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Speciaal op de Bekenkampschool
Elvi Smits kampioen van Groningen
Love is in the air
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De eerste sneeuw van het jaar is gevallen. Slechts een ochtendje
bleef het liggen, maar met gezwinde spoed ging u aan de slag. Er
werd gebouwd, gerold en gegleden en de digitale bewijzen daarvan
belandden in de mailbox van de Oosterpoorter.
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Sommige foto’s kwamen naar aanleiding van onze oproep op Twitter. Er
zijn inmiddels bijna driehonderd mensen die @oosterpoorter volgen, waaronder ook onze nieuwe burgemeester Peter den Oudsten, die een hartelijk
welkom kreeg. Wij vinden het leuk en belangrijk om via sociale media direct contact met onze lezers en andere geïnteresseerden te onderhouden.
Daarom starten we binnenkort ook een Facebookpagina. Natuurlijk moeten
al die media wel worden beheerd, het liefst op een manier die zo weinig
mogelijk tijd van de vrijwillige redactieleden in beslag neemt. Tegelijkertijd
is het ook belangrijk dat er met enige regelmaat wat nieuws te lezen valt,
anders haakt u zeker af. Om dit te bereiken hebben we eerst de website
aangepakt. Voortaan wordt daar wekelijks een artikel geplaatst, waarvan
een link naar dat artikel wordt getweet. Deze tweets zijn doorklikbaar,
waardoor u gemakkelijk het hele artikel kunt lezen. Omgekeerd worden
tweets van @oosterpoorter voortaan ook op de website getoond. Kijk
maar eens op www.deoosterpoorter.nl. Dan kunt u meteen even kijken wat
er zoal over uw directe omgeving is gepubliceerd, want de artikelen zijn
doorzoekbaar op straatnaam. Volop digitale activiteit dus, maar natuurlijk
blijft de papieren Oosterpoorter centraal staan. En daar valt ook deze keer
weer genoeg te lezen. We namen een kijkje bij de Bekenkampschool en bij
de Onderhoudswinkel in het gouden tunneltje voordat deze daar verdwijnt
in verband met de bouw van de nieuwe ringweg. In Privécollectie wordt uitgelegd dat het aantal zichtbare winkels weliswaar minder wordt, maar het
aantal ondernemers zeker niet. Tenslotte zijn er bijzondere Valentijnsbijdragen, waarmee een extra portie liefde in deze Oosterpoorter is gestopt..
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
COLOFON
DE OOSTERPOORTER

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

Buurtoverleg Oosterpoort
Verschijnt 10 x per jaar, oplage 3400
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Oosterweg 13, 9724 CA Groningen,
telefoon 050-7510449
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@oosterpoorter

HOOFDREDACTIE

FOTOGRAFIE

ADVERTENTIES

VORMGEVING

EINDREDACTIE

DRUK

REDACTIE

VERSPREIDING

Ellen Westerveld
Karin van der Zee

Evelien Brak, Joost van den Berg
Rudi Niemeijer

Klaas Kloosterman
Anja Freije, Anke van den Brink,
Carolina van der Lande, Dirk de Rijk,
Mirjam van der Feen, Patricia Frijns,
Ynskje van Meurs
MEDEWERKERS

Boe, Harm Kuiper, Luuk Verpaalen
3

De Marge, Groningen
Jos Jansen op de Haar,
Dion Hekkers, Ferri Klootsema
VOLGEND NUMMER

Sluitingsdatum kopij 2 maart 2015,
verspreiding in het weekend van
14 maart 2015

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijkse Buurtoverleg worden onderwerpen besproken
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met een
kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal werd besproken.
Maandag 26 januari was er weer een Buurtoverleg in het Poortershoes.
de wijkbewoners en het KCO. De
werkgroepen Verbinding Wijk-KCO
en Meeuwerderplein zullen deze
onderwerpen verder uitwerken, zodat
hierover gericht gepraat kan worden
als de wijkwethouder te gast is op het
Buurtoverleg.
WIJKWETHOUDER

Stadsdeelcoördinator Erik Mooij is
aanwezig om een en ander toelichten
over functie van de wijkwethouder,
want het is soms onduidelijk wat
er van hem kan worden verwacht.
De wijkwethouder is nadrukkelijk
geen extra klachtenloket. Dat wordt
duidelijk als het bij de redactie van
de Oosterpoorter binnengekomen
verzoek ter sprake komt om het
volgende aan de wijkwethouder voor
te leggen: een wijkbewoner met een
parkeervergunning moet vanwege de
geringe beschikbaarheid van parkeerplaatsen geregeld uitwijken naar
een dure parkeergarage.
Een ongewenste situatie, maar Mooij
geeft aan dat dit soort problemen
thuis horen bij de reguliere meldpunten, in dit geval de afdeling Parkeerbedrijf Gemeente Groningen. De
functie van de wijkwethouder moet
zich in de praktijk ontwikkelen, maar
hij zou vooral wijkinitiatieven waarbij
meerdere disciplines betrokken zijn
moeten ondersteunen. Daarom werkt
hij samen met een gebiedsteam
waarin behalve stadsdeelcoördinatie
ook ambtenaren zitten uit uiteenlopende aandachtsvelden (sociaal
domein, verkeer, stadsbeheer en
zorg). De invulling van het plein aan
het begin van de Meeuwerderweg
zou een goed onderwerp zijn waarbij
buurt en gemeente zouden kunnen
samenwerken.
Ook komt de vraag aan de orde of de
wijkwethouder een rol kan spelen in
het versterken van de band tussen

SUBSIDIES

De Kascommissie heeft de kas
gecontroleerd en in orde bevonden.
Dit jaar subsidieert het Buurtoverleg weer Sterrebos Live, want daar
komen ook veel bezoekers uit onze
wijken. Het verzoek om een bijdrage
aan een cursus Kettlebells wordt
afgewezen. Het subsidiëren van cursussen is niet direct de taak van het

of hier op korte termijn een oplossing
voor te vinden is. Voor de langere
termijn wordt het punt in elk geval
meegenomen in de plannen voor de
aanpak van het Meeuwerderplein en
de herinrichting van de Griffeweg.
AFVALBAKKEN EN
HONDENUITLAATVELD

Dan is er de kwestie van de afvalbakken op het grasveld van De Meeuwen die om mysterieuze redenen
zijn verdwenen. De gemeente laat
weten dat de voorwaarde voor het
plaatsen van afvalbakken was dat
bewoners ze zelf zouden legen.
Omdat dit niet gebeurde heeft de
gemeente ze weggehaald. Ook in de
Linie is er een veld waar een vraag
over is: een aantal hondenbezitters
zou daar graag een uitlaatgebied van
maken. Het terrein dat wordt voorgesteld schijnt echter bebouwd te gaan

WERKZAAMHEDEN HEREWEGVIADUCT
De komende maanden maakt de projectgroep Renovatie Herewegviaduct
samen met ProRail en het ondersteunende ingenieursbureau Movares
een technisch plan van aanpak voor het groot onderhoud van het
Herewegviaduct. Er worden hiervoor verschillende veldonderzoeken
verricht, zoals grond-, constructie- en asfaltonderzoeken.
Het moment dat de uiteindelijke onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden
wordt in overleg met Groningen Bereikbaar afgestemd op de andere
projecten in de stad. Waarschijnlijk worden de omwonenden in het tweede
kwartaal uitgenodigd voor een informatieavond over de uitvoering en kan
de renovatie nog dit jaar plaatsvinden.
Buurtoverleg, maar misschien kan
de aanvrager de mogelijkheden met
het Poortershoes bespreken. Een
ander verzoek dat bij het Buurtoverleg is binnengekomen is de vraag
van een wijkbewoner of een deel
van het fietspad aan de Griffeweg
tweerichtingsverkeer kan worden
(noordkant, van Trompbruggetje
naar de Bontebrug). Fietsverkeer
dat vanaf het Trompbruggetje naar
de kop van Oost gaat moet nu twee
keer achterelkaar oversteken. Het
Buurtoverleg zal het verzoek aan de
gemeente voorleggen met de vraag
4

worden. Het Buurtoverleg zal kijken
hoe dit zit. Verder wordt gemeld dat
in de Gezinsbode een wijziging van
het bestemmingsplan binnenplein
Oosterweg stond. Het gaat om laagbouw en de inspraak is al begonnen.
Het plan staat op de gemeentesite.
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg
aanschuiven, dan bent u van harte
welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 23 maart om
20.00 uur in het Poortershoes.
EWD

AANMELDEN LENTEKRIEBELS 2015
LenteKriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen. De actie is al jaren een succes. Ook van 7 t/m 25 april 2015 ruimen
duizenden Groningers hun buurt in de stad op.
De inschrijving voor Lentekriebels is
weer begonnen. Schrijf je in met een
groepje buren of vrienden. Prik een
datum in april en doe mee met de
jaarlijkse voorjaarschoonmaakactie in
de buurt. Het aanmeldformulier is te
vinden op de gemeentelijke website:
kies Lentekriebels op de pagina

groningen.nl/schone-stad Aanmelden kan tot en met 6 maart 2015. Je
aansluiten bij een bestaand groepje
kan ook. Ieder jaar pakken ongeveer
14 buurtbewoners de straten tussen
Winschoterdiep en Meeuwerderweg
aan. We starten op een zaterdag in
april om 10 uur met koffie en koek

en gaan dan aan de slag. Zo rond 14
uur is het dan welletjes. Dus je bent
niet je hele vrije zaterdag kwijt. We
moeten nog een datum prikken, maar
het wordt een zaterdag in de actieperiode van 7 tot en met 25 april. Wil je
je aansluiten: mail dan naar
vanderfeen@yahoo.com.
Graag tot ziens in april bij Lentekriebels,
MvdF

ROCK ’N ROLL AAN DE HELPERZOOM
In oktober werd in de tuin naast het markante gebouw van DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) en de Belastingdienst een beeld geplaatst van
beeldend kunstenaar Richard Deacon. ‘Rock ’n roll’, zo heet dit werk van
de Britse kunstenaar dat naast het pad naar het kantoor is geplaatst.
Nog niet eerder was een sculptuur
van hem in Groningen op straat te
zien. Woordvoerder Tea Jonkman
van DUO vertelt dat een kunstcommissie het werk heeft uitgezocht
voor deze plek. In het voorjaar is het
kunstwerk pas echt compleet, als er
wilde veldbloemen en grassen onder
zijn gegroeid. Het zilverkleurige
sculptuur symboliseert getallen en
verwijst daarmee naar het werk dat
dagelijks in het kantoor wordt uitgevoerd. Het is nadrukkelijk niet alléén
bedoeld om naar te kijken. “Toen het
minder koud was zagen we regelmatig kinderen op het beeld kruipen en
klauteren. Dat mag, het is ook de be-

doeling dat het op die manier wordt
gebruikt”, zegt Tea Jonkman.
UITZICHT

Bewoners van de Frontier aan de
Verlengde Lodewijkstraat hebben
goed zicht op het nieuwe kunstwerk.
Mathijs Groeneveld noemt het werk
een verrijking. “Opeens stond het er.
Echt een verrassing. Ik vind het wel
wat hebben. Het past in het geheel,
echt iets moois om naar te kijken.
Wel jammer dat die vlaggen er voor
staan trouwens.” Zijn buurman van
een paar huizen verderop is minder positief: “Ik vind het niet echt
mooi. Ik wist wel dat er iets kwam,

we zaten net hiertegenover te eten
in paviljoen Sterrebos toen ze de
fundering maakten. Maar ik stoor me
er niet aan hoor, zo is het niet. Je
kunt moeilijk iets maken dat iedereen
mooi vindt.”
Annelies Vos en Sierd Wilkens kijken
vanuit hun appartement ook uit op
het werk van Deacon. “Het is me wel
opgevallen”, zegt Sierd. “Ik wist niet
dat het een kunstwerk was, maar het
klopt wel met dat gebouw. Dezelfde
ovale vormen. Eigenlijk net of het er
altijd al stond. Het komt vast daardoor dat niemand die ons hier opzoekt er nog iets over heeft gezegd.”
Annelies vult aan: “Misschien ook
omdat het ook heel goed past bij de
nieuwe tuin.”
MvdF

Het kunstwerk van Richard Deacon in de tuin van de DUO
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INGEZONDEN BERICHTEN
VERENIGING BEWONERSBELANGEN LODEWIJKSTRAAT
Het verkeer op de Lodewijkstraat
De fietsroute van het Hoofdstation
naar het Europapark loopt langs de
Lodewijkstraat. Deze is aangelegd
toen het spoor naar het vroegere
terrein van Van Gent en Loos naast
het Hoofdstation werd weggehaald
omdat het toch niet meer gebruikt
werd om de pakketpost, die van
Gent en Loos rondbracht, aan te
voeren. De ontstane ruimte onder
het Herewegviaduct werd gebruikt
voor de aanleg van het huidige
fietspad dat over het woonerf van
de Lodewijkstraat loopt. De smalle
Lodewijkstraat is ingericht als
woonerf en de bewoners willen dat
graag zo houden. Door de enorme
toename van fiets- en bromverkeer
is echter de maximumcapaciteit
van het verkeer al jaren bereikt. De
Bewonersvereniging Lodewijkstraat

is hierover al een paar jaar in
gesprek met de gemeente. Verschillende wethouders en ambtenaren
hebben de straat bezocht en er
zijn gesprekken geweest, maar tot
dusverre zonder resultaat. Daar lijkt
nu beweging in te komen omdat de
Lodewijkstraat binnen het gebied
ligt van twee grote projecten, die nu
tegelijkertijd bij de gemeente op de
agenda staan.
Het grootste is de ingrijpende aanpassing van het spoor bij het Hoofdstation en de bijbehorende sporen
naar Haren. Het andere grote
project is de hernieuwde vaststelling van de hoofd-fietsstructuur en
wat daaraan moet gebeuren. Daar
is de route langs de Lodewijkstraat
onderdeel van. Door de werkzaamheden aan het spoor langs
de Lodewijkstraat doet zich nu de

mogelijkheid voor om het fietspad te
verbreden. Zo ontstaat ruimte voor
de aanleg van een gescheiden fietsstrook langs het hek langs het spoor
voor het verkeer van het Hoofdstation naar het Europapark. Het
verkeer naar het Hoofdstation blijft
dan op de bestaande route rijden,
over het woonerf. Er zouden zo wel
de helft minder fietsers en brommers vlak langs de huizen rijden,
dus winst! Binnenkort is hierover
een eerste gesprek tussen de Bewonersvereniging en de gemeente.
Wat dat oplevert zullen we in een
volgende Oosterpoorter berichten.
Berend Vis
mail Vereniging Bewonersbelangen
Lodewijkstraat:
bewonersbelangenlodewijkstraat@
gmail.com

STADSDEELBEHEERDER HARRY DELEMARRE
Beste mensen,
De datum waarop ik niet meer in
dienst ben bij de gemeente Groningen is heel dichtbij. Vanaf 1 maart
aanstaande mag ik mijn tijd in vrijheid volledig invullen zoals ik dat
graag wil. Velen van u weten al dat
ik geen afscheidsbijeenkomst wil
houden, alleen voor de collega’s
waar ik dagelijks mee werkte.Vanaf
2003 tot nu was ik stadsdeelbeheerder, eerst anderhalf jaar in het
stadsdeel Oude Wijken, daarna
in Zuid. In deze periode is er bij
Openbare Werken, later Stadsbeheer, veel verandering en beweging
geweest in de organisatie. Steeds
met het doel de dienstverlening
voor de burgers en bedrijven te
verbeteren en de woonomgeving
beter en mooier te maken. Ik heb
jullie steeds van de ontwikkelingen
in onze organisatie op de hoogte
gehouden, jullie hebben dat ook

naar mij toe ook gedaan. Zo trokken we gezamenlijk op in ons werk
dat voor alle burgers van Groningen
Zuid van belang is.
Het reguliere onderhoudswerk in de
openbare ruimte ging altijd gewoon
door. We werkten samen met het
BORG-systeem, meldingen en
klachten werden opgelost. Ik heb
vooral zoveel als mogelijk aandacht
gegeven aan de meer specifieke
behoeften en wensen voor de leefomgeving. Samen met jullie is er in
Zuid veel gedaan om daarin maatwerk te realiseren. Soms kon dat
eenvoudig, soms kregen we dat met
wat meer inspanning voor elkaar. Ik
kijk met een heel goed gevoel terug
op het resultaat, vooral ook door de
waardering die ik steeds kreeg van
jullie. Juist dat aspect maakte dat ik
elke dag met plezier naar mijn werk
ging op de wijkpost aan de Van
Schendelstraat.
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Op dit moment is nog niet duidelijk
wie de opvolgend stadsdeelbeheerder in Zuid zal worden. Zodra
dat duidelijk is, krijgt u daarover via
Stadsbeheer bericht. Vanaf heden
worden mijn taken waargenomen
door collega’s Peter van der Kooi,
Peter Homan (oostelijk bedrijvenpark) en Sjoerd Wagenaar (stationsgebied). Via (050) 367 10 00 zijn ze
bereikbaar.
Ik wens jullie bij je vrijwillige en
beroepsmatige taken voorspoed
en geluk. Ik ben ervan overtuigd
dat jullie inzet en betrokkenheid
ook met een nieuwe stadsdeelbeheerder tot prachtige resultaten zal
leiden. Mijn hartelijke dank voor de
prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
Harry Delemarre

SNEEUWPRET

Onze oproep op Twitter om
sneeuwfoto’s in te sturen resulteerde in prachtige plaatjes.
Afgebeeld zijn de inzendingen van @Mammachamma
(linksboven), Dineke de Groot
(rechtsboven), Anne Makkink
(midden) en Marius Kluin
(rechtsonder).
U bereikt de Oosterpoorter via
Twitter (@oosterpoorter) of
email (oosterpoorter@gmail.
com).
7
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ONDERHOUDSWINKEL
OOSTERPOORT GAAT
VERHUIZEN
De Onderhoudswinkel Oosterpoort
is al bijna een kwart eeuw te vinden aan de Meeuwerderbaan 3. De
winkel onder het viaduct van de
Zuidelijke Ringweg verhuurt bouwgereedschappen. Wim Hesseling
is beheerder van het eerste uur. Hij
vertelt over vroeger en de toekomst
van de Onderhoudswinkel.
VROEGER

In de jaren '70 en '80 was er discussie over de toekomst van de woningen in de wijk. Veel huizen waren
slecht onderhouden. De gemeente
dacht erover om de complete wijk
– op een paar straten na – te slopen. Na buurtacties die landelijk het
nieuws haalden, besloot de gemeente bakzeil te halen. De Oosterpoort
zou behouden blijven; eind jaren '80
investeerde de gemeente miljoenen
guldens in achterstallig onderhoud
van particuliere woningen.

Onderhoudswinkel Oosterpoort: verhuurpunt voor bouwgereedschappen (foto JvdB)

we in drie jaar aflossen. Daar zaten
ook de kosten van begeleiding door
de gemeente in van 10.000 gulden
per jaar. Het is gelukt om op tijd aan
onze verplichtingen te voldoen.”

OPENING ONDERHOUDSWINKEL

Eigenaren hebben er zelf ook belang
bij om hun woning goed te onderhouden. De Vereniging Huiseigenaren Oosterpoort (VHO) overlegde
daarom met de gemeente over een
manier om het onderhoud gemakkelijker te organiseren. Een verhuurpunt voor bouwgereedschappen voor
Oosterpoorters leek hun wel wat. De
Onderhoudswinkel Oosterpoort werd
in 1991 met steun van de gemeente
in het leven geroepen, zodat eigenaren van de wijk hun woning zelf
op konden knappen. Op 25 oktober
1991 opende toenmalig wethouder Piet Huisman de winkel voor
Oosterpoorter huiseigenaren.
HET BEGIN

Beheerder Wim Hesseling: “Ik begon
mijn werk voor de Onderhoudswinkel een maand voor de opening. We
kregen een ruimte bij de gemeentelijke wijkpost die hier toen zat. Die
was eerst alleen tussen 9.00 en
16.00 uur open, daar moesten we
onze openingstijden aan aanpassen. We kregen een startkapitaal van
70.000 gulden. Dat bedrag moesten

50. Mijn zoon Wilmar staat ons sinds
een paar jaar bij. We verhuren allerlei andere gereedschappen, zoals
boorhamers, parketschuurmachines
of betonmolens. Bij alles geven we
uitleg over het gebruik en bieden we
aan om gereedschappen langs te
brengen. Als je dat niet doet, geven
mensen het op. We trekken klanten
uit de hele stad. We verhuren niet alleen bouwgereedschap, maar geven
ook advies over goed onderhoud.
Het is juist de combinatie die ‘t hem
doet.”
PLANNEN VOOR DE KOMENDE
JAREN

Wim (l) en Wilmar Hesseling (foto JvdB)

SUCCESFORMULE VAN VERHUUR EN
ADVIES

En meer dan dat. Hesseling: “We
mochten eerst alleen aan bewoners
van de Oosterpoort verhuren, nu
werken we voor de hele stad. Ook in
andere wijken zoals de Oranjebuurt
en de Korrewegwijk zijn er onderhoudswinkels geweest. Die overleefden het niet. Beheer staat of valt
met klantgerichtheid. We begonnen
met twee steigers, nu hebben we er
9

De gemeente wil de Zuidelijke
Ringweg voor een deel verdiepen,
de ruimte voor de Onderhoudswinkel
komt dan te vervallen. Het bestuur
is al een tijd met de gemeente en
Rijkswaterstaat in overleg op zoek
naar een andere plek, het liefst in
de Oosterpoort. Hesseling: “We zijn
hier begonnen en mensen weten ons
te vinden. Maar de zoektocht naar
een nieuwe plek gaat niet vanzelf.
We moeten apart overleggen met
de gemeente en dan weer apart met
Rijkswaterstaat. Die partijen zoeken
elkaar daarna dan weer op en later
horen we dan wat er uit dat overleg
is gekomen. We zijn nu in gesprek
over een andere plek in de wijk. De
onderhandelingen gaan niet echt
snel, maar ik denk dat we er wel uit
komen.” Meer informatie vindt u op
www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl
YvM

OOSTERPOORTSE KAMPIOEN DRESSUUR PROVINCIE GRONINGEN!
We hebben er een Very Important Oosterpoorter bij: Elvi Smits. Zondag
25 januari j.l. werd deze eigengereide dame van bijna 17 jaar kampioen
dressuur L2 van Groningen.
Op zondagavond loopt haar Facebook helemaal vol; binnen de kortste
keren ruim 500 likes vanwege haar
fenominabele overwinning. ‘Super,
topper, trots op je, gefeliciteerd, nice’.
Elvi glundert als ze denkt aan die
niet te stoppen overvloed. Het is haar
gegund, ze heeft er echt keihard
voor gewerkt, dag in dag uit, drie jaar
lang. Ze is in Groningen de beste
in de klasse L2 en heeft daarmee
nu ook de kans half maart landelijk
kampioen te worden.

Zo ver als Ankie Grunsven zou ik ook
wel willen komen maar dan moet ik
heel veel geluk hebben.
In de paardenwereld moet je echt
een naam opbouwen, goede contacten leggen én heel veel geld regelen,
de paardensport is erg duur”.

Via haar andere passie, paardenfotografie, is Elvi Smits al langer
een bekende naam. Ze wordt regelmatig gevraagd en goed betaald
om paarden op de foto te zetten,
bijvoorbeeld voor de verkoop. Check
haar Facebookpagina. Op 14 maart
is het Nederlands Kampioenschap in
Ermelo, we wensen Elvi alvast heel
veel succes!
AvdB

GEEN RIJKELUISKIND MET EIGEN
PAARD

Doe het haar maar eens na; vanuit
de stad en zonder eigen paard of
typische paardenachtergrond, zoals
familie met stallen en paarden.
Wél heeft Elvi een lieve betrokken
moeder die haar, vanaf heel jong, op
en neer fietste naar maneges. Door
weer en wind gingen ze en zo gaat
Elvi nog steeds, al doet ze dat al
jaren helemaal zelfstandig. ‘Geloof
in jezelf en werk er hard voor’, is het
credo in huize Smits en het werpt
inmiddels prachtige vruchten af.
PAARDENPASSIE

Iedere ochtend of avond is Elvi te
vinden bij de dressuurstal KMK
Horses in de Hunze. Hier traint ze
paarden, maakt ze de groentjes
wegwijs, helpt ze op stal en leert ze
elke dag wat bij. Door aan heel veel
wedstrijden mee te doen en goed te
scoren komt ze steeds een stapje
verder. Samen met Sandokan, een
ervaren wedstrijdpaard van 20 jaar,
is ze opgeklommen tot haar huidige
niveau.
STREVEN NAAR PERFECTIE

“Mensen hebben er geen idee van
wat er allemaal nodig is om een dier
van 600 kilo in een bepaalde gang
te krijgen en om het die oefeningen
te laten doen die jij wil. Het is haast
wetenschap om ervoor te zorgen dat
die massa spieren onder je zo soepel
en ontspannen mogelijk beweegt.

Elvi Smits krijgt de L2 dressuurprijs provincie Groningen uitgereikt (foto Anna Betten)
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Foto K. Jungcurt

LOVE IS IN THE AIR

GAAT EEN DATE WELEENS HEEL
ERG DE MIST IN?

Het vinden van ware liefde is voor heel veel mensen al een uitdaging,
maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking of een vorm
van autisme is het vaak nog moeilijker. Daarom is er speciaal voor deze
doelgroep nu de datingsite ‘Uniek Dating’, die wordt gerund door Oosterpoortse Marieke de Groot (foto links) en Marike Hoekstra uit Eelderwolde. Wij vragen eerstgenoemde naar de ins en outs van dit nieuwe
initiatief.
HOE KWAMEN JULLIE OP HET IDEE
VOOR DEZE WEBSITE?

“Uniek Dating is ontstaan uit het project Mee Dating van stichting MEE.
Ik heb mij daar een tijd geleden als
vrijwilliger aangemeld omdat ik toen
zonder werk zat en wat omhanden
wilde hebben. Zij zijn in 2010 begonnen met het matchen van cliënten.
Eerst nog heel klein met een fysieke
kaartenbak maar toen de website in
2013 online ging, kwamen er ineens
aanmeldingen vanuit het hele land. Ik
vond het werk zo leuk dat ik steeds
meer taken naar me toe trok. Toen
onlangs bleek dat Mee Dating moest
worden opgeheven vanwege de
herindeling van de zorg, vroeg mijn
collega Marike Hoekstra of ik de site
samen met haar wilde voortzetten.
Daar hoefde ik niet lang over na te
denken. Wij hebben de naam veranderd naar Uniek Dating en werken nu
hard aan een nieuwe website omdat
de site van Mee Dating vrij beperkt
en bewerkelijk is.”
HOE GAAN JULLIE TE WERK?

“Als mensen zich in willen schrijven
houden wij eerst een intakegesprek
om te bepalen wie ze zijn, wat ze
willen en waar ze hulp bij nodig hebben. Wij stellen dan een profiel op
en geven ze de inlogcodes voor de
site. Door middel van een soort ‘like’
kunnen ze aangeven in wie ze geïn-

teresseerd zijn, maar die verzoekjes
zien de mensen zelf niet, die komen
bij mij binnen. Ik ga dan kijken of de
profielen een beetje matchen en of er
geen praktische bezwaren zijn, zoals
bijvoorbeeld de afstand als het gaat
om iemand die niet zelfstandig kan
reizen. Daarna informeer ik of de andere partij ook geïnteresseerd is en
dan maken we een afspraak. Bij de
date gaat altijd een begeleider mee
om alles in goede banen te leiden.
Daar hebben wij, verspreid over het
hele land, zo’n 25 freelancers voor.
Wij bemiddelen trouwens niet alleen
in relaties maar ook in vriendschappen.”
WAT IS JULLIE DEFINITIE VAN
EEN LICHT VERSTANDELIJKE
BEPERKING?

“Wij kijken vooral naar de mate van
zelfstandigheid. De meeste mensen die bij ons ingeschreven staan
wonen zelfstandig maar hebben wel
ambulante hulp. Als het eenmaal tot
een relatie komt, moeten ze natuurlijk
wel in staat zijn om elkaar ook op te
zoeken.
Zelfstandigheid is trouwens wel een
rekbaar begrip; de een is bijvoorbeeld in staat om alleen met het
openbaar vervoer te reizen of heeft
zelfs een auto, terwijl de ander zelf
een begeleider kan inschakelen of
een taxi kan regelen. “
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“Niet vaak gelukkig. De begeleiding
is er natuurlijk om ervoor te zorgen
dat het gesprek op gang komt, maar
een enkele keer lukt ook dat niet. Ik
begeleidde eens een date waarvan
de ene helemaal vanuit de andere
kant van het land kwam. Zij was heel
sociaal en deed ontzettend haar
best, terwijl de ander alleen maar
naar het plafond zat te staren. Wat
ik ook probeerde, ik kreeg haar niet
aan het praten. Uiteindelijk werd het
zo pijnlijk dat ik er vroegtijdig een
einde aan heb moeten maken. Dat
was vooral erg sneu voor degene die
zo ver had gereisd. Gelukkig is dit
een uitzondering, want van alle dates
gaat ongeveer 50% voor een tweede
afspraak. Ook komt het vaak voor dat
er geen relatie ontstaat maar wel een
vriendschap.”
WAT IS HET LEUKSTE
SUCCESVERHAAL?

“Er waren eens twee mensen die
interesse in elkaar hadden maar de
date kon niet doorgaan omdat het
niet goed ging met het meisje en
zij moest worden opgenomen. Die
jongen wilde zo graag dat hij zei: “Ik
wacht wel”. Uiteindelijk heeft het een
half jaar geduurd voordat ze op date
konden. Eigenlijk dacht ik dat ze niet
goed bij elkaar zouden passen, maar
hij stond haar heel lief op te wachten
met een doos chocolaatjes en een
enorme bos rozen en ze zijn nu nog
steeds bij elkaar. Daar doe je het
natuurlijk voor!”
Aanmelden kan (nu nog) op:
www.meedating.nl. Voor meer informatie: info@uniekdating.nl
CvdL

VANUIT ALLE WINDSTREKEN NAAR DE BEKENKAMPSCHOOL
Verscholen achter hoge hekken heeft het schoolgebouw een geheimzinnige uitstraling. De karakteristieke lindebomen van zeker honderd jaar
oud wuiven naar de vele passanten die proberen een glimp op te vangen
van wat zich daarbinnen afspeelt. Meestal krijgen ze niet veel te zien.
Het plein is leeg en het gebouw lijkt verlaten.
Mensen die op een doordeweekse
dag ’s morgens rond kwart over acht
langs de Blekerslaan 1 komen, weten
dat het er een drukte van belang kan
zijn. Dan rijden busjes af en aan.
Met ronkende motoren wachten zij
in de omliggende straten tot hun
jonge passagiers in het gebouw zijn
verdwenen en de chauffeurs zijn
teruggekeerd. Dit is het domein van
de Bekenkampschool, waar Jacob
Sikkenga in 1978 kwam als leerkracht en inmiddels de functie vervult
van adjunct-directeur. Met passie
en enthousiasme vertelt hij over zijn
mooie school.
GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL

Het pand is in 1910 gebouwd als
kleuterbewaarschool. De Clematis,
zoals die school heette, was zeer
vooruitstrevend. Sikkenga vertelt dat
er al tafels met water en zand waren
om mee te spelen en dat de kinderen
er hun eigen schooltuin hadden: “Het

gebouw ligt nu ingesloten tussen de
bebouwing van de Blekerslaan en
de Kwintlaan, maar toentertijd lag
het aan de rand van de stad in een
landelijke omgeving. De Kwintdekkledenfabriek stond er nog, maar
achter het huidige gymgebouw was
een boerderijtje met paarden en de
weilanden strekten zich uit tot aan
het spoor. Een deel van de landerijen werd omgeploegd en in gebruik
genomen als schooltuin. Als de zonnebloemen bloeiden was het een lust
voor het oog”.
De kleuterschool groeide en na de
tweede wereldoorlog was er een
ernstig gebrek aan klaslokalen. In
het kader van de wederopbouw
heeft Zweden twee houten chalets
geschonken, die jarenlang naast de
school hebben gestaan. In 1989 zijn
ze verwijderd omdat er ruimte gemaakt moest worden voor de bouw
van de huidig Kwintlaan.
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OMGANGSVORMEN EN SOCIALE
VAARDIGHEDEN

In 1989 kwam de Bekenkampschool
in het gebouw. Deze school werd
in 1963 in Groningen opgericht als
openbare Lom-school en fuseerde
in 1998 met twee andere openbare
Lom-scholen en een school voor
moeilijk lerende kinderen tot een
school voor Speciaal Basisonderwijs
(SBO Groningen). De eerste jaren
had de nieuw ontstane school geen
eigen naam, maar in 2001 werd zij
opnieuw vernoemd naar Dr. H.H.T.
Bekenkamp (1866-1941). Deze
dokter heeft veel voor Groningen
betekend als huisarts, medeoprichter van de Provinciale Vereniging
Het Groene Kruis Groningen en als
Inspecteur van de Volksgezondheid
voor het noorden van Nederland. De
school richt zich op kinderen die in
het reguliere basisonderwijs (BO) niet
goed mee kunnen komen omdat ze
bijvoorbeeld dyslexie of ADHD hebben. De lesstof is er hetzelfde, maar
de leerkrachten zijn beter opgeleid
om om te gaan met de specifieke gedragsvormen van hun leerlingen. “De
docenten van de Bekenkampschool
zijn gespecialiseerd in het inschat-

ten en beïnvloeden van het gedrag
van de kinderen”, vertelt Sikkenga,
“Wij besteden veel aandacht aan
omgangsvormen en sociale vaardigheidstraining en werken daarbij nauw
samen met het UMCG en Molendrift
(een hulpverleningsinstelling op het
gebied van gedragsproblemen en
leerproblemen in de ruimste zin van
het woord, red.). Voor het trainen van
de weerbaarheid en de ontwikkeling
van positieve sociale vaardigheden
gebruiken wij de methodiek van Rots
en Water. Ook zijn er specialisten zoals een orthopedagoog en een trainer
sociale vaardigheden aan de school
verbonden. 95% van de kinderen
die bij ons komen blijven hier hun
hele basisschoolperiode, maar als
het mogelijk is proberen we het kind
weer op de reguliere basisschool
te krijgen. Omgekeerd kan het ook
gebeuren dat een kind hier ook hier
niet goed gedijt. In dat geval wordt
er buiten het basisonderwijs gezocht
naar een school voor Speciaal Onderwijs (SO) die gespecialiseerd is in
het specifieke probleem van dat kind.
Voor elk kind wordt deze afweging
elke twee jaar opnieuw gemaakt”.

het ophalen mogen de taxi’s op het
plein wachten tot de leerkrachten de
kinderen naar buiten brengen. Dat
scheelt drukte in de buurt, maar bij
het brengen is dat om veiligheidsredenen geen optie. Immers, de taxi’s
komen niet allemaal tegelijk aan en
moeten tussen de lopende kinderen door het schoolplein oprijden.
Het zou levensgevaarlijke situaties
opleveren”.
STOOKKELDER

De kinderen van de Bekenkampschool gedijen het beste in een
prikkelarme omgeving. Voordat

er geen afleidende schaduwen meer
in de klassen vielen. In verband met
de hoge stookkosten zijn de plafonds
verlaagd. Sikkenga vertelt dat de
originele details van het gebouw zo
goed mogelijk bewaard zijn gebleven: “In de oude stookkelder, waar
het zwart van de kolen nog op de
muren zit en de stortkoker een prominente plaats inneemt, hebben we
de paneeldeuren opgeslagen. De panelen die nagelvast aan het gebouw
zaten, hebben we ‘ingepakt’ in nieuw
materiaal dat zo weer verwijderd kan
worden. De oude lindebomen op
het plein hebben alle veranderingen

ALLE WINDSTREKEN

Omdat niet overal Speciaal Basisonderwijs wordt aangeboden, komen
de leerlingen uit alle windstreken,
van Zoutkamp tot Uithuizen. De
gemeente waar het kind woont, moet
zorgen voor het leerlingenvervoer en
heeft daarvoor haar eigen vervoersverordening. Zo kan het zijn dat het
kind in de ene gemeente vanaf zijn
negende met het openbaar vervoer
naar school moet, terwijl een kind
uit een andere gemeente zijn hele
schoolcarrière met de taxi wordt
gebracht. Ook de taxicentrale die het
vervoer regelt kan in elke gemeente
een andere zijn. Sikkenga: “Al die
verschillende partijen die leerlingen
bij ons afleveren maken de communicatie soms ingewikkeld, maar om
de overlast voor de buurt zo laag mogelijk te houden hebben we toch een
aantal afspraken gemaakt. Zo mag
er alleen worden gebracht tussen
8.15 en 8.30 uur. De taxi’s parkeren
dan in de omliggende straten en de
chauffeurs brengen de kinderen naar
de ingang van de school. ’s Middags
zitten de kinderen in de klas, dus bij

Adjunct-directeur Jacob Sikkenga van SBO Dr. Bekenkampschool (foto’s EB)

de school in het oude en gehorige
gebouw aan de Blekerslaan terecht
kon, waren er dan ook diverse
aanpassingen nodig. Vooral de binnenkant van de school werd grondig
verbouwd. De vier grote lokalen
werden opgesplitst tot negen kleinere
lokalen en de toiletgroepen in de
gang werden zodanig herverdeeld
dat de looproutes vanaf de klas zo
kort mogelijk zijn. Het omgevingsgeluid werd geminimaliseerd door de
vloeren en de muren te ontkoppelen.
De lichtinval werd verbeterd door de
bouw van een soort serre aan de
noordkant van het gebouw, waardoor
13

overleefd. Ze worden tegenwoordig
omringd door de hoge hekken rond
het schoolplein, maar daar was geen
ontkomen aan. Voordat de hekken er
stonden hadden we regelmatig overlast. Er werden inbraken gepleegd en
we moesten elke ochtend het plein
controleren op spuiten en drankflessen. Een hek is misschien niet fraai,
maar het schoolplein is nu wel weer
een veilige omgeving”.
Voor meer informatie zie
www.bekenkampschool.nl
Ellen Westerveld
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C R Y P T O F I L I P P I N E
1. Asiel voor geliefden. (9)
2. Specialist in de liefde. (11)
3. Hiermee versieren Engelse tieners elkaar. (9)
4. Werk van een gepassioneerde
tuinman. (3+3+5)
5. Afstandelijke blijk van genegenheid. (7)
6. Aftrekpost. (10)
7. Aanslag die voorkomen wordt
door een oude liefde. (5)
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14. Een spetter zoenen om schade
te voorkomen. (11)
15. Vliegtuig met je geliefde aan
boord. (9)
16. Kledingstuk dat veel warmte
geeft. (6+3+6)
17. Gekleurde blaadjes, vol hartstocht beschreven. (11)
18. Stuur je (niet) op Valentijnsdag.
(4+5)
19. Dankt op Schier. (4)
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8. Gepensioneerde liefhebber. (4+4)
9. Het op afstand omdraaien van
een verhouding. (6)
10. Op de dag ervoor doen alsof het
Valentijnsdag is brengt ongeluk.
(6)
11. Met de krant van gisteren kost
het je niks. (10)
12. Bloempje om aan jezelf te sturen.
(6)
13. Blijk van genegenheid. (15)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
Na het een
correct
invullen
vakjes
uitspraak
dievan
ietsdetecrypmatofilippine
leesthet
u in
de gekleurde
ken
heeft met
filmfestival
dat 28
vakjes een
uitdrukking. Dat
is deDie
januari
in ForumImages
begint.
oplossing.
Gelijke cijfers
zijncijfers
gelijke
zin
is de oplossing.
Gelijke
zijn
letters. letters.
De oplossing moet uiterlijk
gelijke
op zondag 1 maart 2015 binnen zijn
bij de
redactiemoet
van de
Oosterpoorter,
De
oplossing
uiterlijk
op maanOosterweg
13,2015
9724binnen
CA, Groningen
dag
2 februari
zijn bij
o.v.v.
Cryptofilippine
nr. 17. Mailen
de
redactie
van de Oosterpoorter,
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
Oosterweg
13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 16. Mailen
Let op!
Vermeld
bij uw inzending
mag
ook:
oosterpoorter@gmail.com.
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2
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Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw telefoonnummer en/of uw
altijd uw telefoonnummer
en/of uw
e-mailadres.
Coop Meeuwerderweg
e-mailadres.
Coop
Meeuwerderweg
neemt
contact
op met
de winnaar. De
neemt contact
op een
met gevulde
de winnaar.
winnaar
ontvangt
boodschappentas ter waarde van € 20,-,
De beschikking
winnaar ontvangt
een
gevulde
ter
gesteld
door
Coop
boodschappentas ter waarde van
Meeuwerderweg.
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.
Oplossing
Cryptofilippine de Luxe 15
1. Vlooienmarkt 2. Kunstroute 3.
Oplossing Cryptofilippine
de Luxe5.16
Discoschaatsen
4. Straattheater
1. Slapstick
2. Lage
Gouden
BeeldHoge
der A 6.
der Kalf
A 7. 3.
Winterverhouding
4. Setnoise
5. Carice10.
van
lab
8. Stadjersmarkt
9. IJsbaan
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Glijbaan 11. Aftelmoment 12. Optocht
13. Wat is de vraag 14. Voedselbank
Houten
6. Dolly 7.
8.
15.
Feestdagen
16.Lipsynchroon
Nacht van Noord
Locatiescout
9. Cut18.
10.IJssculptuur
Draaiboek 11.
17.
Schaakfestival
Boomcheck
12. Opnameleider
13.
19.
Sfeerverlichting
20. Santa Run
De Jurk
14. Bond 15.
21.
Winterwelvaart
22.Kleurenfilter
Lichtworkshop
16. Mijn
Shotlist
17. Streep 18. Postpro23.
Ede.
ductie.
De
oplossing is: IN STAD IS AALTIED VEUL TE DOUN.
De oplossing is: IK VOND HET
BOEK
BETER.
De
winnaar
van Cryptofilippine 15 is
De Hulsebos
winnaar van
Cryptofilippine
16 is
M.
uit de
Semarangstraat.
Beaeerste
Roelfsema
uit van
de Frederikstraat
.
De
winnaar
buiten de
Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
Oosterpoort.

XXXBOE
TIP VAN DE WEEK
“Schat, wil jij de vuilniszakken weg brengen?” Nee, natuurlijk wil hij dat
niet, moppert ze in zichzelf, getuige de zakken die er de volgende dag
nog steeds staan. “Uiteraard wil hij dat niet,” beaamt ook haar beste
vriendin. “Dat moet je assertiever aanpakken en allerliefst vragen of hij
de vuilniszakken kán wegbrengen.” Zuchtend pakt ze de twee stinkende,
zware gladde zakken en zeult ze naar de ondergrondse vuilniscontainer.

containers, beperkingen die de
Arbowet de medewerkers oplegt
(“helaas mogen we niet zeven dagen
per week werken mevrouw”) en langzaam beseft ze dat ze dit nooit gaat
winnen.

Nééééé! Niet! Vol?!? Het is vrijdagochtend, verdorie, dat kan toch niet.
Maar hoe verbeten ze ook op de
ronde knop drukt, het lampje gaat
niet branden. Grommend sleept ze
de zware walmende massa weer
mee naar huis.

Totdat de onverstoorbare medewerkster opeens op een haast samenzweerderige toon zegt, “Maar ik heb
een tip voor u mevrouw!” Ze veert op,
duwt de telefoon nog harder tegen
haar oor om maar vooral geen woord
te missen. Ze voelt het gewoon, ze
wordt ingewijd in de wondere wereld
van de ondergrondse vuilniscontainers, zij weet zo meteen iets dat
niemand anders weet. Voorbij is de
tijd dat ze de zakken weer mee terug
naar huis naar moet slepen.

Daar belt ze de milieudienst, dit gebeurt gewoon te vaak. De vriendelijke medewerkster van de milieudienst
is het helemaal met haar eens, maar
heeft goed nieuws: op vrijdagochtend
wordt de container geleegd en of
ze het vanmiddag nog een keer wil
proberen.
’s Middags begeeft ze zich met blij
gemoed en stinkende aanhang terug
naar de vuilniscontainer. Zwierig
drukt ze op de ronde knop. Niks.
Ietwat steviger. Niks. Rammen. Nog
steeds niks. Wat nu? De zakken
wéér mee terug sjouwen of laten
staan en over een uurtje weer proberen, met het risico op een bekeuring.
Daarbij vindt ze het ook asociaal voor
haar buren, troep trekt troep aan. De
kramp in haar handen geeft de doorslag, ze laat de zakken staan.
Die middag probeert ze het zonder
succes nog twee keer en om vier uur
besluit ze wederom de milieudienst te

bellen. Heel vervelend, beaamt ook
de – nu een andere – medewerkster
van de milieudienst. Máár, morgen is
zaterdag en dan wordt de container
zeker weten geleegd, vandaag was
het ook wel heel erg druk. Terug naar
de container, zakken ophalen en
weer mee naar huis.
Op zaterdag oefent ze haar nieuwe
assertieve zelf. En warempel, manlief
gaat zonder veel misbaar op weg
naar de container. Om even later luid
vloekend terug te komen.
Ook die middag worden ze niet van
de onwelriekende zakken verlost.
Als ze die maandagochtend voor
de zoveelste keer onverrichter zake
terug keert, knapt er iets en woedend
belt ze wederom de milieudienst.
Blijkbaar heeft de telefoniste dezelfde
assertiviteitscursus – maar dan voor
professionals – gedaan want nadat
ze geduldig naar het verhaal heeft
geluisterd en op de gepaste momenten de juiste meelevende geluidjes
heeft laten horen is het haar beurt.
Met stijgende verbazing luistert ze
naar het verhaal van de medewerkster over hoe druk het is, defecte

“Weet u mevrouw, in het weekend
worden de containers het meest
gebruikt. Mensen hebben dan tijd om
te poetsen en hun huis op te ruimen.
En dan gooien de meeste mensen
ook hun vuilnis weg. Dus op maandag is de container altijd vol. Dus
als ik u een goede raad mag geven
mevrouw……” O ze houdt het bijna
niet meer, nu komt het, DE tip.
“Als u op maandag nou eerst even
naar de container loopt en kijkt of
de container niet vol is, dan hoeft u
ook niet weer terug te lopen met die
zware zakken!”
Tja, tegen zoveel logica is geen
enkele assertiviteitstraining opgewassen.

STORING ONDERGRONDSE AFVALCONTAINER MELDEN
Als een ondergrondse container
kapot of vol is kunt u dit melden
bij de gemeente Groningen. Bel
hiervoor 050-3671000. U kunt een
storing 24 uur per dag melden.
Buiten de openingstijden van de
gemeente hebt u de mogelijkheid
om een melding telefonisch in
te spreken. Vervolgens wordt de

storing binnen twee werkdagen
opgelost – meestal zelfs nog op
dezelfde dag.
Maak van de ondergrondse
container geen openbare
dumpplaats. Zet dus geen afval
naast de container; dat kan u een
bekeuring van € 90,- opleveren.
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Als de container vol zit of niet
functioneert, neemt u de zak weer
mee naar huis. Meld de storing aan
de gemeente.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente:
gemeente.groningen.nl/afval

OOSTERKIDZZZ
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vormgeving Evelien Brak
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ZAKENNIEUWS
TONGSTRELENDE GERECHTEN UIT JAPAN
Al weer drie jaar geleden opende de Sushi Mall aan Het Hout in de Kop
van Oost. Hoogste tijd voor een vraaggesprek met eigenaresse Suzhen
Wu, die tevens aan het hoofd staat van het restaurant.
Mevrouw Wu (40) vertelt enthousiast over haar onderneming: ”Ik kom
oorspronkelijk uit China, maar woon
al weer twintig jaar in Nederland. Het
vak heb ik geleerd van mijn ouders.
In Nederland zijn al heel veel wokrestaurants, vandaar dat wij de keuze
hebben gemaakt voor sushi.”
Sushi is een hapje uit de Japanse
keuken met een doorsnede van
enkele centimeters. Het bestaat altijd
uit (afgekoelde) gekookte rijst en
is met rijstazijn gezuurd. Dit wordt
gecombineerd met andere ingrediënten zoals vis of zeevruchten, gebakken ei, groenten en soms tropische
vruchten. Bij de Sushi Mall worden
ook kip en eend als ingrediënten

gebruikt. Het restaurant heeft veertig
mensen in dienst voor het bereiden
van de gerechten en het bedienen
van de gasten. “We hebben driehonderd stoelen, die met name in de
weekenden altijd bezet zijn. Een volledige maaltijd kost 31 euro inclusief
drankjes, doordeweeks betaalt de
eter slechts 28 euro.”
Sushi Mall is volgens mevrouw Wu
ook uitermate geschikt voor groepen: “Onze gasten komen vanuit de
hele provincie. Ik nodig alle Oosterpoorters uit om van onze heerlijke
gerechten te komen genieten.” Sushi
Mall telefoon 050-7676078.
AF

Mevrouw Wu in Sushi Mall (foto JvdB)
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KOEK

OP DE HOEK

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met
een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze
wijk. In deze aflevering is dat bij Miekel van der Zande (49). Ze woont
met haar man Peter Bootsma (55) en dochters Flores (15), Sabien (14)
en Cato (13) in het Zuiderpark, op de hoek van de Parklaan en Zuiderpark.
HOE LANG WONEN JULLIE IN DIT
HUIS?

“Vanaf december 1994.“

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Het was ooit een studentenhuis.
De vorige bewoners waren de in de
wijk bekende huisarts Gert van der
Woude en zijn vrouw Fien. Zij hebben gedurende 17 jaar van deze plek
weer een echt woonhuis gemaakt en
veel in oude staat teruggebracht. We
hebben bij de aankoop echt geluk
gehad. We hadden al eens voor
dit huis staan mijmeren, zo van ‘dit
moest ooit maar eens te koop komen’. Toen het zover was waren wij
niet de eersten in de rij. Drie kopers
voor ons haakten steeds af en toen
konden wij het kopen. Dit is een huis
waar je verliefd op wordt, het piept en
het kraakt, maar er wordt gewoon in
geleefd. En de locatie is perfect.”

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE
BUURT?

“Vroeger was ik veel met de kinderen in de tuin in de Mauritsstraat te
vinden. Dat is zo’n mooie plek. Maar
ook in de andere binnentuinen in de
wijk konden de kinderen fijn spelen,

zoals die tussen het Winschoterdiep
en de Nieuwstraat. En wat ik altijd
bijzonder vind om te bedenken is als
hier vlakbij in de Oosterpoort een
bijzondere artiest speelt. Ik hoef er
dan niet eens bij te zijn, dat idee is al
zo leuk.”
MIS JE OOK WAT IN DE WIJK?

“Nee, en dat komt misschien wel
omdat je je behalve op de wijk, ook
op de stad richt.”
MvdF

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN
JULLIE HUIS?

“Het is gebouwd in 1880. Begin
vorige eeuw, rond 1914, woonde
politiecommissaris Toxopeus in dit
huis. Daar hebben wij nog een foto
van. En ik weet dat bijvoorbeeld deze
erker aan de voorkant een kopie is
van de Scholtens-theekoepel, hier
vlakbij langs het spoor. Wat ook bij
de geschiedenis van dit huis hoort is
de inzet in de jaren tachtig van alle
toenmalige buren en van Gert en
Fien voor het behoud van het Zuiderpark. Met ludieke acties hebben ze
de onzalige plannen om deze wijk te
slopen tegen weten te houden. Heel
mooi dat het Zuiderpark behouden
bleef voor de buurt en voor de stad.”
WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Ik vind het een hele mooie wijk met
een fijne sfeer. Door het contact met
de mensen is het een dorp in de
stad.”

Miekel van der Zande op de hoek van de Parklaan en het Zuiderpark (foto MvdF)
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

Zaterdag 14 februari Hiske Oosterwijk Band (soul funk), aanvang
22.30 uur.
Zondag 15 februari Afrika Jam Cafe
LiveMuziek (doe mee!) African DJ,
aanvang 16.00 uur.
Donderdag 19 februari De Prozaclub
mmv Herman Sandman, Rosa Timmer, Bill Mensema, Meindert Talma,
Tjitske Zuiderbaan, aanvang 20.30
uur.
Zaterdag 21 februari Soultrain (soul),
aanvang 22.30 uur.
Zondag 22 februari Afrika Jam Cafe
LiveMuziek (doe mee!) African DJ,
aanvang 16.00 uur.
Zaterdag 28 februari Reflections
(soul), aanvang 22.30 uur.
Zondag 1 maart Afrika Jam Cafe
LiveMuziek (doe mee!) African DJ,
aanvang 16.00 uur.
SPEELTUINVERENIGING

Iedere maandag klaverjassen en
sjoelen aanvang 20.00 uur. Kosten
€ 2,- per keer.
Iedere dinsdag tafeltennisclub aanvang 20.00 uur.
Laatste dinsdag van de maand creatieve club aanvang 20.00 uur.
Iedere woensdag bingo aanvang
20.00 uur Met een prijzenpakket tot
€ 1500,-.
Iedere eerste donderdag van de
maand koppel kaarten aanvang
20.00 uur Er kunnen nog koppels bij,
kosten € 3,- per persoon.
Iedere tweede donderdag van de
maand bloemschik club. Ook hier
kunnen nog deelnemers bij.
Zaterdag 7 maart 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. Leden gratis

toegang, niet leden € 1,-. Voor verder
info J. Tammes 06-44050961 of email
jtammes1@home.nl

Pelstergasthuiskerk. Tijdstip: 20.00
uur. Toegang € 10,POORTERSHOES

’t Is vaak een merkwaardig rommeltje wat mensen nog van Duitse les
weten – “aus, bei, mit, nach seit, von”
16 februari Concert & Masterclass
of “Röslein auf der Heide” Een romAdam Nussbaum (drums) jazz.
meltje waar je na school ook niet veel
Locatie: AE Zaal, Prins Claus Conmee aan kon vangen. Tot iedereen
servatorium. Tijdstip 14.30 tot 16.00
het ineens over Duitsland had, dat
uur. Toegang gratis.
land waar de crisis maar geen vat op
17 februari UMCG Concert klassiek. 		 leek te krijgen. “Mooi vakantieland!
Locatie: Kinderpatio, UMCG. Tijdstip: Aardige mensen, lekker eten!” Zou
het niet fijn zijn die aardige mensen
19.30 uur. Toegang gratis.
in hun eigen taal te woord te staan?
Dus: heeft u een paar jaar Duits op
18 februari Lunchconcert
Oosterpoort Klassiek. Locatie: Foyer mavo-niveau of hoger gehad en had
u ook aardigheid in Nederlands en
Oosterpoort. Tijdstip: 12.00 tot 12.45
andere moderne talen? Meldt u zich
uur. Toegang gratis.
dan aan voor de opfriscursus Duits
in het Poortershoes! Dan gaan
18 februari Grote Voorspeelavond
we op de dinsdagavond van 20.00
Docent Muziek. Locatie: AE Zaal,
Prins Claus Conservatorium. Tijdstip: tot 21.30 uur in ontspannen sfeer
werken aan de spreekvaardigheid
19.30 uur. Toegang gratis.
in alledaagse situaties. Cursusduur:
maart tot en met juni. Kosten € 95,1 maart Zondagochtendconcert
Voor inlichtingen kunt u bellen of
studenten klavecimbel Klassiek.
Locatie: Groninger Museum. Tijdstip: mailen met Dirk de Rijk: 050-3188762
/ dirk.derijk@wxs.nl Bij hem kunt u
11.00 tot 12.00 uur. Toegang € 5,zich ook opgeven. Doet u dat liever
(excl. museumentree).
rechtstreeks bij het Poortershoes?
2 maart Concert & Masterclass
Stuur dan een mailtje naar poortersAlex Sipiagin (trompet) Jazz. Locahoes2@home.nl of bel 050-3131141.
tie: AE Zaal, Prins Claus ConservaBUURTOVERLEG
torium. Tijdstip: 14.30 tot 16.00 uur.
Het Buurtoverleg vergadert iedere
Toegang gratis.
twee maanden in het Poortershoes,
aanvang 20:00 uur. De vergaderin3 maart Voorspeelavond saxofoon
gen van 2015 zijn gepland voor 23
Klassiek. Locatie: AE Zaal, Prins
Claus Conservatorium. Tijdstip: 19.00 maart, 18 mei, 22 juni, 7 september,
26 oktober en 30 november.
uur. Toegang gratis.
CONCERTAGENDA PRINS CLAUS
CONSERVATORIUM

9 maart Concert & Masterclass
Matt Wilson (drums) Jazz. Locatie:
AE Zaal, Prins Claus Conservatorium. Tijdstip: 14.30 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.
16 maart Concert & Masterclass
Don Braden (saxofoon) Jazz. Locatie: AE Zaal, Prins Claus Conservatorium. Tijdstip: 14.30 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.
19 maart Concert Nicolaus Bruhns
350e geboortejaar klassiek. Locatie:
23

TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent
0900-8844 • Borgmanschool 0503128674 • Speeltuin 050-3124585 •
Poortershoes 050-3131141 • Milieudienst 050-3671000 • Meldpunt
Overlast 050-5875885 • Meldpunt
Stadsbeheer 050-3671000 • Zorgloket 050-3674200 • Werkplein Groningen 050-3675000 • Apotheek
Oosterpoort 050-3121030 • dr. Filius
050-3128739 • dr. Dijkman-Hanke
050-3128216 • dr. Niewold 0503134102 • huisartsenpost 0900-9229.
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Grif feweg 19
9724 GE Groningen
Tel : 050 -318 71 02

info @ mvdh.nl
w w w.mvdh.nl

