbeurs 4. Blokhut 5. College-
bank 6. Leernicht 7. Zonderland  
8. Wijsbegeerte 9. Foeteren  
10. Rugzak 11. Kennisfabriek 12. Ex-
traneus 13. Lustrum 14. Promoveren 
15. Sterrenkundige 16. Ivoren toren 
17. Faculteit 18. Meten is weten  
19. Bijvak 20. Strafrecht 21. Hersen-
kraker 22. Theologisch.

De oplossing is: WIJSHEID BEGINT 
MET TWIJFEL.

De winnaar van Cryptofilippine 10 
is Marcel Doosje uit de Nieuwstraat. 
Gefeliciteerd!
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111 9 1 9

2 1 4 6

3 5 7 2

4 5 4 6

5 3 3 3 1

6 8 5 7 2

7 7 2 6

8 4 2 7

9 6 2 9

10 6

11 1 2 9

12 2 3

13 8 1 8 4

14 4 9 7

15 1 6

16 2 3

17 5 9

18 7 4 5 4

19 3 1 9

20 6 4 5 5

21 8 5 7 9

22 7
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GERUISLOOS GENIETEN OP DE GRONINGSE GRACHTEN

Sinds deze lente verhuurt de uit de Oosterpoort afkomstige Guus Onge-
ring haar fluisterbootje aan duo’s die graag samen willen genieten van 
Groningen vanaf het water. Behalve het gebruik van haar luxe stalen 
bootje, krijgen mensen ook een picknickmand gevuld met hapjes en 
drankjes mee. 

Afhankelijk van het tijdstip is dit een 
uitgebreide lunch of heerlijke tapas. 
Uw Oosterpoorter verslaggever ging 
op een zonovergoten zaterdag een 
stukje met Guus varen om meer 
te weten te komen over dit nieuwe 
initiatief.

HOE BEN JE OP DIT IDEE GEKOMEN?
“Ik woon al jaren aan de Trompkade 
en zie dagelijks allerlei bootjes voor-
bij varen. Het viel mij op dat op de 
meeste boten grote groepen mensen 
zitten. Er zijn ook wel wat kleinere 
bootjes maar die zijn vaak zwaarbe-
laden. Iets voor twee personen die 
lekker luxe willen genieten was er 
nog niet. Toen mijn overbuurvrouw 
haar woonboot verkocht, heb ik daar-
om haar stalen bijbootje gekocht. Die 
heb ik samen met mijn neef en mijn 
broer omgebouwd tot een luxueus 
fluisterbootje. Dat was een enorme 
klus, met de nodige tegenslagen, 
maar uiteindelijk is het resultaat erg 
mooi geworden.” Al varende valt het 
op dat er inderdaad van alles voorbij 
komt, maar niets dat ook maar enigs-

zins lijkt op de “Parfait d’Amour”, zo-
als dit bootje heet. Terwijl wij in een 
relaxt tempo doorvaren, passeren we 
andere fluisterbootjes die volgepakt 
zitten met mensen en zo te zien nog 
geen twee kilometer per uur halen. 
Ze zien er ook wat gefrustreerd uit. 

“Proost hè” roepen wij licht triomfan-
telijk, terwijl we een glas witte wijn 
de lucht in steken en nog wat verse 
aardbeien nuttigen. Het luxegevoel 
begint behoorlijk in te dalen. Waarom 
heet zoiets überhaupt een fluister-
boot, terwijl de motor totaal niet te 
horen is? Stilteboot zou daarom 
eigenlijk een veel betere benaming 
zijn.

WAT IS JE DOELGROEP PRECIES?
“In principe verhuur ik het picknick-
bootje aan twee personen. Daar is 
het voor gemaakt. De boot is dan 
lekker ruim en comfortabel, precies 
zoals het bedoeld is, maar uitzonde-
ringen zijn natuurlijk eventueel be-
spreekbaar. In eerste instantie was ik 
van plan om een ochtend- , middag- 

en avondshift te doen maar dat bleek 
een hele opgave omdat ik nu een-
maal geen ochtendmens ben, dus 
heb ik de ochtendshift geannuleerd. 
Er komt toch meer bij kijken dan je 
denkt. Ik wil mensen graag in de wat-
ten leggen en originele verse hapjes 
meegeven. Als je dan, zoals nu in het 
begin, niet altijd vol zit, moet je voor 
elke nieuwe klant apart aan de slag. 
Dat vergt behoorlijk veel tijd. Daar 
komt bij dat de boot telkens moet 
worden opgetuigd en afgetuigd en ’s 

avonds naar zijn vaste ligplaats moet 
worden gebracht. Maar als het wat 
drukker wordt, dan vind ik daar vast 
mijn draai wel in. Voorlopig concen-
treer ik mij dan ook op het vergroten 
van mijn naamsbekendheid.”

Uw verslaggever heeft in ieder geval 
erg genoten van het tochtje door de 
haar welbekende Groningse diepen-
ring. Het zonnetje hielp zeker mee en 
vanaf het water zie je de stad in een 
heel ander perspectief. De geruisloze 
motor zorgt er vervolgens voor dat je 
gewoon lekker met elkaar kunt pra-
ten onder het genot van een hapje 
en een drankje. Een echte aanrader 
dus!

CvdL

Foto Peter Wollinga
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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 mevrouw Rika Beerlings - Strabbing.

Mevrouw Beerlings (90) woont in het 
appartementencomplex op de hoek 
van de Sophiastraat en de Maurits-
straat. Vroeger hield ze van zwem-
men en samen met haar man maakte 
ze vaak tochtjes op de motor. Ook 
ging ze graag bowlen, aan het Kat-
tendiep. “Dat vond ik heel mooi werk, 
ik was er ook goed in.”

HOE LANG WOONT U HIER? 
“Alweer 13 jaar. Ik heb altijd aan het 
Winschoterdiep gewoond op num-
mer 157. Samen met mijn man en 
vroeger met onze zoon. Mijn man is 
overleden voordat we hier kwamen 
wonen, dit huis heeft hij niet meer 
meegemaakt.”

WAT VINDT U VAN DE WIJK?
“Een fijne wijk. Ik heb hier altijd heel 
prettig gewoond. Vroeger was het na-
tuurlijk allemaal heel anders. Met al 
die winkels aan de Meeuwerderweg 
en de Oosterweg, de slager in de 
Jacobstraat. Ik ging ook in de buurt 
naar school, de Rijkenschool in de 
Warmoesstraat. In het Winschoter-

diep lagen toen nog geen woonsche-
pen. Je keek uit over de weilanden 
en er kwamen nog grote schepen 
langs. En ik weet nog, na de oorlog 
met de bevrijding, toen zetten alle 
buren stoelen op straat. Zaten we 
daar met zijn allen voor het huis te 
zingen.”

MIST U IETS IN DE WIJK? 
“Nu kom ik er niet meer zoveel uit. 
Maar het is jammer dat er zoveel 
winkels verdwenen zijn. Ik mis een 
goeie bakker in de buurt. En een 
slager.”

WAT IS UW FAVORIETE PLEK IN DE 
BUURT?
“Waar ik ben geboren, in de Ver-
lengde Frederikstraat. Daar heb ik 
later ook mijn man ontmoet, die zat 
bij een buurvrouw in de kost. Na ons 
trouwen woonden we om de hoek, 
aan het Winschoterdiep.”

BLIJFT U HIER NOG LANG WONEN?
“Ik blijf hier tot het niet meer kan. Ik 
krijg twee keer in de week hulp bij de 

boodschappen en bij het huishouden. 
Eten krijg ik van tafeltje-dekje. Op die 
manier kan ik hier zelfstandig wonen 
en dat bevalt heel goed.” 

MvdF

KOEK                  OP DE HOEK

mevrouw Rika Beerlings - Strabbing

PRIVÉ COLLECTIE

Elke dag begin ik met Tai Ji 
& Qigong, behalve zondag.

margobouwman@gmail.com
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BEACH EVENT 
BIJ SILO TODAY

BEACH EVENT BIJ SILO 
TODAY GAAT NIET DOOR

Het Beach Volleybal Event dat ge-
pland stond op 21 juni gaat niet door.

Alhoewel de gemeente reeds een 
akkoord had gegeven op de vergun-
ningaanvraag, kreeg het projectteam 
de begroting niet sluitend. Een te 
groot financieel risico omdat er bij 
slecht weer weinig animo zou kunnen 
zijn. De organisatie vindt het erg jam-
mer dat het Beach Volleybal Event 
niet door kan gaan op dit moment. 

BUURTOVERLEG

MAANDAG 16 JUNI
Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur. Overige data: 
1 september, 20 oktober en 1 
december. 

Informatie en indienen agendapunten 
via buurtoverleg@gmail.com.

TELEFOONNUMMERS

ALGEMENE NUMMERS
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.

SPEELTUINVERENIGING

ZATERDAG 28 JUNI
Opendag. Voor die gelegenheid 
staan er luchtkussens op het terrein. 
De speeltuin is te vinden aan Meeu-
werderweg 159. Elk gezin kan voor 
€ 10 per jaar lid worden, kinderacti-
viteiten zijn gratis voor leden. Meer 
informatie? Neem contact op met 
secretaris Carl Legger. Telefoon: 050-
3122129. E-mail: c.legger@home.nl.

KOORIANDER ZOEKT 
VERSTERKING!

IEDERE WOENSDAGAVOND
Hou je van zingen en zoek je een 
leuk koor dat repeteert in het Poor-
tershoes? Kom dan op woensdag-
avond om 20:00 uur een keer kijken, 
luisteren en meezingen bij Koorian-
der, een kleurrijk en gezellig koor met 
een repertoire van Mozart tot Musi-
cal. Kijk op www.kooriander.nl of mail 
naar info@kooriander.nl.

STERREBOS LIVE 2014

15 JUNI, 20 JULI, 17 AUGUSTUS EN 21 
SEPTEMBER
Alle concerten zijn van 14:30 tot 
16:30 uur in de muziekkoepel in het 
Sterrebos.

SERVICE

KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 14 JUNI 2014
Papa Formiga (varipop).

ZONDAG 15 JUNI 2014
Afrika Jam Café, aanvang 15:00 uur.

VRIJDAG 20 JUNI 2014
Groninger Songwriters Circle presen-
teert: muzikantenborrel & jam-sessie, 
aanvang 20:00 uur. Doe mee!

ZATERDAG 21 JUNI 2014
Der Helm (band met Maarten van der 
Helm, ex SKIK).

ZONDAG 22 JUNI 2014
Afrika Jam Café, aanvang 15:00 uur.

DONDERDAG 26 JUNI 2014
Café Unplugged presenteert: 3 sin-
ger/songwriters, aanvang 21:00 uur.

VRIJDAG 27 JUNI 2014
Groninger Songwriters Circle presen-
teert: 3 singer/songwriters, aanvang 
21.00 uur.

ZATERDAG 28 JUNI 2014
VRIJ DRINKEN. Feestje!

ZONDAG 29 JUNI 2014
Afrika Jam Café, aanvang 15:00 uur.

POORTERSHOES

Onze zomersluiting is op 4 juli en de 
start is op maandag 1 september.

De programmaboekjes worden 
verspreid in het weekend van 22 - 24 
augustus.

DINSDAG 9 SEPTEMBER
Mediteren voor gezonder leven. 
Na een korte cursus kan je zelf de 
vruchten plukken van je rustmomen-
ten. De effecten van TM zullen in een 
compacte presentatie verteld worden. 
Wilt u meer weten: dinsdag 9 sep-
tember is er in het Poortershoes een 
informatieavond over TM. 

Aanmelden bij Sjoerd Vos: iwcvos@
gmail.com of 06-38180225.

JAARMARKT 
OOSTERPOORT

ZATERDAG 21 JUNI
Jaarmarkt van 10:00 tot 17:00 
uur. Met onder andere de stand 
van de Oosterpoorter in de buurt 
van Friet van Piet. Zie hiervoor 
pagina 5 en de advertentie op de 
achterzijde.

Ook kunt u zich aanmelden voor 
de rommelmarkt bij de kop van 
de Oosterpoort. Kosten €15 voor 
5 meter. Elke extra meter kost €3. 
Aanmelden via 050-5280046.
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