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FURBY

De voorkant van deze Oosterpoorter laat er geen twijfel over bestaan: 
we zijn weer in de donkere dagen voor kerst beland. Met het streven 
naar de mooiste Oosterpoortervoorpagina allertijden was de ambi-
tie hoog en de inzet van vormgever Rudi Niemeijer tomeloos, maar 
beoordeelt u zelf het resultaat. Wij komen in ieder geval aardig in de 
stemming.

Er is dit jaar zelfs een cadeau in de vorm van een fonkelnieuwe wijkwet-
houder. Op de middenpagina’s pakken we het geschenk verder uit… en 
dringt zich de vergelijking met een Furby op. Deze beestjes, die zich vorig 
jaar in groten getale in de zak van Sinterklaas hadden verschanst, zien er 
alleraardigst uit, maar je moet er wel een band mee opbouwen. Hun karak-
ter ontwikkelt zich afhankelijk van de manier waarop je met ze omgaat. Die 
van vorig jaar waren soms na enkele dagen al ronduit kwaadaardig, terwijl 
anderen zich ontpopten tot aimabele wezens waar je best een paar vragen 
aan kunt stellen zonder het gevoel te krijgen met een kluitje in het riet te 
worden gestuurd. Dat gevoel kregen wij wel een beetje bij de antwoorden 
van onze nieuwe wijkwethouder op onze lezersvragen. 

Toch zijn we blij met ons cadeau, want de relatie is pril en bevindt zich nog 
in de fase waarin de mogelijkheden en verwachtingen worden afgetast. We 
zullen zien wat het nieuwe jaar ons brengt en verheugen ons nu eerst op 
het vuurwerk van oudejaarsavond. Op pagina 6 ziet u een knal waar menig 
illegaal geïmporteerd rotje jaloers op zou zijn. Wij gaan er vanuit dat het er 
hier met de jaarwisseling wat minder heftig aan toegaat, maar voor de ze-
kerheid hebben we de gemeentelijke instructies rondom het afsteken van 
vuurwerk en het houden van vreugdevuren nog even op een rijtje gezet. 
Daarmee kunnen we ons met een gerust hart overgeven aan de kerstge-
dachte. Lees Boe en u weet: het komt allemaal goed. 

Wij wensen u fijne feestdagen en 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

HOOFDREDACTIE
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, Ynskje van 
Meurs

MEDEWERKERS
Boe, Harm Kuiper, Luuk Verpaalen

FOTOGRAFIE
Evelien Brak, Joost van den Berg

VORMGEVING
Rudi Niemeijer

DRUK
De Marge 

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

VOLGEND NUMMER
Sluitingsdatum kopij 5 januari 2015, 
verspreiding in het weekend van  
17 januari 2015

JAARGANG 43 • DECEMBER 2014 • NUMMER 10

INHOUD

REDACTIONEEL
Furby ............................................... 3

NIEUWS
Entreeplein Oosterpoort .................. 4
Metingen Herewegviaduct ............... 4
Beplanting........................................ 4
De zorg in Groningen gaat 

veranderen… ................................ 5

ACHTERGROND EN OPINIE
Toekomstbeelden ............................ 6
Tegengeluid ..................................... 6
Liefde voor boeken .......................... 7
Boekje over de geschiedenis van de 

Brandenburgerbuurt ..................... 9
Gierzwaluwen in de Oosterpoort ... 10
Energiek burgerschap en 

fluisterzacht asfalt! ...................... 12
Wat moet je doen bij een verstuikte 

enkel? ......................................... 16
Maak het inbrekers niet te makkelijk 19
Bio Feestje: taarten met een verhaal 

21

RUBRIEKEN
Privé Collectie.................................. 5
Cryptofilippine de Luxe .................. 15
xxxBoe ........................................... 16
Oosterkidzzz .................................. 17
Koek op de hoek............................ 19
Service........................................... 23

Foto voorpagina Joost van den Berg

3



4

ENTREEPLEIN OOSTERPOORT 
DENK MEE OM DAT BETER TE MAKEN!

Het kruispunt Veemarktstraat / Griffeweg / Meeuwerderweg is de entree 
tot onze buurt. Het is echter een rommelige entree. Er spelen nu ver-
schillende ontwikkelingen rond dit ‘plein’. Het buurtoverleg wil dat voor 
zijn en zelf met een plan voor verbeteringen naar de gemeente stappen. 
We roepen de buurtbewoners hierbij op mee te denken.

Er spelen twee belangrijke kwesties 
rond dit kruispunt. In de eerste in-
stantie veiligheid. Met name verkeer 
komende vanuit de Meeuwerderweg 
ziet zich geconfronteerd met een 
breed en niet al te duidelijk kruis-
punt. Ook de oversteekplaats bij het 
Trompbruggetje is een kritiek punt. 
In de nabije toekomst wordt een 
toename van het verkeer op dit punt 
verwacht (zeker na de aanleg van de 
vernieuwde rondweg).

BETER
In de tweede plaats kan alles be-
ter ingericht worden. Nu hangen 
de verschillende gevelwanden als 
los zand aan elkaar. Eigenlijk is dit 
kruispunt een plein, maar niemand 
ervaart het als zodanig. Juist nu het 
Conservatorium aan het verbouwen 

is en zich meer op de omgeving wil 
richten via een open pui en een her-
kenbaar plein voor hun ingang, is het 
een goed moment ook eens naar de 
inrichting van het hele plein te kijken. 
De verschillende winkels en horeca 
zouden een duidelijker uitstraling 
moeten krijgen en zodoende een 
aantrekkelijker entree voor de Meeu-
werderweg kunnen vormen.

IDEEËN
Het buurtoverleg hoort graag van 
wijkbewoners of hier wat aan zou 
moeten gebeuren, en wat dan. Je 
zou kunnen denken er ook verkeers-

technisch meer een plein van te 
maken, dus de beide rijstroken meer 
uit elkaar te halen met wel een door-
steek ter hoogte van de Meeuwerder-
weg, of eventueel een rotonde. Ook 
een vluchtheuvel bij de oversteek 
van het Trompbruggetje zou kunnen. 

Ook wat betreft de indeling is er van 
alles te bedenken. Een muziekkoepel 
waar studenten van het conserva-
torium in kunnen spelen? Gezellige 
terrassen? Een gebiedsmanager die 
de winkelpanden weer helpt invullen? 
Een kunstwerk als markeringspunt?

NEEM CONTACT OP!
Laat het weten hoe je erover denkt 
via buurtoverleg@gmail.com. Alle 
ideeën zijn welkom. Ook als je vindt 
dat er niets moet veranderen, kun je 
dat ook laten weten. 

Alle ideeën gaan we verzamelen in 
een brief naar de gemeente en u 
hoort er natuurlijk meer over in de 
Oosterpoorter.

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

METINGEN HEREWEGVIADUCT

Zoals we al eerder berichtten, wordt de vervanging van het Hereweg-
viaduct uitgesteld tot 2028, maar worden er wel enkele maatregelen ge-
nomen om de levensduur van het huidige viaduct verlengen.

Inmiddels is de conditie van het 
Herewegviaduct onderzocht. Er 
is vastgesteld hoe het viaduct de 
komende jaren in de gaten wordt 
gehouden. En op welke manier het 
viaduct op een veilige manier in ge-
bruik kan blijven. 

Ook de komende tijd doen mede-
werkers van de door de gemeente 
ingeschakelde ingenieursbureaus re-
gelmatig metingen op, onder en in de 
buurt van het viaduct. Volgend jaar 
wordt aan het viaduct gewerkt: asfalt 
wordt dan vervangen, metselwerk en 
beton gerepareerd en de leuningen 
van het viaduct worden geconser-

veerd. ProRail voert reparaties uit 
aan de onderkant van het viaduct. 
Wanneer dit werk wordt uitgevoerd is 
nu nog niet bekend.

BEPLANTING

Bewoners van de Stoker en Brander 
zijn voor de zomer met de Gemeente 
in overleg geweest over de mogelijk-
heden met betrekking tot de be-
planting voor de woontorens. Mede 
door de hevige wind is de huidige 
beplanting geen succes. Daarnaast 
zijn de ‘cirkels’ waarin de beplanting 
staat een aantrekkelijke plaats voor 
hondenpoep en afval. Het plaatsen 
van gekleurde bloembakken (die mo-
menteel langs de Gideonweg staan) 
is één van de besproken opties. De 
Gemeente is bereid om bewoners 
een budget te geven om deze zelf te 
beplanten én te onderhouden. Be-
woners kunnen hun ideeën hierover 
mailen naar platformsb@gmail.com. 

Bron: nieuwsbrief bewonersplatform 
Stoker&BranderHerewegviaduct wordt nog 14 jaar gebruikt
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DE ZORG IN GRONINGEN GAAT VERANDEREN…

WIJ Groningen: nieuwe naam en nieuwe website voor ondersteuning en 
zorg in Stad. Hebt u een vraag over de opvoeding van uw kind? Bent u 
op zoek naar een leuke activiteit in uw buurt? Bent u slecht ter been? En 
denkt u dat u een scootmobiel nodig hebt?

Daarvoor kunt u vanaf nu terecht op 
wij.groningen.nl.

DICHTBIJ HUIS
Onder ‘WIJ Groningen’ werken 
de sociale teams, Stips en CJG’s 
samen. WIJ Groningen krijgt elf WIJ-
teams in de stad. Voor alle Stadjers 
een team dichtbij huis. De teams 
krijgen de wijknaam waar het team 
gevestigd wordt. Bijvoorbeeld WIJ 
Vinkhuizen, WIJ Lewenborg, WIJ 
Hoogkerk enzovoorts. 

NIEUWE WEBSITE
wij.groningen.nl is een nieuwe websi-
te voor informatie, advies, ondersteu-
ning en ontmoeting in Groningen. 

Op deze website staat informatie en 
dienstverlening van het Zorgloket, de 
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) 
en de Stips (Steun- en informatiepun-
ten in de wijk). 

CONTACT
Hebt u behoefte aan informatie, 
advies, ondersteuning of zorg? 
Dan kunt u straks terecht bij een 
WIJ-team bij u in de buurt. Vanaf 1 
januari beginnen we in Beijum. Voor 
de zomer start ook in de Oosterpark 
een WIJ-team. 

Daarna breiden we uit zodat er in 
de hele stad WIJ-teams zijn. Voor 
ondersteuning, zorg én ontmoeting 

dichtbij huis. Op wij.groningen.nl 
leest u meer over de WIJ-teams in 
Groningen en de veranderingen in de 
zorg vanaf 1 januari 2015. 

MEER WETEN
Meer weten of wilt u liever iemand 
spreken? Hebt u een vraag over 
jeugdhulp? Dan kunt u bellen met 
het CJG Groningen, telefoonnummer 
050 367 49 92 (op werkdagen van 
08.00-20.00 uur).

Hebt u een andere vraag over zorg 
of ondersteuning? Dan kunt u bellen 
met het Zorgloket van de gemeente 
Groningen, telefoonnummer 050 367 
42 00 (op werkdagen van 8.30-17.00 
uur).

OVERHEID
Op hoeverandertmijnzorg.nl staat 
informatie van de Rijksoverheid.

PRIVÉ COLLECTIE
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TOEKOMSTBEELDEN
Op de site van Aanpak Ring Zuid 
staan sinds een tijdje nieuwe 
zogenaamde ‘bolfoto’s’. Dat zijn 
foto’s van een bepaalde plek die je 
360 graden rond kunt bekijken. De 
foto’s laten de situatie van nu zien 
en van de situatie als de Ring Zuid 
klaar is. 

Hierbij een impressie van de kruising 
Meeuwerderweg/Esperantostraat en 

de kruising bij het Oude Winschoter-
diep voor en na de aanpak. 

Op de grote foto een overzicht van 
het gebied tussen Oosterpoort en 
de Linie zoals het er straks uit zou 
kunnen gaan zien. Prachtige grote 
groene bomen, maar die staan er dus 
voorlopig nog niet. Het Buurtoverleg 
Oosterpoort heeft gepleit voor een 
groene invulling van dit gebied, maar 

wil wel nadrukkelijk in overleg met de 
bewoners en Aanpak Ring Zuid de 
definitieve invulling bepalen. 

Daarvoor is destijds een klank-
bordgroep ingesteld. De wens om 
het Oude Winschoterdiep open en 
bevaarbaar te maken, is niet in de 
definitieve plannen terecht gekomen.

Ruurd de Boer

Straks Straks

Nu Nu

Oude WinschoterdiepMeeuwerderweg/Esperantostraat

TEGENGELUID

Niet iedereen is alleen maar posi-
tief over de idyllische plaatjes van 
de nieuwe zuidelijke ring. Wellicht 
heeft u de krant van Platform Gro-
ningen Verdient Beter inmiddels 
ontvangen. Deze uitgave is verge-
lijkbaar met de kranten ‘Groningen 
Bereikbaar’ die de stuurgroep Aan-
pak Ring Zuid ter informatie heeft 
verspreid, maar je hoeft niet heel 
goed te kijken om te zien dat de 
teneur totaal anders is. 

Op de voorpagina staat een explosie 
en op een foto van het toekomstige 
Zuiderplantsoen (dat op de dek-
sel van het verdiepte deel van de 
ringweg ligt) lopen de mensen met 
mondkapjes op. Ebel Glastra en 

Pieter Sauer van het Platform Gro-
ningen Verdient Beter leggen het uit: 
“Die explosie staat op de voorpagina 
omdat vrachtwagens geladen met 
explosief gas door de tunnels mogen 
rijden. De tunnels hoeven niet te vol-
doen aan de officiële veiligheidseisen 
voor tunnels. Ze worden vijf meter te 
kort gemaakt, zodat die veiligheids-
eisen juridisch niet afdwingbaar zijn. 
Ook het projectbureau houdt reke-
ning met een dergelijk zeer ernstig 
ongeval. Dat blijkt wel uit het besluit 
om de laag grond op de deksels te 
verhogen, omdat die deksels anders 
bij een ontploffing in de tunnels de 
lucht in gaan. Bij het Zuiderplantsoen 
zullen mondkapjes nodig zijn tegen 
de smog. De lucht uit de tunnels 
wordt namelijk niet gezuiverd. En die 
grote groene bomen zullen er in het 

echt nooit komen. Daarvoor komt er 
veel te weinig grond op die deksels. 
Dat zogenaamde Zuiderplantsoen 
wordt volgens ons een strook gras 
met wat struikjes waar je door de 
luchtvervuiling en het lawaai uit de 
tunnelbak niet wilt zijn.” 

EWD
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In mei dit jaar maakte Erik Kweksilber, eigenaar van boekhandel Godert 
Walter in de Oude Ebbingestraat, bekend dat hij de winkel ging verko-
pen. Hij kon, mede om gezondheidsreden, na 37 jaar niet langer in de 
winkel staan. Oosterpoorter Erwin de Vries meldde zich meteen, samen 
met partner Allard Steenbergen. Op 1 oktober was de koop uiteindelijk 
rond. De Vries is nu de trotse eigenaar van een boekhandel. En dat in 
een tijd waarin de ene boekwinkel na de andere over de kop gaat. Wat 
beweegt hem? Tijd voor een gesprek!

WIE IS ERWIN DE VRIES?
“Ik woon sinds 1982 in de 
Oosterpoort en kan me de roerige 
avonden over de sloopplannen van 
oud-wethouder Ypke Gietema nog 
levendig herinneren. Ik ken de buurt 
dus goed. Dat was misschien de 
reden dat ik een jaar geleden ge-
vraagd werd om penningmeester te 
worden voor het Buurtoverleg. Prima, 
doe ik graag, al wist ik toen nog niet 
dat ik naast mijn andere werkzaam-
heden ook nog een boekhandel zou 
overnemen. Momenteel kijk ik het 
even aan of het nog te combineren 
valt. Ik werk zelfstandig en doe veel 
vertaalwerk van het Duits naar het 
Nederlands. Daarnaast geef ik een 
paar uur per week les op het Willem 
Lodewijk Gymnasium. Ook ontwik-
kel ik schoolboeken Duits. Hierdoor 
ben ik al jaren bekend met de wereld 
van uitgevers en boekhandelaren en 
durfde ik de stap wel aan, samen met 
compagnon Allard Steenbergen. Hij 
heeft zestien jaar als inkoper gewerkt 
bij Polare/Selexys/Scholtens-Wristers 
maar was zijn baan na het faillisse-
ment kwijtgeraakt.” 

NIEUW AVONTUUR
“Allard ken ik van voetbal. Het 
laagste zondagselftal van Be Quick,” 
grinnikt De Vries. “Na de training za-
ten we vaak na te praten over onze 
gemeenschappelijke liefde: boeken. 
Toen in mei het nieuws kwam dat één 
van de laatste zelfstandige boekhan-
dels in Groningen te koop stond, ging 
dat ons aan het hart. Ik was daar zelf 
vaste klant en kende de mensen. 
Samen hebben we een plan gemaakt 
om de winkel over te nemen. De 
winkel is echt een ontmoetingsplaats, 
er komen veel mensen die bij de uni-
versiteit werken. Die blijven komen, 
omdat we – net zoals Erik Kweksilber 

dat heeft gedaan – iets bijzonders 
bieden.”

MEER DAN ALLEEN BOEKEN
Het assortiment is veelzijdig, met 
een accent op literatuur, geschiede-
nis, Groningana en oorspronkelijk 
Duits. De eigenaren zijn gesteld op 

persoonlijk contact met hun klanten 
en zien Godert Walter graag als 
méér dan een winkel. De Vries: “We 
willen een trefpunt zijn voor allerlei 
geïnteresseerde, betrokken mensen. 
Bovendien willen we hen graag meer 
bieden dan boeken alleen. Daarom 
organiseren we met enige regelmaat 
tentoonstellingen en lezingen. Dat 
gaat dan over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. Een avond over 
Marx en Spinoza hadden we laatst, 
maar we besteden ook aandacht aan 
kunstkritiek en organiseren een Duits 
leescafé. Klinkt misschien wat elitair 

allemaal, maar daar is in een univer-
siteitsstad als Groningen wel belang-
stelling voor. Van die klanten moeten 
we het hebben.” 

VOLGEND HOOFDSTUK IN 
GESCHIEDENIS VAN DE WINKEL
“Kweksilber was erg blij dat zijn 
winkel blijft bestaan”, weet De Vries. 
“De geschiedenis van winkel gaat ver 
terug. In 1942 vestigde Godert Walter 
de winkel. Er werd veel gelezen in de 
oorlog en de verkoop van boeken flo-
reerde. Na acht uur 's avonds mocht 
niemand meer naar buiten, dus er 
bleef niet veel over om te doen. De 
boekhandelaar was ook actief in het 

verzetswerk: hij hielp kunstenaars die 
in financiële moeilijkheden zaten en 
verspreidde illegale uitgaven onder 
de toonbank. Op een kwade dag in 
1944 zocht de Sicherheitsdienst hem 
thuis op, de 33-jarige boekhandelaar 
werd ter plekke gefusilleerd. Met 
deze overname voegen we een vol-
gend hoofdstuk aan de geschiedenis 
van Godert Walter toe. Ik ben trots 
om hier onderdeel van uit te maken.”

Informatie op www.godertwalter.nl.

YvM

Erwin de Vries (l) en Allard Steenbergen (foto Joost van den Berg)

LIEFDE VOOR BOEKEN
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BOEKJE OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE BRANDENBURGERBUURT
In 1864 kocht de Bouwvereeniging te Groningen – de eerste woning-
corporatie in de stad – ten zuiden van de vestingwal grond aan om er 
kleine, degelijke woningen voor de ‘arbeidende, niet behoeftige klasse’ 
te bouwen. Het was de tijd waarin werd ingezien dat de opeenhoping 
van mensen in vochtige krotten in sombere stegen de ontwikkeling van 
besmettelijke ziekten in de hand werkte. Door woningen in een ruime en 
luchtige omgeving te bouwen, konden de zedelijkheid en de gezondheid 
van arme stadsbewoners worden bevorderd en kon tegelijkertijd in de 
speculatiebehoefte van de vermogende leden van de Bouwvereeniging 
worden voorzien. 

De huisjes uit 1864/65 staan er nog 
altijd en vormen samen met later 
gebouwde woningen een van de 
meest charmante buurtjes van de 
stad. Over de geschiedenis van de 
Brandenburgerbuurt – bestaande 
uit (Kleine) Brandenburgerstraat en 
(Kleine) Sophiastraat – heeft be-
woner Annet Kampinga een boekje 
geschreven.

Zij beschrijft daarin het verhaal van 
de Bouwvereeniging. Aan de hand 
van historische kaarten vertelt zij 
eveneens wat zich in dit kleine stukje 
stad vanaf de 16e eeuw allemaal 
heeft afgespeeld. 

HISTORISCHE KAARTEN EN FOTO’S 
Het hoge, droog gelegen gebied ten 
zuiden van de vesting Groningen 
was in de 16e eeuw een nog glooi-
ende landschap vol korenmolens, 
aantrekkelijk voor tuinders, maar het 
verschafte ook strategische voorde-

len aan vijandelijke legers, zoals die 
van de Spanjaarden in de Tachtig-
jarige Oorlog en Bommen Berend 
in 1672. In de 19e eeuw vormde de 
Brandenburgerbuurt het decor van 
de mooiste tuinkoepels die Gronin-
gen rijk was. 

In het boekje wordt verder onder 
andere aandacht besteed aan het 
stempellokaal aan de Sophiastraat 
in de crisisjaren van de vorige eeuw 
en de winkeltjes die er ooit te vinden 
waren. Daarnaast worden herin-
neringen opgehaald aan de Tweede 
Wereldoorlog, gewezen op het vele 
groen in het buurtje en op bijzondere 
architectonische details en archeo-
logische vondsten. Het boekje telt 
zestig pagina’s en bevat bijna tachtig 
kleurenfoto’s en ruim dertig histori-
sche foto’s en afbeeldingen. Ontwerp 
en fotografie zijn van de hand van 
grafisch vormgever Maurits Peer-
bolte.

WAAR TE KOOP
‘Anderhalve eeuw Brandenburger-
buurt’ is te koop bij Primera aan de 
Meeuwerderweg of (na werktijd) aan 
de Sophiastraat 9 bij Annet Kampin-
ga. Het boekje kost twintig euro. 

EWD

Annet met Reina (foto Mark Doeglas)
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In het voorjaar meldde de 
Oosterpoorter dat Marcel Kersten 
en Roland Jalving de gierzwa-
luwen in de Oosterpoort gingen 
tellen, met daarbij de oproep voor 
het doorgeven van waarnemin-
gen. De telling zit er op, Marcel en 
Roland gaan hieronder nader in op 
de resultaten. 

WAAROM ZIJN GIERZWALUWEN 
INTERESSANT?
Allereerst nog even waarom we zo 
geïnteresseerd zijn in gierzwaluwen. 
De laatste tijd vinden veel mensen 
natuur in de stad steeds belangrijker. 
Die natuur is daar weliswaar schaars, 
maar er zijn enkele vogels die zich 
hebben aangepast en zonder proble-
men in de stad leven, zoals merels 
en koolmezen. 

Er zijn ook soorten die alleen maar in 
steden voorkomen, zoals de huismus 
en... de gierzwaluw. 

Eigenlijk gaat het met de meeste van 
die beesten niet zo goed en zijn ze 
allemaal in meer of mindere mate in 
aantal afgenomen de laatste jaren. 

STADSVOGELS
Gierzwaluwen broeden uitsluitend in 
huizen of andere gebouwen en zijn 
dus echte stadsvogels te noemen. 
Ze zoeken weliswaar vaak voed-
sel op ruime afstand buiten de stad 
(soms wel meer dan 100 kilometer), 
maar zonder gebouwen geen nesten 
en dus geen gierzwaluwen. Dat 
voedsel bestaat overigens uit vlieg-
jes en andere insecten die ze in de 
lucht vangen. Alleen bij het broeden 
en jongen grootbrengen komen ze 
aan de grond. De rest van hun leven 
speelt zich volledig af in de lucht; 
eten, slapen en paren, alles. 

De gierzwaluwen zijn hier alleen 
tijdens het broeden in de zomer, zo 
vanaf eind april tot eind juli. Daarna 
vliegen ze naar Afrika waar ze over-
winteren, om in het voorjaar weer 
te verschijnen. Dan zie en hoor je 
ze ineens boven de huizen vliegen 
en achter elkaar aanjagen, met hun 
hoge schelle gierende roepen. 

TELLEN
Afijn, de telling, dat is geen eenvou-
dige klus. We proberen het aantal 

broedparen te tellen in de wijk. Eén 
methode is dan het zoeken van de 
nesten. Maar die zijn onopvallend, 
in allerlei gaten in huizen waar ze 
makkelijk in kunnen kruipen, zoals 
onder dakpannen of dakgoten. Om 
ze te vinden moet je eigenlijk de 
oudervogels ‘betrappen’ als ze hun 
jongen komen voeren. Dan vliegen 
ze snel naar binnen, leveren een 
lading insectjes af aan hun jongen en 
vliegen weer naar buiten. Dat doen 
ze maar zo’n 24 keer per dag. ’s Mor-
gens, een paar uur na zonsopgang 
en ‘s avonds tegen zonsondergang. 
Omdat ze te zien moet je er op het 
goede moment bij zijn. Extra lastig: 
er kunnen meerdere nesten achter 
één nestopening liggen…. 

BROEDPLAATSEN
Een andere methode is het tellen van 
de vliegende gierzwaluwen boven de 
broedplaatsen. Gierzwaluwen heb-
ben de neiging om dicht bij elkaar te 
broeden, eigenlijk in losse kolonies. 
De oudervogels houden ervan om in 
de avonduren eindeloos lang boven 
die locaties rond te hangen, dan 
vliegen ze keihard rondjes met zijn 

Met het resultaat van de tellingen
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allen. Ervan uitgaand dat het zowel 
de mannetjes als vrouwtjes zijn in die 
clubjes, kun je het aantal vogels in 
die groepen delen door twee en dan 
heb je ongeveer het aantal broedpa-
ren en nesten op die plek. 

RESULTAAT
Wij hebben beide methoden gebruikt. 
Na vele wandelingen door de wijk 
hebben we een mooi resultaat. In 
totaal hebben we in de wijk zo’n een-
endertig broedparen ontdekt in 2014. 

De belangrijkste kolonie zit in de 
J. Goeverneurstraat, Van Sijssen-
straat, J. Altinghstraat en Nieuw-
straat. Hier hebben we wel 16 nesten 
ontdekt.

En daar komen, op basis van het 
aantal rondvliegende vogels boven 
deze plek, naar schatting nog mini-
maal 4 nesten bij. Ze broeden daar 
allemaal onder de daken, of achter 
de daklijsten (die houten planken on-
der de dakgoot). De nestopeningen 
zitten tussen twee niet goed aan-
sluitende daklijsten van aan elkaar 
grenzende huizen. 

En dan zijn er nog een paar kleinere 
plekken met broedende gierzwalu-
wen. Zo verwachten we in de kerk 
aan de Oosterweg circa drie nes-
ten. We hebben daar geen nesten 
kunnen vinden, maar er vlogen wel 
voortdurend zes vogels rond. Zo 
waren er boven de kruising Zuider-
park-Oosterweg regelmatig acht 
gierzwaluwen aan het cirkelen, dan 
gaat het dus om vier nesten. Volgens 
dezelfde redenatie zitten er rond de 
kop van de Oosterpoort minimaal 
twee nesten. 

De oproep in de Oosterpoorter in het 
voorjaar leverde één reactie op van 
Rudi Niemeijer, dank! Hij ontdekte 
één nest in de Brandenburgerstraat, 
met de nestopening onder de dak-
goot, op acht meter hoogte. 

EN VERDER
Deze telling maakt deel uit van een 
gierzwaluwinventarisatie van de hele 
stad, georganiseerd door de Gier-
zwaluw Werkgroep Groningen. De 
resultaten van de hele stad zijn nog 
niet bekend, die komen later. Maar 
op basis van de uitkomsten ervan 

wordt bekeken wat de beste plekken 
zijn om nestkasten op te hangen. 
Die worden dan gratis aangeboden 
en opgehangen door de gemeente, 
steeds in overleg met bewoners. 

Want gewone nestplaatsen van 
gierzwaluwen zijn steeds schaarser. 
Dat komt omdat de afwerking van de 
huizen, door opknappen en renova-
ties steeds ‘netter’ wordt. Voorheen 
vonden gierzwaluwen makkelijker 
nestplaatsen, onder de dakpannen of 
achter daklijsten. 

Om gierzwaluwen in de wijk te 
houden vormen nestkasten dan een 
goed alternatief. In de Oosterpoort 
hangen ze hier en daar al, maar we 
hebben niet kunnen waarnemen of 
daarin daadwerkelijk wordt gebroed. 
Misschien dat de bewoners daar zelf 
eens naar kunnen kijken? Mail waar-
nemingen naar rojalving@gmail.com.

Volgend jaar hopen we meer te kun-
nen melden over de gierzwaluwen in 
de Oosterpoort. 

Marcel Kersten en Roland Jalving
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INTERVIEW MET ONZE WIJKWETHOUDER  

TON SCHROOR 

In onze vorige editie heeft u al kunnen lezen over het fenomeen wijkwet-
houder. Vanaf 1 januari 2015 zijn de tweeënveertig Groningse wijken ver-
deeld in vijf stadsdelen en even zoveel wijkwethouders. Het fenomeen 
wijkwethouder is niet nieuw, er zijn meerdere kleine en grote gemeenten 
in Nederland die dit concept al hebben omarmd. De Groningse raad 
heeft hiervoor gekozen naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Voor de 
verandering’, waarbij de raad de wens opperde meer in dienst van de 
bevolking te willen opereren.

De raad streeft hierbij mensen meer 
actief bij hun wijk te betrekken en 
hun energie aan te spreken om die 
wijk leefbaarder te maken. De ge-
meente ziet haar rol meer als partner 

van de burgers dan als initiator van 
beleid. De eerste wijkwethouder 
van stadsdeel Zuid en dus ook de 
wijkwethouder van de Oosterpoort is 
Ton Schroor.

WIE IS TON SCHROOR?
Op 6 april 1970 zag Ton Schroor in 
West-Terschelling het levenslicht. Na 
het VWO in Harlingen wist hij niet 
goed ‘wat hij wilde worden’. Tijdens 
zijn dienstplicht bedacht hij dat een 
studie sociale geografie aan de RUG 
een goede keus zou zijn. Groningen 
heeft hij sindsdien nooit meer ver-
laten; inmiddels woont hij met zijn 
gezin in Corpus Den Hoorn. In 2002 
werd Schroor lid van D66. Na jaren 
in de particuliere sector (o.a. Oranje-
woud, Arcadis en Heijmans Vast-

foto Joost van den Berg
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goed) begon de politieke carrière van 
Schroor aanvankelijk nog rustig bij de 
provincie. In 2009 kwam hier radicaal 
verandering in toen hij, zoals hij zelf 
zegt, ging voor het hoogst haalbare: 
lijsttrekker van D66 bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2010. Zo 
geschiedde.

Als wethouder heeft hij de onder-
werpen financiën, onderwijs, zorg en 
welzijn, publieke dienstverlening en 
ICT in portefeuille. En (officieel vanaf 
1 januari 2015) is hij daarnaast dus 
ook wijkwethouder van stadsdeel 
Zuid. 

Officieel vanaf 1 januari: maar de 
voorbereidingen hiervoor zijn reeds 
enkele maanden gaande. Zo heeft 
Schroor zes mensen om zich heen 
die hem in deze functie ondersteu-
nen: het Wijkteam Zuid, met daarin 
onder meer gebiedsmanager Eric 
Mooij. Met dit team komt hij één keer 
per maand op een vast moment bij-
een om samen verschillende initiatie-
ven te bespreken.

BURGERSCHAP
Ton Schroor vindt dit interview een 
mooie gelegenheid om te verduidelij-
ken wat het wijkwethouderschap voor 
hem inhoudt. Eendrachtig het motto 
van wijlen JFK: “Don’t ask what your 
country can do for you, but what you 
can do for your country”, verwacht 
ook Schroor van burgers dat zíj met 
initiatieven komen. 

Geen klagers maar energieke stad-
jers met interessante, realistische en 
uitgewerkte ideeën. Waar door hem 
en zijn team dan snel en adequaat 
op gereageerd kan worden. Een 
goed voorbeeld daarvan, vindt hij 
zelf, is het fietspad dat nu aange-
legd wordt in Engelbert. Een goed 
doordacht initiatief van bewoners en 
ondernemers in Engelbert waarbij de 
gemeente ‘slechts’ zorgde voor de 
‘korte lijntjes’ en het geld.

Een ander voorbeeld is afkomstig uit 
de rivierenbuurt. Een reeds lopend 
initiatief voor een veiligere woon-

omgeving is door Schroor en het 
Wijkteam Zuid opgepakt om op 19 
december samen met politie, woning-
bouwcorporatie én bewoners in deze 
buurt een veiligheidsschouw houden. 
Gezamenlijk lopen zij dan door de 
buurt om te zien waar het aan de 
veiligheid schort. Daarnaast wor-
den anti-inbraak adviezen gegeven 
om het algehele veiligheidsgevoel 
te vergroten. Schroor vindt dit een 
uitstekend initiatief dat ook in andere 
buurten toepasbaar is.

EIGEN KEUS
Op de vraag of ‘Zuid’ zijn eigen 
keuze is geweest bij de verdeling van 
de verschillende wijken over de vijf 
wethouders, antwoordt hij met een 
volmondig: “Ja!” Juist de diversiteit 
van oude (Oosterpoort) en nieuwe 
(Piccardthof) buurten en de aanwe-
zigheid van bedrijven (bijvoorbeeld 
rondom het Martiniziekenhuis) vindt 
hij interessant en uitdagend. 

Zo is hij enthousiast over het initiatief 
Ondernemend Zuid, waarbij instel-
lingen als Novo en Noorderbrug de 
verbinding willen aangaan met on-
dernemers om samen zinvolle dag-
bestedingsplekken voor hun cliënten 
te ontwikkelen. 

STRIKKEN
Aan het einde van het interview pro-
beert de Oosterpoorter de wethouder 
te strikken voor een maandelijkse 
column. Alhoewel gevleid door het 
aanbod, lijkt het Schroor teveel van 
het goede. Hij vindt dat daardoor zijn 
positie te belangrijk wordt gemaakt. 
Uiteindelijk wordt overeengekomen 
dat meerdere keren per jaar lezers-
vragen door hem of door één van 
de leden van het wijkteam worden 
behandeld. 

Ook komt Schroor met een tegen-
voorstel. Het lijkt hem een goed plan 
als er een avond georganiseerd 
wordt waarbij de Oosterpoorters met 
goede, vernieuwende ideeën voor 
hun wijk komen. Dit is een initiatief 
waarvoor Schroor graag naar de wijk 
komt.

LEZERSVRAGEN
Over de lezersvragen: op onze 
oproep in de vorige Oosterpoorter 
kregen wij twee reacties van lezers. 

Lezer Klaas Boer vraagt zich af of 
het mogelijk is de volgende keer dat 
de Griffeweg een nieuwe asfaltlaag 
krijgt, om fluisterstil asfalt te gebrui-
ken. Dit vanwege de geluidsoverlast 
voor de bewoners die in de appar-
tementen dicht op de ontzettend 
drukke weg wonen. Volgens Schroor 
is dit geen typische vraag voor de 
wijkwethouder maar voor de collega 
van Verkeer en Vervoer, Paul de 
Rook.

Lezer Henri van Voorn komt met het 
voorstel van een speciaal pad met 
houtsnippers voor hardlopers rondom 
de Euroborg. Schroor vindt dit een 
goed voorbeeld van een initiatief 
dat nog uitgewerkt moet worden. 
Als ‘breed gedragen voorstel’ , dus 
als samenwerkingsproject tussen 
bewoners en bedrijven (FC Gronin-
gen, Wolf bioscoop, Plaza Sportiva) 
en verder uitgewerkt is het wellicht 
een interessant initiatief om over te 
discussiëren. Hij raadt de heer van 
Voorn aan om uit te zoeken welke 
mensen hierin geïnteresseerd zijn 
en welke partijen hieraan mee willen 
werken. 

HOE ZIT HET MET HET GELD?
De gemeente heeft 2,2 miljoen vrij 
gemaakt voor het wijkwethouder-
schap. Daarvan gaat vijf ton naar het 
behoud van participatiebanen. Verder 
gaat er twee ton per jaar naar de vijf 
verschillende wijkwethouders. Blijft 
over zeven ton die vooralsnog nog 
even apart worden gezet. Het doel 
is dat, naarmate het wijkwethouder-
schap meer vorm krijgt, het besteed-
bare budget per stadsdeel, dus ook 
per wijkwethouder, de komende jaren 
gaat groeien naar één miljoen.

Wij kijken uit naar uw vragen en 
voorstellen voor de wethouder en zijn 
team.

Patricia Frijns

ENERGIEK BURGERSCHAP EN FLUISTERZACHT ASFALT!
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C R Y P T O F I L I P P I N E  D E  L U X E  1 5

Na het correct invullen van de crypto-
filippine leest u in de gekleurde vak-
jes een zin die van toepassing is op 
de laatste weken van 2014. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. De oplossing moet uiterlijk op 
maandag 5 januari 2015 binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 15. 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. De 
winnaar ontvangt een gevulde bood-
schappentas ter waarde van € 20,-, 
ter beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 14 
1. Pietendiscussie 2. Golden Earring 
3. Bezwaarmaker 4. Stroopwafelmo-
tief 5. Kroeshaar 6. Strooigoed 

7. Stereotypering 8. Volksvermaken 
9. Kaaspiet 10. Heiligdom 11. Lippen-
stift 12. Intochtcomité 13. Rijtoer 
14. Erfgoed 15. Roetvegen  
16. Kromstaf 17. Borstplaat  
18. Regenboog 19. Schimmelcultuur 
20. Broerplein 21. Moderniseren.

De oplossing is: DE ZWARTEPIET 
TOESPELEN. De winnaar van Cryp-
tofilippine 14 is Rudy Lentze uit de 
Polderstraat. Gefeliciteerd!

15

1. Op dit evenement is geen springkus-
sen nodig. (12)

2. Van het Centraal Station over de H.N. 
Werkmanbrug en dan rechtsaf. (10)

3. Noren die muziek maken. (14)
4. Kan die aanstellerij niet bin-

nen? (13)
5. Ais. (4+3+1)
6. As. (4+3+1)
7. Hier wordt de kwaliteit van 

het ijs onderzocht. (9)
8. Onderhandelende Gronin-

gers. (13)
9. Werk bij Kardinge. (6)
10. Deze weg is nog niet 

bestrooid. (6)
11. Omstandigheid waarbij je uiteindelijk 

niets overhoudt. (11)
12. Stoet die makkelijk kou vat. (7)
13. ? (3+2+2+5)
14. Arme familie van de buffetkast en de 

dinertafel. (11)
15. Partijcongres. (10)
16. Zekere periode met (of zonder) pool-

licht. (5+4+5)
17. Feestje dat wordt opgeluisterd door 

de koning. (14)
18. Beeldig toetje. (11)
19. Ter ontlasting van het 

klimaat. (16)
20. Een deel van de 

Amerikaanse eik 
wordt als heilig be-
schouwd. (5+3)

21. Volgevreten in de skilift. 
(14)

22. 1914. (7)
23. Gemakkelijke cursus. (13)
24. Baan bij de brandweer. (8)
25. Veluws dorp dat geveild wordt.

(3+3)

1 5 3 1

2 2 1

3 9 4 2 6

4 2 6 6

5 7 9 1

6 7 8

7 6 8

8 9 1 6

9 8

10 7 3

11 8 3

12 6

13 6 5 1

14 5 9 3

15 2 7

16 3 3 1 9

17 8 8 2 4

18 2 6

19 5 1 4 3

20 2 8

21 4 3 5 1

22 8

23 4 2

24 5

25 9
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BIECHTEN EN VERGEVEN

Vroeger. Vroeger toen moest hij met zo’n busje. Dan werd hij thuis opge-
haald, dat was wel lekker. Maar álle kinderen werden thuis opgehaald en 
hij woonde het verst weg, dus werd hij als eerste opgehaald. Vaak al om 
half 8 ’s morgens terwijl school pas om half negen begon. Dat was niet 
zo fijn.

Maar nu is hij groot en mag hij alleen 
naar school. Met de trein. Echt mega 
vet. 

De meeste dagen reist hij samen met 
andere kinderen van school en lopen 
ze met z’n allen van het hoofdstation 
naar hun school aan de Blekerslaan. 
Lekker tegen blikjes trappen, beetje 
klieren onder elkaar, brallen en 
elkaar opstoken. Meestal laat hij zich 
daartoe niet verleiden en glimlacht hij 
slechts om het baldadige gedrag van 
zijn klasgenootjes. 

Maar opeens is hij daar. Die feloranje 
pompoen met zijn uitgeholde ogen 

en mond die daar zo decoratief bij de 
voordeur in de Lodewijkstraat staat.

Voor hij het weet geeft hij er een 
enorme trap tegenaan. De tijd 
vertraagt. De pompoen vliegt door 
de lucht. Pitten, sap en stukken 
pompoen vliegen hen om de oren. 
Ongelovig lachend staren zijn vrien-
den naar de stukken pompoen, dan 
naar hem en slaan hem vervolgens 
waarderend op zijn schouder. 

Totdat de eigenaar van de pompoen 
de voordeur woedend openrukt. 
Gierend van het lachen rennen ze de 
laatste meters naar school terwijl de 

bewoner ze nog iets lelijks na roept 
en zuchtend de resten van de pom-
poen opruimt.

Hij mag dan bij zijn klasgenoten een 
enorme sprong op de populariteits-
ladder gemaakt hebben met deze 
actie, lekker zit het hem niet. Hij 
snapt niet zo goed wat hem bezielde. 
En als een uur later de schoolleiding 
het klaslokaal binnen komt om te 
vertellen dat er een klacht is binnen 
gekomen over een stuk getrapte 
pompoen, aarzelt hij geen seconde 
en steekt zijn hand op.

Vijf minuten later belt hij met hoog-
rode wangen maar opgelucht aan bij 
de Lodewijkstraat.

Prettig verrast accepteert de bewo-
ner de oprechte excuses en vergeeft 
hem zijn onbezonnen actie.

XXXBOE

WAT MOET JE DOEN BIJ EEN VERSTUIKTE ENKEL? 

Een verstuikte enkel kan gemeen pijn doen. Maar 
meestal komt het allemaal weer goed, weten ze bij 
Fysiocentrum Hereweg. Vooral als je goed han-
delt. Wat moet je doen om de schade te beperken?

RUST GEVEN! 
Ga niet verder 
lopen, maar 
geef je enkel 
zo veel mo-
gelijk rust. Je 

mag hem 
wel een 

beetje 
bewe-

gen, 

maar 
ga hem niet 
belasten. 

Ga niet staan terwijl je op die enkel 
steunt. Loop korte stukjes en bij veel 
pijn met een kruk of stok. En wacht 
voor goed herstel enkele weken met 
sporten.

SNEL AFKOELEN!
Zorg dat je de enkel zo snel moge-
lijk afkoelt met water. Een theedoek 
met ijsklontjes kan ook helpen. Let 
daarbij op dat je het niet te lang doet, 
omdat ijskontjes kunnen leiden tot 
blaren op de huid.

INZWACHTELEN OF TAPEN!
De verzwikte enkel zal 

gaan opzwellen. Dat 
kun je een beetje 
voorkomen door de 
enkel in te zwach-

telen met een rolletje verband of 
met tape. Een elastische kous geeft 
veelal niet de nodige steun.

VOET OMHOOG!
Ga de eerste twee dagen zoveel mo-
gelijk met je voet omhoogzitten. Leg 
hem bijvoorbeeld op een bankje of 
op een andere stoel. Ook dit vermin-
dert de zwelling.  
Let erop dat je knie niet steeds “in 
de lucht hangt”, ondersteun hem met 
een kussen.

ZOEK HULP INDIEN NODIG!
Kijk na een dag of twee of je hulp 
moet zoeken. Hoe meer zwelling 
en verkleuring hoe groter je enkel-
probleem. Bel ons even bij twijfel. 
Dat kan soms een hoop problemen 
voorkomen.

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

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
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OOSTERKIDZZZ vormgeving Evelien Brak

17

Borgmanschool groep 1/2C
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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 Lisa Klamer (25) en Jamo Mo-
mand (26). Ze wonen op de hoek van de Verlengde Frederikstraat en het 
Winschoterdiep, in een appartement op de eerste verdieping. 

Lisa is op zoek naar werk als ortho-
pedagoog. Momenteel werkt ze via 
Webhulp bij een zorgverzekeraar, 
waar ze klanten adviseert over verze-
keringen en vergoedingen. En ze is 
als vrijwilliger betrokken bij een pro-
ject van Humanitas. “Dat is bedoeld 
als steun voor jongeren die terug-
keren in de maatschappij, nadat ze 
opvoeding of een behandeling in een 
residentiële instelling hebben gehad. 
Ze krijgen een maatje toegewezen 
waarmee ze leuke dingen kunnen 
doen.” Daarnaast werkt Lisa vrijwillig 
bij 113 online. “Een suïcidepreven-
tieproject waarbij telefonisch of via 
de chat hulp wordt geboden.” Jamo 
Momand promoveert aan de faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen 
van de Rug. “Ik heb een aanstelling 
als PhD-student in de Nanoweten-
schap. Je hebt dan vier jaar de tijd je 
doctorstitel te halen.”

WONEN JULLIE HIER AL LANG? 
Jamo: “Ik woon hier vanaf september 
2014.” Lisa: “En ik sinds de eerste 
week van oktober. Nog maar net 
dus.”

HEBBEN JULLIE HIER VEEL 
GEKLUST? 
Jamo: “Vooral kleine klusjes. De 
muren een sausje gegeven. Hier in 

de kamer de wastafel weggehaald. 
Laminaat gelegd. Niet een dusdanig 
grote verbouwing zoals je zou doen 
als het je eigen huis was.” Lisa: “We 
hebben er gewoon een lekker plekje 
van gemaakt.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
Lisa: “Een levendige buurt, dat is 
mijn eerste indruk. Jamo woonde 
eerst in Selwerd, daarmee verge-
leken is dit een veel warmere wijk. 
Mensen zijn vriendelijk. Zeggen 
gewoon gedag. En het is hier vei-
lig volgens mij. We hebben geen 
schuur, dus onze fietsen kunnen niet 
binnen staan. Maar tot nu toe heb ik 
niet de indruk dat dit nodig is.” Jamo: 
“Ik vind de Meeuwerderweg een 
gezellige straat. Ik kende de buurt al 
een beetje omdat ik vrienden heb in 
de Albertstraat. Het ziet eruit als een 
gezellige wijk. Weinig criminaliteit 
zoals in het centrum.” 

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK? 
Jamo: “Nee, ik mis niks.” Lisa: “Nog 
meer groen, dat zou ik fijn vinden.”

HEBBEN JULLIE AL EEN FAVORIETE 
PLEK IN DE BUURT?
Lisa: “Voor mij is het nog wat lastig 
om te bepalen waar de Oosterpoort 
begint en ophoudt. Maar als ik ga 

joggen langs het water ga ik langs 
het Winschoterdiep richting stadion. 
En dan verder langs het water, dat is 
een heel mooi rustig stukje daar ach-
ter. Hoort dat er nog bij?” Jamo: “Ik 
vind dat grote stuk groen heel mooi, 
dat ligt midden tussen de huizen hier 
aan de overkant van het water.” 

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG? 
Lisa: “Ik zoek een baan en ben be-
reid om te verhuizen voor mijn werk. 
Maar ik zou hier graag een aantal 
jaren blijven wonen.” Jamo: “Ik blijf 
hier waarschijnlijk nog drie jaar.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

Lisa Klamer en Jamo Momand (foto MvdF)

MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK

Gemeente Groningen wil het aantal woninginbraken in de stad 
Groningen terugdringen. Daarom start in de donkere winter-
maanden de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. In 

deze periode worden namelijk de meeste inbraken gepleegd. 

In Groningen zien 
we veel inbraken 
omdat mensen 

vergeten de voordeur 
op het nachtslot te 

doen. Door middel van 
hengelen of flipperen is een 

inbreker zo binnen. En inbrekers zien 
‘s avonds aan onverlichte huizen dat 
de bewoners niet thuis zijn. Boven-
dien zijn er minder mensen op straat, 
waardoor er minder goed zicht is 
op verdachte situaties. Wat kunt ú 
doen om het de inbreker moeilijk te 

maken? Wacht niet tot het te laat is, 
maar doe mee en volg deze tips op:

1: Doe deuren en ramen op slot. Laat 
de sleutel er niet in zitten. Zorg voor 
goed hang- en sluitwerk. 
2: Laat uw verlichting aan, ook als u 
er niet bent. Verlichting geeft een be-
woonde indruk. Gebruik een tijdscha-
kelaar en vergeet de buitenlamp niet. 
3: Meld verdachte situaties via 112. 
Houd als buren een oogje in het zeil.

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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BIO FEESTJE: TAARTEN MET EEN VERHAAL

Bij een feestje hoort taart. Biologische taart als het aan Heidi Renkema 
ligt. Helemaal gemaakt met biologische ingrediënten, natuurlijke kleur-
stoffen en zonder e-nummers. Na haar studie Tropische en Biologische 
Landbouw verbleef Heidi een tijdlang in Centraal-Azië waar ze zich 
bezighield met biodiversiteitsprojecten, om daarna neer te strijken in 
Engeland waar ze haar Cordon Bleu-kookdiploma haalde. Uiteindelijk 
keerde ze terug naar de Oosterweg in Groningen en specialiseerde zich 
in het bakken van biologische taarten.

“Met mijn bedrijfje ‘Bio Feestje’ bied 
ik workshops aan in het maken en 
decoreren van biologische taarten”, 
vertelt Heidi, “maar ik verzorg ook 
kinderfeestjes en maak taarten en 

decoraties op bestelling. Ik vind het 
leuk om te laten zien dat biologisch 
ook gewoon heel lekker kan zijn. 
Mijn taarten zien er net zo luxe uit als 
bij de banketbakker, alleen is alles 

gemaakt van biologische producten, 
inclusief het marsepein en de fon-
dant. Als kleurstof gebruik ik produc-
ten zoals rode biet, tarwegras en 
kurkuma.

Het is soms best een puzzel om alle 
ingrediënten bij elkaar te krijgen. 
Laatst bestelde iemand een Schwart-
zwalder Kirsch Torte maar het ker-
senseizoen was al voorbij, dus kostte 
het nog behoorlijk wat moeite om bio-
logische kersen te vinden. Daarnaast 
moest ik de Kirschlikeur in Duitsland 
bestellen omdat het in Nederland niet 
biologisch verkrijgbaar is. Al met al 
is het dus aardig bewerkelijk maar ik 
heb er plezier in. Kennelijk ben ik een 
van de weinigen die dit in Nederland 
aanbiedt want ik krijg ook aanvragen 

van mensen buiten Groningen die op 
zoek zijn naar een biologische taart 
en dan uitkomen bij mijn website.

Ik ben altijd geïnteresseerd ge-
weest in landbouw en voeding in het 
algemeen; hoe het wordt verbouwd, 
hoe het wordt verwerkt en wat je er 
vervolgens mee kunt doen. Daarbij 
hou ik erg van koken, dus leek het 
mij een goed idee om deze kennis 
te combineren. Naast het maken 
van taarten, lijkt het mij leuk om een 
kookboek schrijven over traditioneel 
biologisch gebak; hoe je klassieke 
taarten kunt maken op een biologi-
sche manier. Behalve veel recepten 
en tips wil ik daarin ook de achter-
grond van de ingrediënten belichten 
door te vertellen waar producten van-
daan komen en hoe ze ter plaatse 
geteeld worden. Achter elk ingrediënt 
zit een verhaal en aan de hand van 
het eindproduct kun je dat verhaal 
vertellen, zodat mensen zich meer 
bewust worden van de herkomst van 
hun voeding.”

Meer info: www.biofeestje.nl

CvdL
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woensdagavond 21 januari 2015 om 
19 uur. Informatie en opgave: margo-
bouwman@gmail.com

VIER JOUW KERSTVAKANTIE 
‘OPZNGRONINGS’!
Voor de Groningse jeugd is er ook 
dit jaar weer van alles te doen! Kijk 
voor alle activiteiten en meer infor-
matie over waar en wanneer je je 
kunt opgeven op www.opzngronings.
nl. Het ‘OpznGronings-kerstvakantie-
programma’ wordt georganiseerd en 
begeleid door het jeugdwerk van de 
MJD, in opdracht van de Gemeente 
Groningen. 

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 

KROEG VAN KLAAS
Vrijdag 19 december Groninger 
Songwriters Circle presenteert: 
SINGER/SONGWRITER (n.n.b.), 
na afloop: JAM-SESSION, aanvang 
21.00 uur. Zaterdag 20 december 
MANNEN MET KLEINTJES (ukelele 
orkest), feestje!! Zondag 21 decem-
ber AFRIKA JAM CAFE LiveMuziek 
(doe mee!). African DJ eten, drinken, 
dansen, aanvang 16.00 uur. Vrijdag 
26 december CAFÉ UNPLUGGED 
presenteert: 3 SINGER/SONGWRI-
TERS, aanvang 21.00 uur. Zaterdag 
27 december COCOBELLE (rocka-
billy). Zondag 28 december AFRIKA 
JAM CAFE LiveMuziek (doe mee!) 
African DJ eten, drinken, dansen, 
aanvang 16.00 uur.

SPEELTUINVERENIGING
Zaterdag 20 november eindejaars 
kinderdisco. Leeftijd tot 8 jaar van 
18.30 uur tot 19.30 uur. Leeftijd van 
8 t/m 12 jaar van 19.45 tot 21.00 uur. 
Voor leden gratis toegang, voor niet 
leden € 1. Iedere maandag klaverjas-
sen en sjoelen aanvang 20:00 uur. 
Kosten € 2 per keer. Iedere dinsdag 
tafeltennisclub aanvang 20:00 uur. 
Laatste dinsdag van de maand crea-
tieve club aanvang 20:00 uur. Iedere 
woensdag Bingo aanvang 20:00 uur.
Iedere eerste donderdag van de 
maand koppelkaarten aanvang 20:00 
uur. Kosten € 3 per persoon. Iedere 
tweede donderdag van de maand 
bloemschikclub of kerststukje maken.

Bij alle activiteiten zijn nieuwe 
deelnemers van harte welkom. Voor 
verder info J. Tammes 0644050961 
of E-mail jtammes1@home.nl.

POORTERSHOES
Buurtcentrum Poorterhoes is geslo-
ten van 19 december t/m 4 januari. 
Op vrijdag 9 januari, 14.00-18.00 uur 
is er een gezellige Nieuwjaarsborrel. 
Buurtbewoners zijn van harte wel-
kom!

Korte cursus TAI JI QIGONG - serie 
2. Chinese gezondheidsoefeningen. 
De cursus bestaat uit 6 lessen. Incl. 
oefen-CD om thuis mee aan de slag 
te gaan. Eigen bijdrage: € 30. Start: 

aanvang 20:00 uur. Eerstvolgende 
vergadering op 15 december.

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.

OUD EN NIEUW? HOUD HET LEUK EN VEILIG!

Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Alle inwoners van Gronin-
gen willen dit feest graag gezellig en veilig vieren. Om samen te ge-
nieten van dit feest is het belangrijk dat we met respect voor elkaar 
omgaan.

Houd rekening met elkaar. Ga met 
respect om met medewerkers die 
werken rond deze dagen voor uw 
en onze veiligheid, zoals politie-, 
brandweer-, of ambulancemede-
werkers.

SAMEN HOUDEN WE LEUK EN 
VEILIG: MELD OVERLAST!
Om Oud en Nieuw gezellig en vei-
lig te vieren, besteedt de gemeente 
Groningen extra aandacht aan het 
voorkomen van overlast en onrust 
in uw wijk. 

Wij vragen u om uw eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen en 
gevaarlijke situaties en onnodige 
schade in uw buurt zo veel mogelijk 
te voorkomen en te melden.

Politie (niet spoedeisende zaken, 
24/7 bereikbaar) 0900-8844 • Meld-
punt Overlast en Zorg (24/7 bereik-
baar) 050-5875885, ook via email 
meldpuntoverlast@groningen.nl en 
internet groningen.nl/overlast.

Grofvuil op de openbare weg, 
meldpunt Stadsbeheer 050-
3671000, bereikbaar op werkdagen 
tijdens kantooruren. Verder kunt u 
voor gemeentelijke dienstverlening 
tijdens kantooruren bellen met de 
gemeente Groningen op 14050.

VREUGDEVUREN 
Vreugdevuren zijn niet toegestaan. 
De politie grijpt in als dergelijke 
vuren gevaar opleveren voor 
huizen, gebouwen, mensen 
en dieren. Dat geldt ook voor 
vreugdevuren op asfalt. Houd er 
rekening mee dat de kosten van de 
geleden schade verhaald worden 
op de veroorzaker.

LET OP
Vuurwerk afsteken mag tussen 
18.00 uur op 31 december en 
02.00 uur ’s nachts op 1 januari.

De gemeente en politie wensen ie-
dereen een fijne en veilige jaarwis-
seling toe!

SERVICE



24


