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OOSTERPOORTSE WAAR

Als deze Oosterpoorter verschijnt is het alweer half januari. Vele over-
zichten van het vorige jaar en voorspellingen voor het nieuwe jaar 
zijn de revue gepasseerd, maar ook wij kunnen het niet laten. Door de 
hele wijkkrant vindt u de sporen van 2014 en op de middenpagina’s 
blikken we terug op het afgelopen jaar.

Maar we kijken ook vooruit, net als de ondernemers die verenigd zijn in het 
KCO (KoopCentrumOosterpoort). Zij bezinnen zich op de toekomst en heb-
ben laten onderzoeken wat hun kansen en bedreigingen zijn in onze buurt. 
Het zal u niet verbazen dat een van de kansen ligt in het grote saamhorig-
heidsgevoel dat hier is. Wij zijn trots op onze wijk. Op het winkelbestand, 
de vertrouwde gezichten die wij overal tegenkomen, de gezelligheid en 
de gemeenschappelijke festiviteiten. Kortom op het ‘dorp-zijn-binnen-de-
stad’. De Oosterpoort heeft dit altijd al gehad, maar dat wil niet zeggen dat 
het ook vanzelfsprekend is. Ondernemers spelen een belangrijke rol in 
het levendig houden van onze wijk. De jaarmarkt, de kerstversiering, Sint 
Maarten, het wordt allemaal door het KCO georganiseerd. Anders gezegd: 
zonder winkels geen feest. Denk daar eens aan als u een bloemetje of 
tijdschrift nodig heeft. 

Toch kunnen de ondernemers zelf ook niet stil blijven zitten. De tijden en 
consumentenbehoeften veranderen en wie daar geen oog voor heeft zal 
uiteindelijk zijn winkel moeten sluiten. Zo werkt de markt nu eenmaal. Voor 
de wijk is het te hopen dat er leuke nieuwe initiatieven voor in de plaats 
komen van onze geliefde huidige ondernemers, of van nieuwkomers die 
graag een bijdrage willen leveren aan onze wijk. En natuurlijk worden ze 
allemaal lid van het KCO. Want met z’n allen staan we sterk en kunnen we 
er hier iets heel moois van maken. 

Wij wensen u een heel goed 2015 en veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurt-
overleg worden onderwerpen 
besproken die te maken hebben 
met de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Met een kort verslag hou-
den wij u op de hoogte van wat er 
zoal tijdens het overleg besproken 
werd. Maandag 15 december was 
er weer een buurtoverleg in het 
Poortershoes.

Deze keer met drie gasten van het 
KoopCentrumOosterpoort (KCO): 
Erik Weening (Hubo en Keuken 
Weening), Anitia Wieringa (Kapsalon 
Bij Anita) en Marco Agema (Friet van 
Piet). De reden van hun aanwezig-
heid was het onderzoek dat het KCO 
heeft laten doen naar de mogelijk-
heden van het winkelgebied in de 
Oosterpoort. Het KCO maakt zich 
zorgen over het winkelbestand en 
wilde graag weten waar het zich het 
beste op kan richten. 

ONDERZOEK
De heer Olaf Busch heeft het onder-
zoek uitgevoerd en een advies in 
de vorm van een aantal actiepunten 
voor het KoopCentrum gemaakt. 
Ook hij is bij de vergadering aanwe-
zig om een en ander toe te lichten. 
Hij constateert dat bedreigingen als 
internet en de nabijheid van de vele 

winkels in de stad er nu eenmaal zijn. 
Daar moeten onze ondernemers mee 
(over)leven en een voorwaarde om 
dat te kunnen is dat een winkelier 
sowieso gemak en beleving moet 
bieden. De heer Busch stelt dat 
bewoners van de Oosterpoort een 
sterke verbondenheid met de buurt 
voelen. Zijn advies aan winkeliers 
is om zich in de eerste plaats op de 
buurt zelf te richten. Probeer vervol-
gens de beste in je soort te worden 
en trek zo eventueel klanten van 
buiten de wijk aan. 

Het saamhorigheidsgevoel kan ver-
der versterkt worden in samenwer-
king met de bewoners. Denk aan het 
organiseren van evenementen als de 
jaarmarkt, maar ook het gezamenlijk 
schoon en netjes houden van straten 
en panden. Een commissie samen-
gesteld uit leden van het KCO en 
het Buurtoverleg gaat onderzoeken 
wat er op dit gebied geïnitieerd kan 
worden. Wordt dus vervolgd. 

LOGISTIEK
Verder staat er veel logistiek op de 
agenda. Buurtbewoners die ideeën 
hebben om het entreeplein naar 

de Oosterpoort (Sont-/Griffe-/Eu-
ropaweg) aantrekkelijker te maken 
worden nog steeds van harte uitge-
nodigd om die te mailen naar buurt-
overleg@gmail.com. 

ESPERANTOTUNNEL
Of de Esparantotunnel (onder het 
spoor door) doorgaat is afhankelijk 
van het al dan niet overhouden van 
budget bij de aanleg van de Zui-
delijke Ring. De plannen voor het 
stationgebied zijn te lezen op www.
groningenbereikbaar.nl/spoorzone. 
Daar zijn ook plattegronden van 
de toekomstige situatie te vinden. 
De wissels die aan het eind van de 
Kwintlaan gepland waren en mogelijk 
geluidsoverlast zouden veroorza-
ken, worden na station Europapark 
geplaatst. Dat betekent dat er tussen 
de Hereweg en de Esparantokruising 
nergens wissels komen. 

Tenslotte worden de nieuwe verga-
derdata voor 2015 vastgesteld: 26 
januari, 23 maart, 18 mei, 22 juni, 7 
september, 26 oktober, 30 november. 

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg 
aanschuiven, dan bent u van harte 
welkom. De eerstvolgende verga-
dering is op maandag 26 januari om 
20.00 uur in het Poortershoes.

EWD

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

IDEEËN VOOR DE INRICHTING VAN 
DE KOP VAN DE MEEUWERDERWEG?
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In de vorige Oosterpoorter stond een uitge-
breide oproep om mee te denken over de 
inrichting van het kruispunt Veemarktstraat / 
Griffeweg / Meeuwerderweg, na te lezen op 
www.deoosterpoorter.nl. Laat weten hoe u 
erover denkt via buurtoverleg@gmail.com. 
Alle ideeën zijn welkom. Ook als u vindt 
dat er niets moet veranderen, kunt u dat la-
ten weten. Alle ideeën worden verzameld 
in een brief naar de gemeente en u hoort 
er natuurlijk meer over in de Oosterpoorter.
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OPROEP

Met betrekking tot de ontwikkeling van het braakliggende stuk grond 
tussen de Meeuwen en de Europaweg is AM-vastgoed van plan om ge-
varieerde bebouwing met rijtjes en half-vrijstaande woningen te creëren.

Wij zijn van mening dat dit ten koste 
gaat van het algemeen groen en dat 
wij als bewoners hier tegenwicht aan 
moeten bieden. Onze vraag is of er 

in de buurt bewoners zijn, die willen 
meedenken over de planvorming. 
Geïnteresseerden kunnen zich, de 
komende weken, via de Barkmolensi-

te of rechtstreeks bij mij aanmelden: 
Simon de Vries, Barkmolenstraat 165 
Telefoon 06-55327548 
simonmaaike@hotmail.com

NIEUWJAARSBORREL POORTERSHOES

Foto’s JvdB
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ZRW overpeinzingen no: 9

Beste mensen,

Allemaal een heel gezond en ge-
lukkig 2015 toegewenst. Eens zien 
wat er in 2015 allemaal weer zal 
gebeuren. Naast de ontwikkelingen 
in bijvoorbeeld de Zorgsector, zie 
je ook m.b.t. de Zuidelijke Ringweg 
steeds weer nieuwe problemen 
opduiken.

Nu zijn er weer geluiden dat er 
geen rekening is gehouden met 
het oprukkende verschijnsel van 
de gasaardbevingen die nu ook de 
stad Groningen bereiken. Er zullen 
dus maatregelen moeten worden 
genomen om de fundamenten 
van de nieuwe Zuidelijke Ringweg 
hiertegen te beschermen. Tja, en 
wie zal dat betalen, de Gemeente, 
Rijkswaterstaat of de NAM? Ver-
hitte discussies alom. En Gedepu-
teerde Staten is daar duidelijk over, 
niet de Gemeente! Het ligt voor de 
hand dat dit eerst duidelijk moet 
worden VOORDAT er ook maar 
een schop in de grond gestoken 
wordt. Oh jee! Hoeveel vertraging 
zal dat nu weer geven? En dan 
nog iets: in de tijd van Karin Dekker 
kregen we de, door de Aanpakkers 
van de ZRW berekende, verkeers-

bewegingen prognoses onder 
ogen. Daar waren ook totaalcijfers 
bij van de verkeersbewegingen tot 
in 2030 (met en zonder de ombouw 
van de ZRW). De verwachte toe-
name was tussen de 5 à 10%. Dan 
denk je; moet er daarom zo een 
grote en dure ombouw plaatsvin-
den? Zelf zei men dat men m.b.t. 
deze cijfers, rekening moest hou-
den met afwijkingen van ± 30%. 

Nu, vijf jaar later, wordt gezegd dat 
men rekening moet houden met 
steeds meer kleinere auto’s en 
auto’s op elektrische voeding. Daar 
komt nu ook de opmerking bij dat 
het management van grote omlig-
gende bouwwerken langs de ZRW, 
zoals DUO2 en de Sowaze, zullen 
bevorderen dat de medewerkers 
zoveel mogelijk op de fiets naar het 
werk gaan. Dat is dan ook goed 
om de toename van fijnstof zoveel 
mogelijk af te remmen. Tja. Als je 
dat alles bij elkaar telt kun je weer 
meer vraagtekens zetten bij het 
zetten van de handtekening onder 
het Tracébesluit. Redenen temeer 
om op een goede afloop te reke-
nen van het Beroepsschrift. Zoals 
gezegd, eens zien wat er gebeurt 
in 2015.

Cees
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INGEZONDEN BERICHTEN

Helaas, dit zelfgemaakte bankje 
heeft oudjaar niet overleefd. 
Ook de Hendrikstraat blijkt twee 
bankjes armer te zijn. Opgefikt 
op het Frederiksplein? Wat zullen 
jullie veel plezier gehad hebben. 
Heeft iemand daar misschien 
beelden van of informatie over? 
Dat mag worden gestuurd naar 
oosterpoorter@gmail.com. Ik ben 
namelijk heel benieuwd wie er zo 
stoer (maar niet heus) is geweest 
om dat te doen. 

Ik probeer de teleurstelling, boos-
heid en frustratie van mij en mijn 
buurt enigszins te onderdruk-
ken, maar het liefste zou ik... Ik 
hoop dat ouders en omgeving 
van de daders dit soort gedrag 
niet zullen tolereren en hen erop 
aanspreken. Daarmee wordt 
2015 weer een beetje mooier. Bij 
deze dus een gelukkig nieuwjaar 
waarin andersmans spullen wor-
den gerespecteerd. 

Het goede nieuws is: er komt een 
nieuw bankje. 

Menno

Gevonden

Begin juli heeft iemand in de War-
moesstraat een tas tegen een ge-
vel laten staan. In de tas zat een 
tent en er bovenop lag een vest. 
Mocht u de eigenaar van deze 
tas en/of het vest zijn, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
Lever via tel. 050-3127018, want 
hij is voor u bewaard. 

Dag, 

Graag wil ik langs deze weg alle buurtbewoners en -bedrijven bedanken 
voor hun vele regelmatige bezoekjes aan lunchcafé Silo Today. Mede 
dankzij jullie is Silo Today een begrip geworden in de Oosterpoort en 
Groningen. Eind 2014 hebben wij de Graansilo verkocht en dit was voor 
mij een goed moment om te kiezen wat ik de volgende vijf jaren ga doen. 
Ik heb, ondanks dat Silo Today een goedlopend café is, toch gekozen 
om te stoppen omdat de manier waarop ik in de afgelopen zeven jaren 
mijn lunchcafé heb gerund fysiek veel van mij vergt. Het dilemma voor 
mij is dat ik het niet anders zou willen runnen. Ik wens jullie allemaal een 
gezond 2015 toe en als je nog een keertje wilt komen lunchen dan kan 
dit tot 31 januari 2015. Tot die tijd zijn wij gewoon geopend. Mocht je 
een muziekliefhebber zijn, 16 januari ’s avonds hebben we een muziek-
programma (Silo Sessions) in het kader van ESNS (Eurosonic / Noor-
derslag). Jullie zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Silo Today  
José Odding (06-51208521) - www.silotoday.nl
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PORTRETTEREN 
TOT IN DE PUNTJES...

De Oosterpoortse Silvia Benniks is 
al een tikkie beroemd, in november 
2013 was zij een van de kunste-
naars in het televisieprogramma 
‘Sterren op het doek’. Daar mocht 
zij (samen met twee collega kunste-
naars) een portret maken van een 
bekende Nederlander, in dit geval 
Irene Moors. Wie benieuwd is kan 
de uitzending terugzien via haar 
site, www.silviabenniks.nl. 

Veel van haar kunstwerken staan 
ook op deze site maar leuker is even 
naar de Joachim Althingstraat num-
mer 7 te lopen en haar werk live te 
bewonderen. De voormalige winkel-
etalage van het oude pand leent zich 
uitstekend voor de regelmatig wis-
selende mini-exposities. Silvia werkt 
hier op de begane grond in het atelier 
en woont boven met man en dochter. 

INSPIRATIE
Silvia is in 1990 afgestudeerd aan 
Minerva en maakt sindsdien beeld-
houwwerken en schilderijen, met 
name portretten. Ze heeft net twee 
portretten in opdracht gemaakt en is 
nu weer bezig met een portret voor 
zichzelf. Er is een groot verschil tus-
sen in opdracht of vrij werken. Haar 
stempel en visie op een portret moet 
ze bij een opdracht toch loslaten en 
dat is niet altijd even makkelijk. Voor 
haar vrije werk haalt ze haar inspi-
ratie van ver, liefst zo ver mogelijk. 
Guatamala, Australië, Thailand of op 
de fiets vanuit Groningen naar Polen, 
Hongarije, Tsjechië... Het avontuur 
is overal en bijzondere mensen ook. 
Het zijn met name de mensen die 
Silvia tegenkomt op haar reizen die 
haar inspireren in haar werk. Mooie 
mensen met inhoud, mensen waar-
aan je kan zien dat ze veel beleefd 
hebben. Als ze zo iemand tegenkomt 
stapt ze er met enige schroom op af 
met de vraag of ze een foto mag ma-
ken. Die foto wordt dan thuis tot in de 
puntjes uitgewerkt in een schilderij. 

WERKWIJZE
Wie haar werk kent weet dat ze 
heel fijn en minutieus schildert, bijna 
alsof ze een vergrootglas gebruikt. 

Ieder haartje, wimpertje en rimpeltje 
is zichtbaar en haast tastbaar. Met 
een enorme focus en engelengeduld 
is Silvia iedere morgen vanaf 10:00 
uur aan het schilderen. Haar elfja-
rige dochter Frieda verstoort regel-
matig op vrolijke wijze deze serene 
toestand. Ook tijdens het interview 
komt ze giechelend met een vriendin-
netje het atelier binnen. Silvia blijft 
lachen, morgen is er weer een dag 
om te schilderen. Frieda is sinds haar 
geboorte model voor Silvia, op veel 
schilderijen is zij het prachtige mid-
delpunt. 

TECHNIEK
Wat opvalt is dat de portretten/schil-
derijen steeeds preciezer zijn gewor-
den, gedetailleerder en nog fijner. 
Alsof ze achter de huid en de materie 
wil gaan kijken, nog dieper, nog ver-
der onderzoeken. Silvia volgt deze 
behoefte zonder zich echt af te vra-

gen waarom, ze blijft het onnoemelijk 
interessant vinden. Zo wil ze werken, 
haar techniek ontwikkelt zich mee en 
ze heeft de ambitie om steeds verder 
te willen perfektioneren. Een bont-
kraagje, een satijnen jasje. Het doet 
ook denken aan de klassieke werken 
van de oude hollandse meesters 
maar hier voelt Silvia toch weinig ver-
wantschap mee. Haar composities 
zijn sowieso abstracter en haar werk 
is veel lichter, in kleur en in sfeer. Ze 
laat zich af en toe inspireren door te 
kijken naar werk van Groninger kun-
stenaars. Zou ze vaker moeten doen 
vindt ze zelf. 

PASSIE
Het oog voor detail, het vakman-
schap, iets willen scheppen: het zit 
allemaal in de genen van Silvia’s fa-
milie. Haar moeder was zeer onder-
nemend, had ondermeer een eigen 
winkel en werkte als schoonheids-
specialiste. Haar vader was timmer-
man met daarnaast een grote liefde 
voor schilderen. Als klein meisje was 
Silvia gefascineerd door zijn kist met 
olieverftubes. En Silvia herinnert zich 
haar eerste dag op de kleuterschool 
nog heel goed; ze was verdrietig toen 
haar moeder wegging en de juf gaf 
haar toen krijtjes om mee te kleuren. 
Vanaf dat moment is de passie voor 
tekenen en schilderen begonnen en 
nooit meer opgehouden. 

AvdB

Silvia Benniks (foto EB)

Dochter Frieda op een schilderij van Silvia
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BETER IETS GOED AANLEREN 
DAN LATER MOETEN AFLEREN

Pianolerares Mara van Pommeren heeft zich sinds kort in de 
Oosterpoort gevestigd en is bezig om een nieuwe praktijk op te starten. 
Momenteel geeft ze al les in de Borgmanschool en in de speciale les-
ruimte van haar moeder aan de Van Julsinghastraat, waar twee prach-
tige vleugels staan. Maar naast lesgeven heeft ze zich de afgelopen ja-
ren samen met vriendin Annemieke Boot ook op een heel ander project 
gestort; het ontwikkelen van een unieke nieuwe pianolesmethode voor 
kleine kinderen. Genoeg reden voor De Oosterpoorter om Mara eens aan 
de tand te voelen.

SINDS WANNEER WOON JE IN DE 
OOSTERPOORT?
“In 1998 ben ik voor het eerst in de 
Oosterpoort komen wonen, een jaar 
voordat ik mijn conservatoriumstu-
die hier begon. Daarna heb ik bijna 
tien jaar in de Oosterparkwijk ge-
woond. Zes jaar geleden heb ik mij in 
Utrecht gevestigd maar ik heb altijd 
terugverlangd naar Groningen, met 
name vanwege de mentaliteit van 
de mensen. Ik voelde mij in Utrecht 
gewoon minder thuis dan hier. Sinds 
kort ben ik dus terug en woon ik in 
de Jan Goeverneurstraat. Ik werk nu 
nog twee dagen per week in Utrecht 
en ben ondertussen bezig hier een 
nieuwe praktijk op te bouwen.”

HOE KWAM JE OP HET IDEE OM 
EEN NIEUWE LESMETHODE TE 
ONTWIKKELEN?
“Mijn vriendin Annemieke en ik gaven 
allebei al een paar jaar pianoles en 
waren nooit zo tevreden over de 
gangbare lesmethoden voor kin-
deren. Dat komt vooral omdat je 
vanwege het notenschrift altijd in het 
midden van de piano begint. Je moet 
dat noot voor noot leren waardoor 
het eindeloos duurt voordat je echt 
verder komt. Zo kwamen wij op het 
idee om een alternatief voor het no-
tenschrift te bedenken, waarbij je die 
beperking niet hebt. 

Wij beginnen met het aanleren van 
tien verschillende dieren met beide 
handen. Deze dieren zijn twee-
klanken die je overal op de piano 
kunt pakken. Hierdoor hoor je al 
snel verschillende klankkleuren en 
harmonieën. Bovendien kun je de 
dieren spelen met arm- en grijpbewe-
gingen die ieder kind al beheerst en 
stimuleert het de leerling om expres-

sief te spelen. Er wordt dus meteen 
écht muziek gemaakt. Muzikaal is 
het interessant omdat je de hele 
piano gebruikt, maar je krijgt ook 
een beweeglijker manier van spelen. 
Technisch gezien is het natuurlijker 
waardoor je iets meteen goed aan-
leert in plaats van dat je leerlingen 
iets af moet leren.”

HOE LANG HEBBEN JULLIE HIER 
AAN GEWERKT?
“We zijn in 2007 begonnen met het 
ontwikkelen van ‘Klavierleeuwen’, het 
eerste boek. In het tweede boek ‘Po-
diumbeesten’ gaan we over op noten 
voor één hand, omdat je die uiteinde-
lijk toch moet leren lezen. De basis 
voor de hele methode was ongeveer 
in een jaar gelegd en daarna zijn we 
vooral bezig geweest met bijscha-
ven. Toen het eerste boek bijna klaar 
was, hebben we het toegepast op 
onze leerlingen. Die ervaring hebben 
we gebruikt om de methode zo veel 
mogelijk te optimaliseren. Voordat 
we het echt konden uitgeven moest 
er nog wel heel wat gebeuren. Dat 
heeft nog een aantal jaren geduurd. 
Uiteindelijk hebben we het een jaar 
geleden uitgegeven. Er zijn nu een 
stuk of 60 docenten die het gebrui-
ken en gelukkig zijn de reacties heel 
positief.”

KUN JE DIT OOK VOOR 
VOLWASSENEN GEBRUIKEN?
“In principe is het voor kinderen 
vanaf een jaar of 4 bedoeld. Het 
enige nadeel om het bij volwassenen 
te gebruiken is dat het als kinderach-
tig kan worden ervaren. Misschien is 
het een idee om ooit eens een versie 
voor volwassenen te maken maar 
eerst willen wij de liedjes vertalen 
zodat we het ook in het buitenland uit 

kunnen geven. Dit project is eigenlijk 
nooit af, er zijn nog zoveel mogelijk-
heden om het uit te breiden.”

GEBRUIK JE OOK NOG ANDERE 
LESMETHODEN?
“Ja hoor. Ik heb leerlingen tussen 
de 4 en 70 jaar. We bepalen altijd in 
overleg welke methode we gebrui-
ken. Uiteindelijk is het voor mij het 
belangrijkste dat iemand echt muziek 
leert te spelen, dus niet alleen tech-
nisch goed maar ook met passie en 
expressie.”

CvdL

Actie: Lezers van de Oosterpoorter 
die zich voor 1 maart a.s. aanmelden 
krijgen de eerste twee lessen gratis. 
www.maravanpommeren.nl 
www.deklavierleeuwen.nl

Mara en een leerlinge (foto’s EB)
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In 2008 bedacht een student een toepassing voor bestellen en betalen 
met je mobiele telefoon. Nu is die student commercieel directeur van 
een bedrijf waar 32 mensen werken. MyOrder heet het en Humberto Tan 
maakt er reclame voor. Misschien mag directeur Thomas Brinkman zelf 
ook wel eens wat bekender worden. Bijvoorbeeld in de Oosterpoort, 
waar hij geboren en getogen is? 

We treffen elkaar in de Drie Ge-
zusters, de uitspanning waar het 
allemaal begon, zes jaar geleden. 
Thomas studeerde Human Tech-
nology (technieken die producten 
en diensten gebruiksvriendelijker 
maken) aan de Hanzehogeschool en 
wilde zijn studie afsluiten met een on-
derzoek naar nieuwe businessmodel-
len voor de smartphone, die toen net 
in opkomst was. Hij zat op het drukke 
terras aan de Grote Markt en toen 

het nogal duurde voor hij bediening 
in het oog kreeg, belde hij kortelings 
met de bar “hé, ik zit aan tafel num-
mer vijf en wil graag twee bier”. Van 
dat belletje naar een app was het 
nog maar een kleine stap. 

MINDER LANG WACHTEN
Thomas demonstreert hoe het werkt: 
hij selecteert de bestelling uit een 
lijst (aha, als MyOrder-gebruiker krijg 
je ook nog 90 cent korting!), neemt 

het nummer over van het kartonne-
tje dat bij ons op tafel staat, betaalt 
het verschuldigde bedrag digitaal 
en leunt achterover. De voordelen 
voor het bedrijf zijn evident. In dit 
geval hoeft een ober immers van vier 
handelingen (menukaart brengen, 
bestelling opnemen, uitserveren en 
afrekenen) alleen nog maar de een-
nalaatste te verrichten, maar ook de 
klant profiteert: wég ergernis nummer 
één in de horeca, het wachten. Dat 
zagen ze bij de Drie Gezusters, Kaap 
Hoorn en de Pintelier ook zo. Die 
begonnen allemaal met MyOrder. En 
om nog even dicht bij huis te blijven: 
ook bij snackbar Friet van Piet kun je 
met MyOrder de lange zondagse rij 
omzeilen.

EEN BIERTJE BESTELLEN VIA MYORDER

Foto Harry Cock
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Inmiddels brengt een goedgemutste 
jongedame de koffie. Het werkt, stel 
ik vast. 

Het werd al gauw duidelijk dat de 
toepassing van de app veel breder 
was dan horeca alleen. Zo ging Wolff 
Bioscopen met MyOrder in zee. De 
menukaart werd vervangen door 
het filmprogramma. In plaats van 
een hapje of drankje selecteer je als 
gebruiker een film en betaalt die met 
PayPal, Ideal of creditcard. Je ont-
vangt je kaartje op scherm en toont 
dat bij de zaal. Geen lange rijen meer 
voor de kassa, waar ze met minder 
contant geld kunnen werken. Het 
scherm van Thomas’ telefoon staat 
vol met pictogrammen, want wat kun 
je tegenwoordig al niet my-orderen? 
Benzine, entreebewijzen, bezorgpiz-
za’s, bloemen, geschenken een ritje 
door de autowasstraat…

ENTREPRENEURSGEEST
In 2012 kon de MyOrder-gebruiker al 
op 4500 locaties terecht en was de 
interesse van de Rabobank gewekt. 
Daar hadden ze geen app maar al-
leen een mobiele betaaloplossing, 
en MyOrder ging harder. Inmiddels 

is de bank voor 80 procent eigenaar. 
Wel is het bedrijf in een aparte BV 
ondergebracht, want Thomas wilde 
het graag flexibel houden; een platte 
organisatie met korte lijnen. 

Er kwam een driepersoonsdirectie, 
waar Thomas zelf als commercieel 
directeur genoeg armslag heeft om 
ideeën om te zetten. En die zijn hard 
nodig in deze roerige tijden voor de 
detailhandel en dienstensector, waar 
al heel wat grote bedrijven het loodje 
hebben gelegd, omdat ze de nood-
zaak niet zagen in de nieuwe media 
present te zijn. 

Thomas heeft die entrepreneursgeest 
niet van een vreemde, de Brinkmans 
zijn al twee generaties als reders en 
bevrachters actief in de scheepvaart. 
Zijn vader was ook steeds met het 
bedrijf bezig, dus als dat zo uitkomt 
werkt de 31-jarige het klokje rond. 
“En als je iets leuks doet, voelt het 
ook helemaal niet als werk.” Zijn 
beide broers en een van zijn zussen 
werken voor MyOrder, dat een aparte 
verdieping in het ouderlijk huis in het 
Zuiderpark tot zijn beschikking heeft. 

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN
Als je zo dicht bij je roots zit, heb je 
misschien wel lang geaarzeld om je 
geesteskind uit handen te geven, wil 
ik weten. Niet erg lang in elk geval, 
want het antwoord komt prompt: “als 
je niet samenwerkt, kan je bedrijf ook 
niet zijn groeipotentieel verwezenlij-
ken. Pakkender geformuleerd: als je 
niet kunt delen, kun je ook niet ver-
menigvuldigen.” Thomas houdt van 
een goeie quote en mag ook graag 
presentaties over zijn bedrijf geven 
(starters, innovatie; het circuit waar 
hij al enkele prijzen won). Ook daar is 
de grens tussen werk en liefhebberij 
vloeiend. 

Intussen staat de teller op 12000 
locaties en is Thomas veel bezig 
met parkeren. Dat kun je op straat in 
enkele Nederlandse gemeenten ook 
op de bekende ‘smarte’ wijze doen. 
In Groningen nog niet. De parkeer-
wachten moeten daarvoor met een 
bepaalde scanner werken en in de 
stad hebben ze nou net weer een 
andere… 

Dirk de Rijk

PIKKERT FIETSEN OPENT VANAF 2 FEBRUARI AAN DE OOSTERWEG

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de fietsenwinkel op de hoek van de 
Oosterweg/Sophiastraat druk opgeruimd en verbouwd wordt. Otto’s 
Bikeworld heeft de wijk verlaten en Otto is in Haren een nieuwe fietsen-
zaak begonnen. Zijn fietsenwinkel in de Oosterpoort wordt overgeno-
men door Arnoud Pikkert. Onder de naam Pikkert Fietsen zal hij de zorg 
voor vele van onze fietsen overnemen. 

Arnoud is 28 jaar jong en heeft er zin 
in: “Ik ben al vanaf 2003 werkzaam in 
de fietsenbranche. De afgelopen acht 
jaar was ik in dienst bij Steenbergen 
Fietsen in Groningen, waarvan de 
laatste drie jaar als bedrijfsleider. Nu 
ben ik toe aan de volgende stap en 
toen deze plek beschikbaar kwam 
wilde ik deze gelegenheid aangrijpen 
om mijn eigen winkel te starten. 

Met een frisse start en wat verbou-
wingen hopen we hier een mooie 
winkel te starten. Wij bieden een 
leuke collectie nieuwe fietsen van 

o.a. Gazelle, Batavus en BSP en 
een uitgebreide keuze aan accessoi-
res. Ook op het gebied van E-bikes, 
racefietsen of mountainbikes hebben 
wij volop aanbod. Naast de verkoop 
doen wij ook reparaties aan alle fiet-
sen, van E-bike tot stadsfiets. Daarbij 
streven wij naar een goede prijs/kwa-
liteit verhouding en een snelle ser-
vice. Wie zijn fiets ‘s morgens brengt 
voor reparatie of onderhoud, kan 
hem ’s middags alweer openhalen. 
De officiële opening is op 2 februari 
en u bent van harte welkom bij ons in 
de winkel, de koffie staat klaar”.

Pikkert fietsen telefoon 050-8515656

EDW

EEN BIERTJE BESTELLEN VIA MYORDER

ZAKENNIEUWS

Arnoud Pikkert (foto EB)
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DE WIJKWETHOUDER, DE PEDAALRIDDER EN  
HET CAFÉ ZONDER SCHENKVERGUNNING

2014 was een mooi jaar voor buurtkrant de Oosterpoorter. Een aantal 
nieuwe medewerkers draaiden voor het eerst een heel jaar mee en von-
den hun vaste plek binnen de redactie. We profileerden ons steeds meer 
online, onder meer op twitter met bijna 300 volgers (@Oosterpoorter). 
Belangrijkste blijft natuurlijk deze papieren versie van de krant. Die is er 
het afgelopen jaar steeds mooier uit gaan zien. 

Hieronder een overzicht van de 
meest in het oog springende artike-
len die in 2014 in de Oosterpoorter 
verschenen. In de tekst zijn ook een 
aantal nieuwjaarswensen van enkele 
vaste lezers opgenomen.

LEEFBAARHEID EN DE 
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ: DÉ 
THEMA’S VAN 2014
“In de Oosterpoort wonen volgens 
recente statistieken ruim 5.000 inwo-
ners. Dat zijn weliswaar een dikke 
2.000 meer dan Lutjebroek, maar 
wel weer net iets minder dan bijvoor-
beeld Appelscha.” (maart, pag. 4). In 
de Oosterpoort is altijd wat te doen: 
“Wat het Quartier Latin is voor Parijs 
en de Jordaan voor Amsterdam is de 
Oosterpoort voor Groningen”, aldus 
Martin de Vries van het leefbaar-
heidsfonds de Komeet (januari, pag. 
11). Het leefbaarheidsfonds is de 
huidige variant van ‘het in de kracht 
zetten van de buurt’, voortbouwend 
enerzijds op de tijd dat dominees- en 
doktersvrouwen zaken organiseer-
den ‘voor het nut in het algemeen’ 
en anderzijds op de ‘drumrokende 
baarddragers die voorgingen in 
de strijd tegen vervuiler AAgrunol’ 
(maart pag. 4). 

PARTICIPATIESAMENLEVING
Landelijk gezien bleek ‘selfie’ het 
woord van het jaar, daarmee ‘partici-
patiemaatschappij’ nipt achter zich la-
tend. In het januari-nummer (pag. 12) 

laat Anja Freije haar licht schijnen op 
de vraag hoe het onze buurt gesteld 
is met die participatiesamenleving. 
Een buurtbewoner: “Ik ging vroeger 
elke morgen bij mijn oudere buur-
vrouw langs en rammelde aan de 
deurklink en riep: “Ben je al op?” Als 
er antwoord kwam was het goed”.

NOG MEER PARTICIPATIE!
Met zijn allen hebben we door diver-
se schoonmaakacties de Oosterpoort 

behoorlijk opgeknapt. Er was ook 
nog de oprichting van de BBBB: de 
Breed Buurtoverleg Brainstorm Bor-
rel; een borrel voor alle organisaties 
in de buurt. Doel: elkaar leren ken-
nen en meer met elkaar samenwer-
ken (maart, pag. 4).

VERKIEZINGEN
Vlak voor de gemeenteraadsverkie-
zingen kwam het februarinummer 
uit, waar alle politieke partijen nog 
eens uitlegden wat ze binnen de 

Oosterpoort wilden gaan doen. De 
meeste partijen verwezen naar de 
problematiek rond de aanleg van de 
Zuidelijke Ringweg. De VVD richtte 
zich van alle partijen het meest expli-
ciet op hetgeen dat speelde binnen 
onze wijk. 

Anderen hielden zich meer op de 
vlakte middels oneliners als “Minder 
inspraak, meer samenspraak” en “ 
Ruimte maken, ruimte laten”. 

EEN ECHTE WIJKWETHOUDER
D66 leverde onze wijkwethouder: Ton 
Schroor. Patricia Frijns voelde hem 
aan de tand in het decembernummer 
(pag. 12). Zij kwam onder andere 

met het voorstel van lezer Henri van 
Voorn om een speciaal pad met hout-

snippers voor hardlopers rondom de 
Euroborg aan te leggen. Dat Schroor 
nog een beetje in zijn rol van de 

JAAROVERZICHT OOSTERPOORTER 2014

Max van den Berg: De Oosterpoort: het is hier een groot sociaal netwerk! (juni 2014, foto AD)

Chris Garrit @ChrisGarrit  
Nachtburgemeester van Groningen 
Ik wens alle mensen uit de 
Oosterpoort een prachtig 2015 toe! 
Laten we er met zijn allen een mooi 
jaar van maken in de mooiste wijk 
van 050.

Chantal @mammachanna  
Fan en allereerste volger twitterac-
count @Oosterpoorter 
Hoera! Een heerlijk nieuw jaar! Veel 
gezondheid en geluk toegewenst. Al 
het overige is overbodig *cheers***

Max van den Berg 
Commissaris van de Koning (Gronin-
gen) én oud Oosterpoorter 
De Oosterpoort, Port d l’Est, destijds 
(’70 jaren) terecht behouden en gere-
noveerd. Ik wens u allen ‘behouden 
vaart’.
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wijkwethouder moet groeien blijkt 
uit zijn reactie: Van Voorn krijgt het 
advies een samenwerkingsproject 
tussen bewoners en bedrijven (FC 
Groningen, Wolf bioscoop en Plaza 
Sportiva) op te zetten en vervolgens 
het plan verder uit te werken. “Dan is 
het wellicht een interessant initia-
tief om over te discussiëren.” Ook 
op buurtniveau lijkt de kloof tussen 
burger en politiek nog niet helemaal 
beslecht.

RUBRIEKEN I
Waar werden we het afgelopen jaar 
echt vrolijk van? Bijvoorbeeld van de 
ontwapenende column van XXXBOE 
in het decembernummer (‘Biechten 
en vergeven’, pag. 16) en de mooie 
dromerige bijdrage in ‘Privé Collectie’ 
(december pag. 5) van Bartels en 
van der Tuin: “Als je me vraagt of dit 
de reden is waarom ik me hier zo 
thuis voel…. Ik weet de reden eigen-
lijk niet…. redenen die we niet weten 
zijn vaak de eigenlijke redenen.”

REM BUITER
Mooi was ook het verhaal over Rem 
Buiter (juni pag. 12) waarin avontu-
rier en pedaalridder Buiter prachtige 
verhalen vertelde en mevrouw Buiter 
uit de doeken deed hoe je met een 
man met een dergelijk onstuimig 
karakter zestig jaar in het huwelijks-
bootje kan blijven zitten zonder dat 
een van beiden overboord kiepert: 
“Hij was vaak weg, dat scheelt een 
hoop!” Rem heeft het laatste woord: 
“Je moet elkaar vertrouwen en vrij-
heid gunnen, dat is prettig en je hebt 
elkaar ook nog wat te vertellen.”

RUBRIEKEN II
Een aantal rubrieken mocht dit jaar 
rekenen op een toenemende be-

langstelling. In Oosterkidzzz wordt 
maandelijks het wel en wee van de 
leerlingen van de Borgmanschool 
uit de doeken gedaan. Een groot 
aandeel lezers wacht op het kleppe-
ren van de brievenbus op de tweede 
zaterdag van de maand om zo snel 
mogelijk te beginnen aan de ‘Cryp-
tofilippine de Luxe’. Een niet zuiver 
representatieve steekproef wijst 
echter uit dat ‘Koek op de hoek’ toch 
wel de meest populaire rubriek is 
van onze buurtkrant. In deze rubriek 

“gaat de Oosterpoorter maandelijks, 
met een Grunniger kouke op bezoek 
bij een van de vele hoekhuizen van 

onze wijk”. Het mooiste verhaal in 
deze serie dit jaar is dat van Philip 
Snouckaert en zijn maatjes in het 

studentenhuis op de hoek van de 
Nieuwstraat en de Dijkstraat (april 
pag. 21). Standaard stelt onze repor-
ter de vraag of bewoners nog geklust 
hebben in hun hoekhuis. Philip: “We 
organiseren eens per jaar een klus-
project. Zo hebben we ooit hier deze 
bar gemaakt. En sindsdien komt het 
af en toe voor dat op wedstrijddagen 
een supporter van de FC hier zijn 
fietsje tegen het raam zet en aan de 
bar gaat zitten. Dan denken ze dat 
dit een café is. Die krijgt dan natuur-
lijk altijd een biertje van ons.”

Mocht u zin hebben een of meer van 
deze artikelen nog eens na te lezen, 
dat kan ook digitaal op onze website:

WWW.DEOOSTERPOORTER.NL

De Oosterpoorter is ook op twitter te 
vinden: @Oosterpoorter. We horen 
graag van u!

Klaas Kloosterman

Ook in de Oosterpoort werden de Nederlandse 
successen gevierd (juni 2014, foto EB)

De Oosterpoort was even het centrum van Nederland 
tijdens de uitvoering van The Passion (mei 2014, foto RN)

Friet van Piet @FrietvanPietGR  
Groene patatbakker uit de 
Oosterpoort 
Na vandaag weten wij het even niet 
meer, na de aanslagen in Parijs! 
Elkaar lief hebben en samen werken 
om een mooiere wereld te creëren....

Ton Schroor @TonSchroor  
Wijkwethouder Groningen-Zuid 
Ik wens al onze inwoners een fantas-
tisch 2015 en specifiek voor gebied 
Zuid gaan we er een mooi jaar van 
maken!

Ruurd de Boer  
Voorzitter buurtoverleg Oosterpoort 
Het Buurtoverleg Oosterpoort wenst 
alle bewoners van de Oosterpoort, 
de Meeuwen, de Linie, Europapark 
en Kop van Oost een fantastisch en 
betrokken 2015.
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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 6

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitspraak die iets te ma-
ken heeft met het filmfestival dat 28 
januari in ForumImages begint. Die 
zin is de oplossing. Gelijke cijfers zijn 
gelijke letters. 

De oplossing moet uiterlijk op maan-
dag 2 februari 2015 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 16. 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 15 
1. Vlooienmarkt 2. Kunstroute 3. 
Discoschaatsen 4. Straattheater 5. 
Hoge der A 6. Lage der A 7. Winter-
lab 8. Stadjersmarkt 9. IJsbaan 10. 

Glijbaan 11. Aftelmoment 12. Optocht 
13. Wat is de vraag 14. Voedselbank 
15. Feestdagen 16. Nacht van Noord 
17. Schaakfestival 18. IJssculptuur 
19. Sfeerverlichting 20. Santa Run 
21. Winterwelvaart 22. Lichtworkshop 
23. Mijn Ede.  
De oplossing is: IN STAD IS AAL-
TIED VEUL TE DOUN. 

De winnaar van Cryptofilippine 15 is 
M. Hulsebos uit de Semarangstraat. 
De eerste winnaar van buiten de 
Oosterpoort. Gefeliciteerd!

15

1. Haha, hier kan je echt niet mee 
pushen! (9)

2. Filmbeeld. (6+4)
3. Bonnie and Clyde. (15)
4. Werd geïntroduceerd door Mo-

nica Seles. (8)
5. Familie van Yorick van Wage-

ningen en Lenette van Dongen. 
(6+3+6)

6. Haar borsten zijn in één vloei-

ende beweging te zien. (5)
7. Tegelijkertijd zoenen. (12)
8. Die padvinder zit op de juiste 

plaats. (12)
9. Schreeuwt een kwade regisseur 

die er een einde aan wil maken. 
(3)

10. Voor mensen die ook onderste-
boven kunnen lezen. (9)

11. Om onzichtbaar naar het ritselen 

der bladeren te kunnen luisteren? 
(4+5)

12. Manager in het ziekenhuis. (12)
13. Filmkledingstuk. (2+4)
14. Schietvereniging. (4)
15. Zit aan een Marlboro Red en aan 

een Camel Blue. (13)
16. Slimmigheidje van een junk. (8)
17. Dunne Amerikaanse actrice. (6)
18. Het schrijven van brieven. (13)

1 2 5 1

2 4 3 2

3 6 4 8 3

4 6 3

5 1 8 6 7 6

6 2

7 5 1 7 3

8 7 1 7

9 1

10 4 8 6

11 7 1 1

12 5 3 2 4 8

13 4 8

14 3

15 2 3 2

16 7 2

17 8 5

18 5 5 4 1 6
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DE OOSTERPOORT ALS DORPSIMPRESSIE

Op feestjes hoor je wel eens Oosterpoorters, maar ook Ommelanders, 
vertellen dat de buurt “net een dorp” is. Uit de context maak ik op dat 
het positief wordt bedoeld. Vervolgens komen ”gezellig, knus, alles door 
elkaar, klein, en ons kent ons”, voorbij. 

En ik moet zeggen veel van het voor-
noemde lijkt op mijn geboortedorp in 
Overijssel, Lemelerveld. Het ontbrak 
er weliswaar aan studenten, stads-
bussen, woonboten en bovenwonin-
gen, maar het kende al heel lang vijf 
verspreide kerken, zes cafés en aan 
saamhorigheid was geen gebrek. 

Een dorpsfestijn, een carnavals-
optocht, een kampioenschap, men 
kreeg de handen op elkaar en stak 
ze vervolgens uit de mouwen. Eind 
jaren zestig kende ik als kind in 
pakweg 10 jaar wel de helft van het 
dorp met 2000 inwoners. En nu na 
bijna 20 jaar hier te hebben gewoond 
ken ik misschien een paar procent 
van het dorp. In de straat met 30 
huisnummers ken ik alle gezichten 
en voornamen, maar in de straat 
links- en rechtsachter al stukken min-
der, en met wat uitschieters naar de 

Meeuwen en de Linie houdt het snel 
op. Wel fijn zijn bekenden van de 
winkels, maar ik kom ook weer niet 
in alle winkels, horecavoorzieningen 
en kapperszaken. En natuurlijk ken 
ik veel mensen van gezicht, mensen 
die bij de Oosterpoort horen, maar 
waarvan je geen idee hebt wat ze 
doen en waar ze wonen. Andersom 
komt trouwens ook voor. Zo weet ik 
twee collega’s te wonen, maar zie ik 
hen zelden. Dan zijn er nog bekende 
doorgangers, mensen uit andere wij-
ken die op vaste tijden door de Lode-
wijkstraat fietsen als ik hen tegemoet 
kom, al horen die dan officieel niet bij 
de bekenden. 

Met name in september, een nieuw 
schooljaar, lopen er nieuwe mensen 
door de straat, dat wil zeggen nooit 
geziene gasten, jong, internationaal, 
op slippers, op hakken, in allerlei 

tinten, soms bepakt, vaak student ge-
naamd. Ze hebben zo hun vaste rou-
tes, waardoor ze een bekend beeld 
gaan worden. Zij vormen samen de 
5400 inwoners van de Oosterpoort, 
volgens Wikipedia, die dat weer van 
de gemeente heeft. 

Laatst ontmoette ik bij nieuwe buren 
een studiobewoner uit de straat die 
een kennismakingsmiddag organi-
seerden voor de bestaande buren. 
Hij vertelde er al vier jaar te wonen, 
maar ook veel in het buitenland te bi-
vakkeren. Door de buren wist ik weer 
meer van andere buren over buren. 
Goed om elkaar te zien in ieder ge-
val. Studenten naast mij vertrekken 
en nieuwe maken zich op.  
Eén huis staat al langer leeg, maar 
weinigen weten wat er aan de hand 
is met de bewoner. Mijn overbuur-
man weet meer en maakt zich wat 
zorgen over hem. Maar weinigen we-
ten dat of missen hem. Hij sprak niet 
zo makkelijk de mensen aan. Eerst 
maar eens de katten eten geven van 
vrienden uit een straatje verder. De 
Oosterpoort bestaat uit heel veel 
dorpjes. 

E. Scheppink

Afbeelding van de linosnede Meeuwerderweg, hoek Verlengde Frederikstraat..
Jaar: 2014, 35 cm bij 65 cm. Door Frits Casparie, 06-40261746 of fritscasparie@hotmail.com

PRIVÉ COLLECTIE



17

OOSTERKIDZZZ vormgeving Evelien Brak
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KREDIETWAARDIGHEIDSCRISIS

Vanuit mondiaal perspectief gezien was 2014 natuurlijk geen goed jaar. 
Nigeriaanse schoolmeisjes die ontvoerd, verkracht en verkocht werden 
door Boko Haram, Poetin die de aloude veroveringsoorlogen nieuw 
leven inblaast, vliegtuigen die crashen, onthoofdingen door IS en vluch-
telingen die ergens halverwege tussen Afrika en Europa in de Middel-
landse Zee verdrinken.

Al dit soort berichten kon je het af-
gelopen jaar vanuit je luie stoel in de 
krant lezen, dan wel, onder het genot 
van een latte macchiato, op het 
Journaal zien. Je kunt je alleen maar 
verwonderen over zoveel ellende, 
wat mensen elkaar aandoen en ho-
pen dat het in 2015 beter wordt.

Dan mogen wij ons in Nederland toch 
tamelijk gelukkig prijzen, dat het hier 
een oase van rust, welzijn en wel-
vaart is.

Althans dat dacht ik totdat geldtrans-
portbedrijf Brinks in het kader van 
een staking besloot de pinautoma-
ten van de Rabobank niet meer te 
bevoorraden. Van de ene dag op de 
andere kon ik niet meer bij mijn geld 
komen zodat de ellende nu ook bij 
mij levensgroot op de stoep staat en 
de hoop dat het in 2015 beter wordt 

direct al de grond in is geboord. “Ge-
lukkig nieuwjaar”, maar niet heus.

1 januari overleefde ik nog dankzij 
wat overgebleven oliebollen, maar op 
de 2e moesten er toch boodschap-
pen worden gedaan, hetgeen zonder 
geld nog niet meevalt. Ik hoopte 
een deal met de Coop te kunnen 
maken, waarbij ik aan de manager 
uitlegde dat ik normaliter geld bij de 
Coop besteed en dat zij dat op hun 
beurt weer doorgeven aan Brinks, 
die het weer aan de RABO geeft, die 
het weer aan mij geeft, enzovoorts, 
enzovoorts. 

Aan deze omslachtige en zinloze 
manier van geld rondpompen zou 
een eind gemaakt kunnen worden 
door de boodschappen direct en 
zonder te betalen aan mij mee te 
geven. Het leek mij een aantrekkelijk 

voorstel en de manager van de Coop 
was op zich best bereid om “out of 
the box” met mij mee te denken. Mijn 
voorstel leek hem logisch gezien wel 
waterdicht, maar hij had toch nog de 
nodige bedenkingen. 

Mijn opmerking dat ik al vanaf het 
begin bij zijn winkel kom en de jaren 
daarvoor ook al bij de Super de Boer 
en de Nieuwe Weme boodschap-
pen deed en zelfs een klant&kaart 
heb, kon hem ook al niet vermurwen. 
Met de opmerking om accordeonles-
sen te nemen, werd ik uit de winkel 
gezet.

Hongerig ben ik toen maar de 
straat overgestoken naar Merleyn. 
Daar doen ze weliswaar niet aan 
klant&kaarten, maar ze geven wel 
krediet. Twee biertjes op de lat 
komen toch maar mooi overeen met 
zes boterhammen. In 2015 zal ik dus 
niet van honger en dorst omkomen, 
maar misschien wel een ernstig 
alcoholprobleem ontwikkelen als de 
staking bij Brinks niet snel voorbij is.

Proost / eet smakelijk!

COLUMN HARM

GOED IDEE, KOM ERMEE!

Het buurtoverleg wil graag een bijdrage leveren aan activiteiten die de 
leefbaarheid in de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Kop van 
Oost en Europapark bevorderen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een 
activiteit de verbinding of veiligheid binnen of tussen deze wijken verbe-
tert. 

Natuurlijk zijn er wel wat voorwaar-
den aan het verstrekken van de 
bijdrage verbonden. Zo worden initi-
atieven met een politiek karakter niet 
ondersteund, omdat het Buurtoverleg 
alle bewoners van de wijk wil verte-
genwoordigen. Voor andere aan-
vragen kunt u een mail sturen naar 
buurtoverleg@gmail.com. Daarin 
geeft u aan:

- wat de bijdrage van de activiteit 
aan de leefbaarheid is

- de begroting van het totale pro-
ject 

- specificatie van het gevraagde 
budget

- specificatie van het te verwach-
ten bereik in aantal bewoners

- in welke mate actieve deelname 
van buurtbewoners wordt ingezet

- welke andere partijen in de (aan-
grenzende) wijken zijn ingezet.

Als u ervoor zorgt dat de aanvraag 
minimaal een week voor het vol-

gende buurtoverleg is verstuurd, 
zal het in die vergadering worden 
behandeld. Voor data zie www.
deoosterpoorter.nl. U bent natuurlijk 
van harte welkom op de betreffende 
vergadering om uw aanvraag toe te 
lichten, maar het buurtoverleg kop-
pelt de uitkomst sowieso binnen een 
week na het overleg terug. 

Let op: ook voor kleine evenemen-
ten geldt een meldingsplicht aan de 
gemeente. Er kan een vergunning 
nodig zijn. Voordat het buurtoverleg 
definitief een bijdrage levert moet 
aan de gemeentelijke eisen vol-
daan zijn. Voor meer informatie, zie 
gemeente.groningen.nl/vergunning/
evenementenmelding
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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 Tjeerd Zijlstra. Hij woont samen met 
Hanneke Barents en hun hondje Niña op een van de mooiste plekken 
van de stad, op de hoek van de Trompkade. Vanuit hun woonkamer kij-
ken ze uit op het Verbindingskanaal en de Oosterhaven.

Tjeerd is net een paar maanden 
met pensioen. Hij werkte als docent 
Engels op het Lauwers College in 
Buitenpost. Nu geeft hij af en toe bij-
les en leeft zich uit in de keuken. “Ik 
wil de komende tijd hier in huis nog 
een aantal dingen opknappen” zegt 
hij. “Maar daarna ga ik informeren of 
ik me nuttig kan maken als kok in het 
Poortershoes. Koken is een van mijn 
liefhebberijen.” Zijn vrouw Hanneke 
is teamleider aan de Hanzehoge-
school, bij de opleiding International 
Business and Languages. Ze hebben 
een samengesteld gezin met acht 
kinderen, die inmiddels niet meer 
thuiswonen.

WOON JE HIER AL LANG? 
“Veertien jaar alweer, we kwamen 
hier wonen in 2000.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Het waren twee huizen, de onder- 
en de bovenwoning werden tegelijk 
te koop aangeboden. Wij hebben ze 
samengevoegd en veel geklust. Zo 
hebben we overal dubbel glas laten 
zetten, in het hele huis nieuwe vloe-
ren gelegd, het glas-in-lood hersteld, 
het dak vernieuwd en geïsoleerd en 

de indeling zo hier en daar veran-
derd. Waar we nu zitten was vroeger 
bijvoorbeeld een kantoortje, dat heb-
ben we bij de woonkamer gevoegd.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN 
JULLIE HUIS?
“Toen we hier kwamen wonen heeft 
mijn schoonmoeder van alles over 
ons huis uitgezocht bij het kadaster 

en het archief. Het is gebouwd in 
1902. Er staat een mooie verschrij-
ving in die oude papieren; zo zou het 
bovenhuis eerder zijn gebouwd dan 
het benedenhuis. Er heeft vroeger 
een aardappelhandelaar gewoond en 
ooit was het ook een studentenhuis. 
En ik ken natuurlijk dat verhaal van 
de ontplofte ketel op een sleepboot 
hier in het Winschoterdiep in de jaren 
twintig.” 

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
“We willen wat kleiner wonen en 
zoeken een ander huis. Maar het 
liefst blijven we in de Oosterpoort. De 
dorpse sfeer, de vriendelijke mensen, 
dat spreekt me erg aan. En ik vind 
het leuk dat er veel jonge mensen 
wonen, dat maakt de buurt ook 
levendig.”

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE 
BUURT?
“Drie keer per dag wandel ik met 
Niña. Meestal voert dat tochtje door 
de Oosterpoort maar soms slaat Niña 
ook rechtsaf, de Trompbrug over en 
dan gaan we richting centrum. Met 
een hondje heb je altijd aanspraak, 
dus ik praat regelmatig met allerlei 
bijzondere en aardige mensen. Ik 
collecteer ook wel voor het Rode 
Kruis, dan kom je ook de meest 
boeiende figuren tegen. Dus de buurt 
als geheel spreekt me aan, niet een 
speciale plek.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

Tjeerd Zijlstra (foto MvdF)

NLDOET 2015 KOMT ERAAN!

Heeft uw organisatie NLdoet 2015 
al in de agenda staan? Deze groot-
ste landelijke vrijwilligersactie valt 
dit keer op 20 en 21 maart. 

We verwachten dat in Groningen 
en omgeving net als elk jaar weer 
veel organisaties en vrijwilligers 
mee zullen doen. 

Op de website van het Oranje 
Fonds www.nldoet.nl kunnen 
organisaties klussen aanmelden 
en digitaal hiervoor een financiële 
bijdrage aanvragen.

WWW.NLDOET.NL
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DE ZORG IN GRONINGEN 
GAAT VERANDEREN...

WIJ GRONINGEN
ZORG EN ONDERSTEUNING

OOSTERPOORT SCHOON ACTIE  
19 DECEMBER 2014

 
(foto EB)
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20:00 uur. Met een prijzenpakket tot € 
1500,-. Iedere eerste donderdag van 
de maand koppelkaarten. Aanvang 
20:00 uur. Er kunnen zich nog kop-
pels opgeven (€ 3,- per persoon). 

Iedere tweede donderdag van de 
maand bloemschikclub (leden € 
3,-, niet-leden € 4,50). Zaterdag 7 
februari kinderdisco (leden gratis, 
niet-leden € 1,-). Tot 8 jaar van 18:30 
tot 19:30 uur, 8 tot en met 12 jaar van 
19:45 tot 21:00 uur.

Informatie J. Tammes, 06-4405096 of 
jtammes1@home.nl.

POORTERSHOES

KORTE CURSUS (6X) TAI JI QIGONG
Vanaf woensdag 21 januari om 19:00 
uur. Qigong is een verzamelnaam 
voor Chinese gezondheidsoefenin-
gen bestaande uit een combinatie 
van beweging, ademhaling en inten-
tie. Kosten: € 30,-. 

Informatie en opgave:  
margobouwman@gmail.com.

LEZING TRANSCENDENTE MEDITATIE
woensdag 21 januari om 19:00 uur. 
Meer rust in je leven door stilte in je 
hoofd. Kosten € 5,-. 

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

KROEG VAN KLAAS

Zaterdag 17 januari Abrichter Ligh 
(pop), aanvang 22:30 uur. Zondag 18 
januari Afrika Jam Cafe (doe mee!), 
African DJ, eten drinken dansen, 
aanvang 16:00 uur. Woensdag 21 ja-
nuari Prozaclub, aanvang 20:30 uur. 
Vrijdag 23 januari Groninger Song-
writers Circle presenteert: singer/
songwriter. Na afloop: Jamsessie, 
aanvang 21:00 uur. 

Zaterdag 24 januari Blues Encore 
(blues), aanvang 22:30 uur. Zondag 
25 januari Afrika Jam Cafe (doe 
mee!), African DJ, eten drinken dan-
sen, aanvang 16:00 uur.

Zaterdag 31 januari Jacky’s Raw 
Collective (pop), aanvang 22:30 uur. 
Zondag 1 februari Afrika Jam Cafe 
(doe mee!), African DJ, eten drinken 
dansen, aanvang 16:00 uur.

SPEELTUINVERENIGING

Iedere maandag klaverjassen en 
sjoelen. Aanvang 20:00 uur. Er kun-
nen nog nieuwe leden bij (€ 2,00 per 
keer). Iedere dinsdag tafeltennis-
club. Aanvang 20:00 uur. Er kunnen 
nog nieuwe leden bij. 

Laatste dinsdag van de maand 
creatieve club. Aanvang 20:00 uur. 
Iedere woensdag bingo. Aanvang 

OPEN DAG GRAFISCH 
CENTRUM GRONINGEN

Op zaterdag 17 januari 2015 houdt 
het Grafisch Centrum Groningen 
(Warmoesstraat 41) van 11:00 tot 
15:00 uur een open dag. Voor wie 
meer wil weten over de mogelijkhe-
den van het etsen, prenten maken 
in hoogdruk. lithograferen, zeef-
drukken, typografen en houtdruk-
ken zijn er demonstraties. Daarnaast 
is er informatie over de cursussen die 
vanaf 19 januari 2015 van start gaan.

BUURTOVERLEG

Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur op 26 januari, 23 
maart, 18 mei, 22 juni, 7 september, 
26 oktober en 30 november 2015.

SERVICE

Oosterpoorter mini afvalwijzer 2015

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

Kleding, textiel en schoenen
Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Inzamelaar: 
Goudgoed, tel. 050-5266881

Oud papier
Zet oud papier om 18:00 uur aan de straat

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

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