DE

OO

STERPOORTER
Jaargang 44 • maart 2015 • Nummer 3

De Kleine Oosterpoort gaat verhuizen
De Terp zoekt een opvolger
Het Poortershoes is klaar voor de toekomst
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DE COPYSHOP VAN DE OOSTERPOORT

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen
studentenkorting
faxen
Openingstijden:
Ma. t/m do
08.00 - 19.00 uur
Vrijdag
08.00-18.00
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

AKTIE MAART
Inbinden voor
studentenprijzen

Deze maand geldt voor het inbinden
van verslagen, rapporten enz.
voor iedereen de studentenkorting
van

10% inclusief kaften!

Plastic ringband
n!
Metalen ringband se kleure
r
e
Surebind div
Thermisch binden (linnen)
Steelmat

Scriptie printen? altijd speciale lage prijs!!
Meeuwerderweg 109, 9724 ER Groningen
Tel. 050 - 318 78 40

Website: www.copy-systems.nl

E-mail: info@copy-systems.nl
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Regelmatig maakt Frank Sciarone samen met zijn hond een rondje
door de wijk. De kleine en grote veranderingen zullen hem daarbij zeker niet ontgaan. In deze Oosterpoorter kunt u lezen dat er binnenkort
een nieuwe naam prijkt op de gevel van de praktijk van dokter Dijkman en dat er een grotere ingreep aan de overkant van de Meeuwerderweg gaat plaatsvinden.
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Daar moeten Café De Kleine Oosterpoort en Cheers hun karakeristieke
panden verlaten om ruimte te maken voor de nieuwbouw van het conservatorium. De cafés nemen op 22 maart passend afscheid als de FC het opneemt tegen Twente. Het lijkt erop dat het doek voor Cheers dan definitief
valt. De Kleine Oosterpoort heeft een nieuwe plek gevonden. Het verhuist
naar Meeuwerderweg 62, waar tot voor kort Bloemenhuis Oosterpoort was
gevestigd. In eerste instantie zou hier een woongelegenheid van vier verdiepingen verrijzen, maar de vergunning kwam niet rond. Nu wordt er hard
gewerkt om er een mooie plek voor café De Kleine Oosterpoort en haar
eigenaresse van te maken.
Na het sluiten van de cafés aan de kop van de Oosterpoort kan de uitbreiding van het conservatorium beginnen. Deze nieuwbouw en de herinrichting van het plein er tegenover zullen de uitstraling van dit gebied totaal
veranderen. Maar ook op andere plaatsen van onze wijk zitten ze niet stil.
In deze Oosterpoorter is er aandacht voor het gezichtsbepalende gebouw
Hete Kolen bij de Euroborg. De eerste bewoners zijn er ingetrokken en
breken zich het hoofd over de vraag hoe ze hun interieur passend krijgen
bij de kleur van de deuren en kozijnen. Over de vraag of de buitenkant van
Hete Kolen geslaagd is verschillen de meningen. Maar een ding is zeker:
de avondwandelingen van Frank Sciarone zullen nooit saai worden.
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
OOSTERPOORT TERUG BIJ POLITIEBUREAU CENTRUM EN TWEE NIEUWE
WIJKAGENTEN
Vanaf 1 januari jl. is de Oosterpoort onderdeel van het politiebureau
Centrum. Wijkagent Martin van Wieringen blijft bij wijkbureau Zuid. Zijn
functie wordt overgenomen door twee heren die onze wijk al goed kennen.

burgers van nu. De kunst blijft zaken
zo rustig mogelijk af te wikkelen en je
geduld te bewaren. Het minst aantrekkelijke onderdeel van zijn werk

MAXIMAAL 5000 INWONERS PER
WIJKAGENT

Gertjan van Bruggen, 41 jaar, is
samen met collega Martin Tillema
van 37 officieel wijkagent van onze
buurt. Alle wijken ten noorden van de
ringweg vallen nu onder het bureau
Centrum. Gertjan en Martin surveilleren iedere dag een gedeelte van
hun dienst op de fiets in onze wijk.
Ze hebben in die tijd ook gesprekken
met Oosterpoorters.
De andere wijken die zij onder hun
hoede hebben zijn: de Rivierenbuurt,
Herewegbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Centraal Station en Europapark.
Een erg druk en dynamisch gebied
noemt Gertjan het. Wijkagenten
werken gelukkig al jaren in clusters
waardoor het werk niet afhangt van
één persoon maar gedragen wordt
door een breder inzetbaar team.
SLIMME JONGENS, DIE
WIJKAGENTEN..

Om dit werk goed te kunnen doen
werken ze nauw samen met collega's
en bundelen hun krachten en kennis. Bij problematische overlast door
studenten wordt de contactfunktionaris studenten erbij gehaald. Die kent
de mensen, de huiseigenaren en
studenten. Hij/zij kan zodoende beter
bemiddelen, zaken efficiënter regelen
en zonodig een huiseigenaar een
vergunning laten afnemen. Zo is er
ook een contactfunktionaris minderheden, horeca en voetbal. Bij calamiteiten in een kroeg met supporters
kan de expertise worden gevraagd
van de contactfunctionaris horeca en
de voetbalcoördinator.
DRUKKE JONGENS OOK..

Onze wijkagenten werken 36 uur per
week, waarvan ze circa 70% van hun
tijd met de wijken bezig kunnen zijn.

Wijkagenten Gertjan van Bruggen en Martin Tillema (foto JvdB)

Voor de Oosterpoort is Gertjan van
Bruggen eerste aanspreekpunt van
de twee wijkagenten. Daarnaast is
er het werk in het centrum, inclusief
noodhulp- en weekenddiensten.
Tijdens hun werkweek worden ze
getraind op allerlei skills zoals schietoefeningen en aanhoudings- en
gesprekstechnieken. Communicatie
is en blijft het belangrijkste, vooral
als je te maken hebt met de mondige
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is de tijdrovende administratie. Alles
moet wettelijk worden vastgelegd.
Hier wordt aan gewerkt en ook aan
een goed waterdicht systeem om
ter plekke een aangifte af te kunnen
handelen op bijvoorbeeld een laptop.
WAAROM WIJKAGENT GEWORDEN?

Gertjan van Bruggen vindt het politievak geweldig, zijn verwachtingen zijn
wel ingelost. Afwisseling, spanning,

vrijheid en werken met mensen. Hij
maakte op zijn 22e de keuze, begon
in Haaglanden, toen in Drachten om
daarna weer terug naar geboortestad
Groningen te komen. Enige levenservaring als politieagent is belangrijk,
''Je moet ook gevoel hebben bij wat
je doet, oog hebben voor de mensen en wat er speelt. Een aannemer
parkeert op de stoep wat officieel niet
mag maar soms kan het niet anders.
Hij wil ook gewoon goed zijn werk
doen. Als er duidelijk hinder wordt
veroorzaakt is het een andere zaak
en volgt wel een bekeuring". Het
werk heeft voor Gertjan steeds meer
betekenis gekregen, hij is op zijn plek
en kan daadwerkelijk wat betekenen
voor de maatschappij en dat doet
hem zichtbaar goed.
POLITIE ANNO 2015; JE MOET HET
MAAR DURVEN

De gebeurtenissen in Parijs, waarbij
politiemensen doelbewust gedood
werden, hebben ook impact op de
Groningse politiemensen maar ze
laten zich er niet door leiden. Gertjan
vertelt dat ze net iets alerter zijn, nog

meer om zich heen kijken en een
kogelvrij vest dragen. Wat er in de
maatschappij en onder de mensen
leeft, daar heeft de politie rechtstreeks mee te maken en tegenwoordig valt terrorisme daaronder. Gertjan
zegt dat het ook van politiemensen
wordt verwacht dat ze akties doen
waar een gewone burger drie keer
over nadenkt. Als iemand in het water ligt springt de politieagent er wél
meteen in. Zo'n 80% van de werkzaamheden van de politie bestaat
trouwens uit pure hulpverlening.
BETROKKEN WIJKBEWONERS

De politie heeft absoluut baat bij
burgers die goed opletten en bellen als ze iets verdachts zien. In dat
laatste geval moeten wijkbewoners
niet teveel aarzelen. Als je bijvoorbeeld ontdekt dat een parkeerautomaat wordt opengebroken; bellen!
Niet denken dat het toch al te laat
is omdat de krakers weg zijn. Dat is
een verkeerde inschatting, laat dit
aan de politie over. De ervaring leert
namelijk dat er op één avond meerdere kraken achter elkaar worden

gedaan. En een politieauto kan soms
al binnen een paar minuten van een
melding ter plekke zijn, er rijden dag
en nacht politieauto's rond om te kunnen ingrijpen of assisteren. Precies
deze dingen moet je dus overlaten
aan de politie, zij kan het beste inschatten hoe te handelen.
REORGANISATIE NATIONALE POLITIE
EN HERINDELING WIJKEN

Behalve een nieuw zwart-geel uniform is er nog meer aan het veranderen bij de politie. Gertjan vertelt
dat hij en Martin Tillema voorlopig
onze wijkagenten zijn, eind 2015 is er
meer nieuws. Dan pas is bekend wie
er op welke plek komt te werken en
in welke functie. Definitief is wel dat
onze wijk onder bureau Centrum aan
de Rademarkt blijft vallen. Op de een
of andere manier heb ik een veilig
en gerustgesteld gevoel als ik de
zwartgele rug van Gertjan van Bruggen op de fiets richting Barkmolen
zie verdwijnen. Laten we hopen dat
hij mag blijven.
AvdB

DE KLEINE OOSTERPOORT VERHUIST
Het is inmiddels een publiek geheim: café De Kleine Oosterpoort gaat
verhuizen naar het pand waar voorheen Bloemenhuis Oosterpoort was
gevestigd. Dat gebouw wordt op dit moment stevig verbouwd.
Eigenaresse Lucy Roggen is behoorlijk aangeslagen door de verhuizing:
“Natuurlijk is het een mooie nieuwe
plek, daar op de hoek Meeuwerderweg/Martensstraat, maar ik heb hier
tweeënhalf jaar lang zoveel geïnvesteerd en dat moet nu opnieuw.
Bovendien heb ik het niet zien aankomen. In eerste instantie zou ons
pand gespaard blijven bij de uitbreiding van het conservatorium, maar
omdat er nu aardbevingbestendig
gebouwd moet worden is ook deze
ruimte nodig voor de nieuwbouw. Het
is ontzettend jammer dat dit café, dat
al 130 jaar bestaat, verdwijnt. Veel
oude Oosterpoorters zullen zich ook
mijn voorgangers nog herinneren. De
familie Walker had hier een café en
exploiteerde een slijterij in het buurpand dat nu Cheers is. Daarna kwamen achtereenvolgens Hans Bos,

Ida de Wind en ik in het pand. Op
22 maart gaat dit café dicht en het
streven is om op 1 april op de nieuwe
stek weer te openen. Of we dat gaan
halen is de vraag, want er moet
veel gebeuren. Beneden komt het
café met een zonnig terras rondom.
Boven het café komt mijn woning,
zodat ik net als hier boven het café
kan wonen. De Kleine Oosterpoort
is een dagcafé met openingstijden
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van 13:00 tot 21:00 uur. Af en toe zal
er wel eens een besloten feest zijn,
maar het nieuwe pand wordt heel
goed geïsoleerd en krijgt driedubbel
glas. Ik kan nog niet echt blij zijn met
het afscheid van de huidige plek,
maar het komt vast goed. Iedereen
doet enorm zijn best om te helpen.
Voor de nieuwe eigenaren van het
pand, de familie Roggen en Jan de
Jonge is geen moeite te veel. En ook
mijn klanten zullen de nieuwe plek
wel weer weten te vinden…”
EWD (foto EB)

POORTERSHOES KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De buurtcentra in de stad hebben een bewogen jaar achter de rug. Per 1
januari jl. zijn de ID-banen vervangen door participatiebanen, waardoor
sommige vaste medewerkers niet langer in dienst konden blijven. Tegelijkertijd werden er nieuwe vrijwilligers aangenomen. Het Poortershoes
kreeg daarnaast ook nog te maken met een nieuwe beheerder, Yvonne
van Sluis. Zij draait inmiddels een jaar mee. Hoog tijd om eens bij te praten met haar en Jaap Bakkelo, voorzitter van het bestuur van het Poortershoes.
HET WAS VOOR DE MEDEWERKERS
VAN HET POORTERSHOES EEN
TURBULENT JAAR, HE?

“Nou, dat kan je wel zeggen. Onze
medewerkers hebben lange tijd in
onzekerheid geleefd of ze na 1 januari wel of niet bij ons in dienst konden
blijven. Dat is natuurlijk nooit goed
voor de sfeer. Wij vinden het geweldig dat we Anna, voor velen een heel
vertrouwd gezicht, uiteindelijk voor dit
jaar hebben kunnen behouden. Daarvoor heeft niet alleen het bestuur zich
ingespannen. Ook de buurt heeft keihard voor haar geknokt. Er is in december zelfs een handtekeningenactie voor haar georganiseerd. Helaas
hebben we van anderen wel afscheid

moeten nemen, maar we hebben er
keihard aan gewerkt om weer een
goed team samen te stellen. Met
twee nieuwe medewerkers met een
participatiebaan en vijf vrijwilligers uit
de buurt. Het is een super enthousiaste groep die zich zeer betrokken
voelt en enorm veel zin heeft om er
wat moois van te maken.“
EN DAN OOK NOG EEN NIEUWE
BEHEERDER…

“Midden in deze onzekere tijden
ging Menno met pensioen en nam
Yvonne het van hem over. Zij heeft
hier beslist geen gemakkelijke start
gehad. In het begin had ze ook nog
andere buurtcentra uit de stad erbij,
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waardoor ze haar aandacht moest
verdelen, maar inmiddels is ze fulltime voor het Poortershoes aan de
slag. Met haar team heeft ze haar
uiterste best gedaan om de klanten van het Poortershoes zo goed
mogelijk te bedienen. En daar gaan
we de komende tijd fors in investeren. We willen graag horen wat onze
klanten van ons vinden. Daarom zijn
we een klanttevredenheidsonderzoek
gestart.“
HEEFT HET AL WAT OPGELEVERD?

“Met de voorlopige uitkomsten zijn
we meteen aan de slag gegaan.
Onze gasten van het eethuis vonden
dat we te weinig keuze op het menu
hadden staan. Daarom bieden we
drie menu’s: vlees, vis en vegetarisch. En dat nog steeds voor zes
euro per maaltijd. Daar zijn wij echt
trots op. Ook hebben we bezoekers
gevraagd welke cursussen ze missen, zodat we ons cursusaanbod
gericht kunnen uitbreiden. Overigens
is zo’n klanttevredenheidsonderzoek

een continue proces. Iedereen die
een idee, klacht, plan of iets anders
heeft dat met het Poortershoes te
maken heeft kan altijd Yvonne aanschieten. Een briefje in de ideeënbus
is ook van harte welkom.”
DUS DE TOEKOMST IS
ROOSKLEURIG?

“Jazeker! Samen met de buurt willen
we er een nog beter buurtcentrum
maken. De onthulling van het kunstwerk en de nieuwjaarsborrel waren
mooie momenten waar we elkaar
konden treffen en ideeën uitwisselen.
De buurt staat centraal, maar natuurlijk zijn ook gasten uit andere wijken
van harte welkom. Wij hebben hier
al regelmatig medewerkers van de
Belastingdienst en de Duo die hier
vergaderen of een cursus volgen. En
ons fantastische Eethuis trekt veel
bezoekers van binnen en buiten de
wijk. We gaan dat nog gezelliger maken, evenals de andere ruimtes die in
overleg met de gastdocenten worden
opgeknapt. Natuurlijk tegen minimale
kosten: veel benodigd materiaal

Jaap Bakkelo en Yvonne van Sluis (foto EWD)

ligt hier al en in vrijwilligers is ook
voorzien: het klusje ‘Poortershoes
opknappen’ staat op de inschrijflijst
voor de jaarlijkse vrijwilligersdag van
Aegon aan de Europaweg! Met de
nieuwe wetgeving zijn de horecamogelijkheden voor wijkcentra verruimd.
Zo behoort verhuur in het weekend
nu ook tot de mogelijkheden. Wij
gaan dat zeker onderzoeken want
het is zonde van zo’n mooie faciliteit
als het Poortershoes als het om vrij-

dag 16:00 uur gewoon is afgelopen!
Bovendien kunnen we tegenwoordig
naast een borrel ook catering regelen, wellicht muzikaal omlijst. Want
de samenwerking met het conservatorium wordt geïntensiveerd en hoe
leuk is dat, als je straks bij je hapje
en drankje ook nog van livemuziek
kunt genieten?“ Meer informatie op
www.poortershoes.nl
EWD

PRIVÉ COLLECTIE
In Privé Collectie krijgt steeds een andere wijkbewoner
de ruimte. Op een halve A4. Om op te schrijven, tekenen,
fotograferen, knutselen: wat en waarover u maar wilt. Een
passie, hobby, verzameling, visie… De bijdrage in beeld en/
of tekst wordt in de Oosterpoorter tentoongesteld, de maker
geeft het stokje door aan de volgende Oosterpoortse maker.
Alle unieke bijdragen vormen samen Privé Collectie.

Regelmatig loop ik door de Oosterpoortwijk.
Vooral ’s avonds, kris kras, met hond, zo wel een
half uur. Heel ontspannend en plezierig. Al die
verschillende indrukken op zo’n klein gebied. Veel
originele historische bebouwing, vaak verrassend
om te zien. Moderne architectuur o.a. in de Linie,
winkels, kerken, restaurants, concertcentrum, scholen,
werkplaatsen, bedrijven, park, hofjes en binnentuinen,
noem maar op. Er is veel. En dan de lange lijnen die
de wijk verbindt met zijn omgeving: Het kanaal, het
spoor en de ringweg. Meestal loop ik door het gebied
dat begrensd wordt door het Winschoterdiep en het
spoor. Van bovenaf gezien een soort taartpunt waar
de Meeuwerderweg doorheen meandert. Die zachte
zigzag lijn die de Meeuwerderweg aflegt boeit mij,
evenals de licht gekromde straten. Langgerekt en slap
gebogen. Soms wat korter gekromd. Het speelt zich
af tussen de Meeuwerderweg en het Winschoterdiep.
Niet alle straten zijn een deel van een boog, maar
knap veel. Net als de originele woningen, die op deze
zachte kromme lijnen zijn geplaatst, is dit uiterst
nauwkeurig ontworpen en uitgevoerd. Ik geloof niet in
toeval, dit is bedacht. Zo ontstaat op een klein gebied
een maximum aan ruimtelijke beleving. Ik denk dat
ik vanavond weer een rondje door de wijk doe, met
hond.

Frank Sciarone
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GEDEELTELIJK PENSIOEN VOOR DOKTER DIJKMAN-HANKE
Per 1 april gaat dokter Dijkman-Hanke aan de Meeuwerderweg na lang
en veel gewerkt te hebben haar werkzaamheden naar twee dagen per
week terugbrengen. Voorheen hield zij praktijk aan de Radesingel samen met dokter Schreuder en daarvoor aan de Parklaan. De taken van
mevrouw Dijkman worden overgenomen door haar collega dokter Wever. Tijd voor een gesprek met deze vrolijke en daadkrachtige dames.

haar van de kwalen af te helpen. Dit
kost wel tijd, de mensen moeten vaak
lang wachten, maar ze weten dat zij
ook die aandacht krijgen. Ik ben ook
homeopathisch arts. De laatste jaren
doe ik dat wat minder doordat de

WAAROM NU?

Mevrouw Dijkman: “Het is een goed
moment, ik ben zestig jaar geworden
en ik wil meer vrije tijd. Bovendien
heb ik nu twee jaar met mevrouw
Wever samengewerkt en dat bevalt
zeer goed. Ik heb er veel vertrouwen
in dat zij de juiste vrouw op de juiste
plek is. Voorheen was ik de praktijkhouder en was mevrouw Wever
bij mij in dienst. Nu wordt mevrouw
Wever de praktijkhouder en kom ik
bij haar in dienst. Ik ga werken op de
maandag en de woensdag, de overige dagen doet mevrouw Wever het.
De patiënten krijgen met ons beiden
te maken, het is niet de bedoeling
dat we onze eigen patiëntenstromen
hebben. We overleggen veel, de lijntjes zijn kort mede door het gebruik
van het elektronische patiëntendossier.”
Mevrouw Wever: “Voorheen heb ik
waargenomen in Muntendam en in
de Oosterparkwijk. En nu dus sinds
twee jaar hier. Het bevalt mij uitstekend. De populatie is zeer gevarieerd, van jong tot oud, van laag tot
hoogopgeleiden en alles wat daar
tussenin zit. Ik wil meer vastigheid
en die kans krijg ik nu. De cliënten
kunnen zo langzaam aan de nieuwe
situatie wennen. Wij vullen elkaar
aan zodat de continuïteit blijft gehandhaafd. De huisartsenpraktijk
krijgt een andere naam, namelijk
Huisartsenpraktijk Oosterpoort. Dit
komt ook op de voorgevel.”
SAMENWERKING

“Zeer belangrijk voor ons als artsen,
maar ook voor de cliënten zijn de
altijd hartelijke doktersassistenten
zoals Ingrid, die ook de administratie gaat doen, Marjan en Paula. Zij
voeren een streng doch rechtvaardig
beleid aan de telefoon met de vraag:
“Waar komt u voor?” om onnodig
bezoek te voorkomen. Zij draaien
hun eigen spreekuren. Dan is er Erna

Dokter Wever (links) en dokter Dijkman-Hanke (foto EB)

de praktijkverpleegkundige. Zij doet
de controles van diabetes, hart- en
vaatziekten en longproblematiek.
En sinds kort is er een psychologe
Ina Tromp in dienst. Dit valt onder
de basiszorg, anders wordt het voor
veel cliënten te duur. De samenwerking met dokter Niewold aan de
Barkmolenstraat blijft bestaan. Sinds
kort heeft dokter Filius op steenworp
afstand van ons zich aan de Meeuwerderweg gevestigd.Wij hebben
wel contact en sluiten samenwerking
op termijn niet uit. Zo kun je elkaar
versterken.”
WAT MAAKT HET WERK ZO
BOEIEND?

Mevrouw Dijkman: ”Ik zie de mens
als geheel, je bent een soort van
raadsvrouw, de patiënt komt met een
zorgvraag, samen met de patiënt
zoek ik naar oplossingen om hem of
9

kosten van de zorgverzekering omhoog zijn gegaan. Mevrouw Wever
vult aan: ”Ik doe graag kleine chirurgische ingrepen en ik vind huidproblemen, allerlei wratjes, moedervlekken exceem en ‘flupjes’ interessant.
Soms vraag ik mevrouw Dijkman of
zij nog iets in haar ‘kruidentas’ heeft
zitten voor een cliënt.”
VRIJE TIJD

Mevrouw Dijkman: “Ik wil wat meer
tijd doorbrengen met mijn vijf kleinkinderen en met nog twee op komst.
Verder is tuinieren mijn lust en mijn
leven en kan ik zelf mijn potten jam
gaan vullen met vruchten uit eigen
tuin. Samen met mijn echtgenoot
hoop ik nog mooie wandelingen in
onze prachtige natuur te maken. Ik
zal nog tijd te kort komen denk ik.”
AF

EEN FERME KNAAP DIE DENKT: IK LAAT ME NIET KENNEN...
LEO HEIJNE OVER ZIJN OPVOLGER BIJ NATUURDESEMBAKKERIJ ‘DE TERP’
Menig student, die de afgelopen decennia na een avondje ‘reëel pilsen
op de kroeg’ huiswaarts toog, zal even stil hebben gestaan bij de Meeuwerderweg 67. Enigszins verbaasd wellicht over al die drukke bedrijvigheid ’s ochtends vroeg zo rond een uur of vijf bij bakkerij de Terp.
Dan zijn de Diosna deegmengers al
volop in bedrijf en als een paar uur
later de ochtendzon langzaam terrein
verovert op het schemer in de zijstraten van de Meeuwerderweg, komt de
heerlijke geur van versgebakken zonnepit, maanzaadsnijder of Tibetaans
gerstbrood je tegemoet. Voor eens
zijn de woorden ‘de ochtendzon heeft
goud in de mond’ geen cliché!
“Brood van De Terp is brood zonder
toevoegingen zoals vetten, geur-,
kleur- en smaakstoffen. De gebruikte
tarwe is geteeld zonder kunstmest
en zonder bestrijdingsmiddelen. Wij
gebruiken wilde gist (desem) bij het
bereiden van ons brood. Bij gewoon
brood wordt fabrieksgist gebruikt in
het bakproces. Echte liefhebbers zijn
gek op natuurdesembrood, het is
lekkerder, het is langer houdbaar en
het heeft een veerkrachtige kruim.
Wij bakken momenteel ongeveer 38
verschillende soorten brood. De Terp
levert op dit moment aan vier verschillende winkels in de stad Groningen. Onder andere aan De Ingen
hier tegenover (Meeuwerderweg 70).

Op de zaterdagsmarkt wordt ons
brood verkocht door Erikaas op de
Vismarkt. Hoeveel broden we bakken hangt een beetje af van wat er
besteld wordt. Voor zes uur besteld,
wordt de volgende ochtend voor tien
uur aangeleverd. De laatste tijd zijn
dat zo’n 300 broden per dag.
Mijn vrouw, die ook bij De Terp werkt,
en ik hebben een tijdje geleden
besloten dat augustus 2016 voor ons
een streefdatum is om te stoppen.
Ik zit dan 48 jaar in het bakkersvak,
dan vind ik het wel welletjes. Onze
klanten zouden het dan heel leuk
vinden als er een opvolger komt. Het
is natuurlijk ook uniek, een bakkerij
midden in zo’n mooie woonwijk. ’s
Ochtends zie ik hier de mensen de
ene kant uit rauzen en ’s middags
weer de ander kant op. Ik zit hier wel
eens in de kantine (voorkamertje van
een paar vierkante meter) en dan
zie je echt van alles voorbijkomen.
Prachtig toch?
Een opvolger kan hier zo beginnen.
Van de opbrengst kan je goed leven
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en alle werk kan ik in minder dan 40
uur per week af. De oven, de deegmengers, alles is nog in perfecte
staat en kan nog zeker tien, twintig
jaar mee zonder dat er iets vervangen hoeft te worden. Ik had vroeger
een leraar die zei: “economische
levensuur is iets anders dan technische levensduur, goed je machines
onderhouden, dan kunnen ze wel
tien jaar langer mee, dan houd je een
centje over. Dan kun je eens met de
vrouw uit eten”. Zo ben ik opgevoed
en daar handel ik naar.
De gedroomde opvolger is een stevige jonge knaap van zeg maar een
jaar of 28-30. Iemand die van aanpakken weet, wil leren en werken.
Voor zo iemand ligt hier een panklare
zaak die hij zo over kan nemen. Ik
weet dat veel klanten graag willen
dat de bakkerij blijft bestaan. Onze
klanten stappen natuurlijk ook wel
eens ergens anders binnen. De reactie is dan vaak: zunig en zout, rare
ondersmaak! Op een zeilvakantie
kochten wij ooit eens een zuurdesembrood bij een bakker in Zeeland.
Mijn vrouw nam een half plakje, ik
een hele plak. De rest ging naar de
eendjes: weg €2,70.”
Klaas Kloosterman (foto EB)

HETE KOLEN: DUURZAAM WONEN EN WERKEN NAAST DE KOLENMUUR
Het meest in het oog springende gebouw op het Europapark is het pand
tegenover de Euroborg. Een knaloranje gebouw, naast en boven de
oude kolenmuur. Die muur is de enige overgebleven verwijzing naar de
oude Hunzecentrale die hier vroeger stond. Beneden in het pand wordt
gewerkt, erboven verhuurt Lefier 132 studiowoningen. De studio’s zijn
bedoeld voor jonge mensen: studenten en afgestudeerden die aan hun
loopbaan beginnen. De Oosterpoorter neemt een kijkje in dit pand, waar
de eerste bewoners en gebruikers begin dit jaar introkken.
SLEUTEL

Op de zesde verdieping krijgt Jesse
Verhoef (20), student Internationale
Betrekkingen, van een medewerker
van Lefier de sleutel van zijn nieuwe
appartement. Over twee weken trekt
hij in zijn nieuwe studio, bovenin het
pand. Zijn studio zit aan de westkant,
waar de appartementen een balkon
hebben. “Ik woon nu in de Padangstraat en dat is prima. Maar dit kwam
voorbij en ik ga er wat ruimte betreft
fors op vooruit, terwijl ik minder
betaal. Daar hoefde ik niet lang over
na te denken. Ik dacht alleen dat het
nogal ver uit het centrum lag. Maar
dat valt zo mee, heb ik inmiddels ontdekt. En de ruimte is fantastisch, heel
licht, niet gehorig, grote badkamer,
alles voor jezelf. Het enige minpunt
dat ik nu kan opnoemen is de kleur
van de deur. Lichtblauw, dat had van
mij niet gehoeven.”
PLINTJES

Een verdieping lager werkt Pieter
Booi (22) samen met zijn ouders aan
het netjes maken van de laatste plintjes. Pieter studeert Bedrijfskunde/
MER aan de Hanzehogeschool en
is bezig met zijn afstudeerstage. Hij
heeft bewust voor deze plek geko-

zen. “Ik wilde echt iets voor mezelf,
maar niet in het centrum.” Lachend:
“Dus dit is perfect voor mij als dorpsjongen uit het mooie plaatsje Jubbega. Je hoort hier niks, het is absoluut
niet gehorig. Omdat alle bewoners
jong zijn, is er een vrolijke vriendelijke sfeer. En qua ruimte is het
fantastisch. Alleen die kleur van het
gebouw!” Zijn moeder: “Je ziet het,
net als de buitenkant zijn binnen de
kozijnen fel oranje, maar de deur is
zachtgroen. Dat past niet bij elkaar.”
Pieter weet nog een minpunt: “Parkeren hier in de buurt is echt een ramp.”
Hij wijst naar buiten. “We konden hier
achter het pand parkeren, maar dat
heeft de gemeente afgesloten. Nu
moeten we naar de Mediacentrale en
verder is hier alleen betaald parkeren. Dat is heel onhandig.”
WARMTE- EN KOUDEOPSLAG

Beneden, op de begane grond van
Hete Kolen werken de mensen van
Team4 architecten, het bureau dat
Hete Kolen ontwierp. Tot voor kort zat
Team4 architecten in het vroegere
administratiekantoor van de Mediacentrale. De benedenverdieping
bestaat uit een open, grote kantoorruimte waar je door grote ramen
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prachtig uitkijkt over de Euroborg.
Door de gaten in de Kolenmuur is
het Winschoterdiep te zien. Het is er
behaaglijk warm op deze waaierige
winterdag. Tjalling Schwartzenberg,
een van de eigenaren van Team4,
vertelt dat het hele pand op een
nieuwe, duurzame manier wordt verwarmd en in de zomer gekoeld. “We
zijn aangesloten op het systeem van
warmte- en koudeopslag dat hier op
Europapark is aangelegd. Met deze
techniek gebruik je in de winter de
overtollige warmte die zomers werd
opgeslagen. Dit duurzame systeem
wordt in dit gebied geëxploiteerd
door WarmteStad, een bedrijf van
de gemeente en van het Waterbedrijf. Wij zijn de eerste commerciële
gebruiker ervan.”
HETE KOOLTJES

Tjalling vertelt dat zijn andere bedrijf, m205 Real Estate, dit gebouw
ontwikkelde. “We denken nu na over
het gebied hiernaast, aan de noordkant. Daar willen we Hete Kooltjes
ontwikkelen; 4 of 5 torentjes waar in
totaal 170 appartementen komen en
400 tot 600 m2 kantoorruimte. Ook
die panden worden dan aangesloten
op het WKO-systeem.” Hij vertelt dat
het WKO-systeem ook in de praktijk
goed bevalt. “Zo hier en daar hebben
we wel wat opstartproblemen, maar
die filteren we er wel uit.”
Kijk voor meer informatie over warmte- en koudeopslag op warmtestad.nl
MvdF

DE EIGENZINNIGE WONINGSTICHTING PATRIMONIUM
Vorig jaar maart was het groot feest bij Christelijke Woningstichting
Patrimonium. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan dansten
elfhonderd huurders op de muziek van Lucas en Gea in Martiniplaza de
polonaise onder aanvoering van directeur Auke de Vries. De voorpagina’s haalde men er niet mee. Kennelijk is Patrimonium voor de buitenwacht de gewoonste zaak van de wereld. Toch bieden de door degelijk
bestuur behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, al was het
maar omdat ‘Den Haag’ met de verhuurdersheffing een forse greep in de
kas doet. Reden genoeg voor de Oosterpoorter om bij het kantoor aan
de Peizerweg aan te kloppen voor een terug- én een vooruitblik met de
directeur.
EIGENZINNIG

In het fraaie jubileumboek ‘Honderd
jaar thuis’ typeert Beno Hofman Patrimonium als ‘eigenzinnig’. Ik moest
daarbij gelijk aan de Folkingestraat
denken, waar de eigenaresse van
een dure kledingzaak schande sprak
van flierefluitende medewinkeliers,
die het door verhuurder Patrimonium veel te makkelijk gemaakt zou
worden. Auke de Vries weet zich
echter geruggensteund door het
gemeentebestuur. Door de huren
schappelijk te houden kunnen kleine
middenstanders als de goudsmid, de
mediterrane kruidenier, de wijnkoper en de antiquaar de charme van
‘het mooiste straatje van Groningen’
blijven uitmaken. Wat schiet de stad
ermee op als leuke winkeltjes door
een hoge huur over de kop gaan en
de panden leegstaan?
Nog zo’n blijk van eigenzinnigheid:
hoewel de stichting een miljoenenvermogen beheert, zijn er maar
45 werknemers in dienst. De Vries
noemt Patrimonium dan ook trots de
meest ‘lean and mean’ onder de corporaties in de stad. Iedereen, ook het
onderhouds- en schoonmaakpersoneel, werkt in of vanuit het pand aan
de Peizerweg, al zijn er her en der
in de wijken wel voorzieningen voor
een pauze en een sanitaire stop.
Het bescheiden personeelsbestand
betekent dat er heel wat functies niet
apart bezet zijn. Zo doet de Vries zelf
er de portefeuilles van personeel en
organisatie en van de nieuwbouwontwikkeling bij.
Natuurlijk helpt het als je jezelf voor
wilde sprongen behoedt en je de
eigen naam als richtsnoer neemt:

‘Patrimonium’ betekent ‘vaderlijk erfdeel’ en De Vries leidt er de morele
plicht uit af “het goede te behouden
voor toekomstige generaties”. Van
grote commerciële vastgoedontwikkeling hield men zich verre, al komt
er op de begane grond van de fraaie
Liberté-woontoren aan de zuidelijke
ringweg nu toch een hotel. ”Noodgedwongen, doordat de kantorenmarkt
in de stad volledig ingestort is.”
85 JAAR OOSTERPOORT

Sinds 1929 is Patrimonium ook in de
Oosterpoort nadrukkelijk aanwezig,
toen het aan de Meeuwerderbaan
zijn eerste nieuwbouwcomplex
realiseerde. Die 44 woningen werden in de jaren zestig afgebroken
voor de ringweg, maar Patrimonium
bezit in de wijk nog altijd veel. Soms
gezichtsbepalende huizenrijen zoals
in de Oliemulderstraat en de Blekerslaan, of gelaagde complexen als het
Boumanhuis en Parkhorn. Maar wat
minder in het oog springt, is het verspreide bezit aan oudere, veelal 19eeeuwse panden, voor de oplettende
wandelaar vaak wel te herkennen
aan de ingemetselde gevelsteen met
het oranje bolletje. Deze woningen
vormden mede de aanleiding voor dit
interview, want de corporatie ziet zich
door de verhuurdersheffing van dit
kabinet genoodzaakt ze te verkopen.
De meeste van deze woningen zijn
ten tijde van de stadsvernieuwing
in de jaren tachtig opgekocht. In die
tijd kon men toenmalig directeur Jan
van der Heide met wethouder Ypke
Gietema door de Oosterpoort zien
lopen, uitkijkend naar leegstaande,
veelal verkrotte woningen. “Zouden
jullie dat huis niet op kunnen kopen,
opknappen en verhuren”, opperde
12

de wethouder dan. Zo kwamen een
goede honderd panden, waaronder vele schipperswoninkjes, bij de
corporatie. De gemeente had op al
die plekken de verpaupering een halt
toegeroepen, maar voor de corporatie bevorderde het opknappen ook
de verhuurbaarheid van de andere
woningen.
VERKOOP

En nu, een goede dertig jaar later,
moet Patrimonium ze van de hand
doen. Het verhaal van de verhuurdersheffing is bekend: de 380 woningcorporaties in Nederland zullen
over een paar jaar steeds 1,7 miljard
afdragen voor het begrotingstekort
van het Rijk. De Vries rekent voor
hoeveel dat in zijn geval is: ruim 5
miljoen per jaar, 15 procent van de
omzet. De suggestie om dat aan de
huurders door te berekenen heeft hij
niet overgenomen. Liever offert men
een deel van het vastgoed op. Dat
daarbij de keus op het versnipperde
woningbezit in de binnenstad en
Oosterpoort viel, verbaast eigenlijk
niet: deze panden zijn relatief duur in
onderhoud én liggen ook nog eens
goed in de markt nu kopers, ook de
jongere, zich weer op de binnenstad
richten. De Oosterpoort is ook een
stuk aantrekkelijker geworden. Op
het totale bestand scheelt de verkoop
niet veel, dat omvat daarna nog altijd
6400 woningen. De operatie, die ook
in de Herewegbuurt speelt, kan nog
wel even duren, want men wacht
steeds met de verkoop tot de betreffende woning vrijkomt.
Het complex Parkhorn, tussen de
Sophiastraat en Parklaan, is kenmerkend voor Patrimonium, dat van
oudsher veel aan seniorenhuisvesting doet. Ook op dat terrein voltrekken zich ingrijpende veranderingen,
ook nu weer geïnitieerd door de
- zich als armlastig voordoende rijksoverheid. Door het scheiden van
wonen en zorg verdwijnen verzorgingstehuizen. Zo heeft Patrimonium
de Nebo-flat aan de Paterswoldseweg afgestoten. Deze is inmiddels
omgebouwd voor jongerenhuisvesting.

OP NAAR DE 150?

Op de afsluitende vraag of Patrimonium de 150 jaar nog gaat halen
komt een prompt en rustig antwoord:
“Natuurlijk. De geschiedenis van de
volkshuisvesting is er een van golf-

bewegingen. De eerste woningen in
Nederland hadden honderd jaar geleden nog een bedstee en tegen de
achtergevel een geitenstal. Sindsdien
is het comfort enorm toegenomen,
ook voor mensen met een krappe
13

beurs. En voor die mensen blijven wij
ons inzetten, al maakt de overheid
het ons met steeds gedetailleerdere
regelgeving wel moeilijk.”
Dirk de Rijk (foto EB)
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C R Y P T O F I L I P P I N E
1. Staat hierin dat je twee keer per
jaar de tandarts moet bezoeken?
(7)
2. Plaatsvervangende activiteit. (11)
3. Politiefunctionaris die uit de
hoogte doet. (3+3+4)
4. Hoort een schipper op de Waddenzee te dragen. (14)
5. Geeft de zanger houvast. (9)

6. Adellijke familie van de damspeler en de walrus. (8)
7. Studieclub. (7)
8. Opgewonden je overal verkiesbaar stellen. (2+4+6)
9. Vloeibare stelling. (10)
10. Met veel kabaal opnieuw kiezen.
(11)
11. Landenploeg. (13)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine kunt u in de rode vakjes
een uitdrukking lezen. Die volstaat
als oplossing. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters. De oplossing moet
uiterlijk op dinsdag 1 april (geen
grap!) aanstaande binnen zijn bij
de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 18. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw telefoonnummer en/of uw
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e-mailadres. Coop Meeuwerderweg
neemt contact op met de winnaar. De
winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-,
ter beschikking gesteld door Coop
Meeuwerderweg.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 17
1. Vrijplaats 2. Hartchirurg 3. Lovertjes 4. Het hof maken 5. Handkus 6.
Minnebrief 7. Roest 8. Oude vlam 9.
Verkering 10. Vrijdag 11. Liefdewerk
12. Narcis 13. Aanhalingsteken 14.
15
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12. Gekneveld bij Swiebertje … (11)
13. … knorrig tijdens de verkiezingen. (8)
14. Instrument van de vakkenvuller.
(7)
15. Oproep om je op het Noorden te
richten. (10)
16. Hier speelt een salonorkest.
(6+5)
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Stootkussen 15. Schatkist 16. Mantel
der liefde 17. Passiebloem 18. Rode
kaart 19. Kust.
De oplossing is: LIEFDE OVERWINT
ALLES. Dat de liefde velen blijft
inspireren bleek wel uit het aantal
inzendingen. Nog nooit ontvingen we
er zoveel. Maar liefde mag dan alles
overwinnen, Cryptofilippine 17 kent
slechts één winnaar. En dat is Luc
van der Meer, wonend aan de Sumatralaan. Gefeliciteerd!

DE ROLLS ROYS ONDER DE MUZIEKZENDERS
“Radio FIP is de beste, leukste en veelzijdigste muziekzender van Europa”, aldus Oosterpoorter André Doorlag. Hij heeft er dan ook zijn missie
van gemaakt om FIP in Nederland – en Groningen in het bijzonder – op
de kaart te zetten. Zijn strijd om de zender hier op de kabel te krijgen
begon al in 1994 en toen dit in 2001 eindelijk lukte was zijn missie nog
zeker niet ten einde, “want als je de zender niet kent, ga je er ook niet
naar luisteren.”
PROGRAMMERING

Het Franse radiostation FIP (spreek
uit fiep) bestaat al ruim 40 jaar en is
onderdeel van de Franse publieke
omroep Radio France. De zender
onderscheidt zich van alle andere
vanwege de unieke en verrassende
programmering, waarbij men zich
niet op één genre richt, maar vele
genres door elkaar heen draait. Zo
kan het gebeuren dat een klassiek
nummer wordt gevolgd door pop en
na een jazznummer filmmuziek wordt
gedraaid. Toch klinkt het geheel heel
harmonieus omdat de programmeurs
steeds een brug proberen te slaan
tussen de verschillende nummers.
Wat FIP ook bijzonder maakt is dat

FIP radio tijdens Eurosonic (foto EB)

ze geen gebruik maken van jingles,
reclame of deejay’s. De muziek wijkt
alleen voor korte nieuws- en fileberichten en af en toe een aankondiging van een cultureel evenement.
Deze mededelingen worden bovendien altijd door zwoele vrouwenstem-

krijgen en is FIP al geruime tijd via
Ziggo en UPC te beluisteren. De
programmaraden zijn onlangs echter
afgeschaft – en dus ook het plurifor-

men voorgelezen. André Doorlag
ontdekte FIP toen hij in de jaren 70
geruime tijd in Parijs verbleef. “Ik
vond de muziek zo verrassend dat ik
het niet meer erg vond om in de file
te staan. Op een gegeven moment
ging ik zelfs cassettebandjes opnemen met uren aan FIP radio, zodat
ik die in Nederland in de auto kon
beluisteren. Ik hou enorm van muziek
maar niet perse van één genre.
Nederlandse zenders draaien bijna
allemaal hetzelfde, of een zender is
juist gespecialiseerd in één bepaald
genre; jazz, klassiek of Nederlandstalig bijvoorbeeld, alles is hier in
hokjes ingedeeld. FIP doorbreekt dat
zodat je telkens weer verrast wordt
en nieuwe muziek leert kennen. Ze
beperken zich ook niet tot een bepaalde periode maar draaien zowel
muziek van decennia geleden als
veel moderne muziek. Natuurlijk hoor
je er redelijk veel Franse muziek,
maar het is zeker geen chansonzender, je hoort muziek uit alle landen.”

miteitsprincipe – zodat er een kans
bestaat dat dit niet lang meer duurt.
“Gelukkig is er tegenwoordig het
internet, zodat iedereen de zender nu
in principe kan beluisteren. Er is zelfs
een app die je op je telefoon kunt
installeren. Ook is de zender via de
satelliet te ontvangen. Geen reden
voor paniek dus, gelukkig.”

PLURIFORMITEIT

MISSIE GESLAAGD

OOK VIA INTERNET

Omgekeerd zet FIP Groningen
trouwens ook op de kaart, door hier
jaarlijks tijdens Eurosonic neer te
strijken om uitgebreid verslag te doen
van het festival. Een typisch geval
van een win-win situatie dus. Meer
informatie of luisteren: www.fipned.nl.

Zijn missie om FIP in Groningen en
de rest van Nederland op de kabel
te krijgen, leidde hem langs allerlei
verschillende programmaraden.
Deze raden moesten de pluriformiteit
bewaken door te zorgen voor een
gevarieerd aanbod aan zenders. Dat
FIP iets toevoegde was vaak al snel
duidelijk maar het ketste meestal
af op de kosten. Omdat FIP een
publieke zender is en dus geen winst
maakt, wilden ze het signaal gratis
doorgeven, waardoor de kosten van
de auteursrechten voor rekening van
de kabelexploitant zouden komen,
terwijl er geen inkomsten tegenover
stonden. Dat schrok natuurlijk af.
Uiteindelijk is het Doorlag dus toch
gelukt om de zender op de kabel te
16

FIP-ambassadeur André Doorlag (foto EB)

De jarenlange missie van André
Doorlag om FIP in Groningen en de
rest van Nederland op de kaart te
zetten mag geslaagd worden genoemd, al kan het natuurlijk altijd
beter. “Ik wacht nog tot iemand in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door de
zender eens noemt. Dat is natuurlijk
een enorm podium waar ze regelmatig aandacht besteden aan Franse
muziek.”

CvdL

Borgmanschool groep 4

OOSTERKIDZZZ
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vormgeving Evelien Brak

ADVERTEREN IN DE
OOSTERPOORTER

IN DE LEUKSTE WIJK
VAN DE
HELE STAD
MEER INFORMATIE OVER
MOGELIJKHEDEN? EMAIL NAAR
OOSTERPOORTER@GMAIL.COM
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HOUDEN WE DROGE VOETEN IN DE OOSTERPOORT?
Op 18 maart zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten. Op
diezelfde dag mag iedereen ook een stem uitbrengen voor een nieuw
bestuur van zijn of haar waterschap. Wat doet een waterschap eigenlijk
en wat zouden wij in de wijk merken van een ander bestuur? We speurden daarom het internet af en belden Hunze en Aa’s op; het waterschap
dat bemoeienis heeft met de Oosterpoort.
POLDEREN

Nederland ligt voor een deel onder
de zeespiegel, ons land blijft niet
vanzelf droog. Daarvoor legden we
dijken aan, bouwden we molens,
groeven we kanalen, legden we
gemalen in sloten aan en nog veel
meer. Het waterschap speelt daar
een belangrijke rol in. De eerste
waterschappen werden bijna 1000
jaar geleden opgericht. Beleidsmedewerker Emiel Galetzka van Hunze
en Aa’s vertelt er meer over: “Het
polderen is door het waterschap uitgevonden. Er zijn 22 waterschappen,
ieder is er verantwoordelijk voor om
een stukje Nederland droog te houden. Daar profiteren we allemaal van:
de boeren kunnen hun land goed
verbouwen, mensen in de steden en
dorpen kunnen naar school en werk,
ondernemers kunnen hun spullen
vervoeren. Met zoveel verschillende
belangen moet je samen overleggen
om tot een oplossing te komen die
voor iedereen werkt.”

droge voeten en dat komt vooral door
het werk dat we buiten de stad doen.

dijkdoorbraak, er dode vissen in
het water liggen of medicijnresten
in het water zitten, dan komen de
waterschappen in het nieuws. Water
vraagt beheer en investeringen voor
periodes van 50 jaar en langer. Dat is
niet sexy, maar misschien maar goed
ook? Want als water in de media
komt, is er iets verkeerd gegaan.

SCHOON WATER

Vroeger was het water gewoon
schoon. Maar met zoveel mensen en
industrie is dat niet vanzelfsprekend.
Het waterschap zorgt er ook voor
dat het rioolwater schoon gemaakt
wordt. “Daar hebben we de laatste
jaren veel energie in gestoken”, legt
Galetzka uit. Een jaar of twintig geleden waren de grachten en kanalen
een stuk smeriger. Nu kun je er in
zwemmen zonder ziek te worden en
er langs lopen zonder te vergaan
van de stank. Wij zorgen ervoor dat
er eenden in het Winschoterdiep
willen zwemmen bij jullie.” Hoe zit
dat bij ons in de buurt? De Meeuwerderweg stond meerdere keren
onder water als er veel regen viel.
Heeft het waterschap daar iets mee
te maken? “Nee, jullie wonen in een
droge buurt”, weet Galetzka. “Je zit
daar hartstikke goed. Jullie houden

Droge voeten door het werk van de waterschappen (foto EB)

Het water in het Winschoterdiep in
de Oosterpoort staat in verbinding
met de kanalen die het water op peil
houden in de hele provincie. Die
enkele keer dat de Meeuwerderweg
overstroomt door de afvoer van regenwater ligt niet aan ons, daar gaat
de gemeente over.”
BELANG WATERSCHAPPEN

De meeste mensen weten niet veel
van het waterschap waar ze onder
vallen, de opkomst voor de verkiezingen ligt laag. We krijgen eens per
jaar een rekening in de bus en dat
is het dan. De andere kant is: hoe
beter het gaat bij het waterschap,
des te minder je erover hoort. Alleen
als er een overstroming dreigt, een
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KEUZES

In het beheer van het water zijn allerlei keuzes te maken. Meer of minder
baggeren om planten en dieren te
beschermen? Fietspaden op dijken
aanleggen, zodat je mooie dagtochten kunt maken? Meer regels voor
plezierboten, hengelaars of het lozen
van water waar medicijnresten in
zitten? Belastingen verhogen of juist
niet? Boeren extra laten betalen voor
bemaling van hun landbouwgrond?
Door te gaan stemmen op 18 maart
kan iedereen voor zich daar een
keuze in maken. Informatie over de
standpunten van de partijen staat op
hunzeenaas.kieskompas.nl.
YvM
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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 Eric Kloppers (25). Hij woont
samen met Moniek Janssens (22) in
een bovenwoning op de hoek van
de Hendrikstraat en de Van Sijsenstraat.
Moniek is opticien en werkt bij Pearle
in Oosterwolde. Eric is ondernemer.
‘Studentenglazenwassers’ is het
bedrijf dat hij een paar jaar terug met
zijn broer is begonnen. “Bij ons kun
je online het tarief voor onze diensten
berekenen en de diensten vervolgens bestellen. Dat is uniek voor
deze branche” zegt Eric. Ze hebben
inmiddels zeven studenten in dienst.
Daarnaast zet Eric een bedrijf op dat
administratieve software ontwikkelt,
gericht op deze beroepsgroep.
HOE LANG WONEN JULLIE IN DIT
HUIS?

“Ik woon hier iets meer dan een jaar.
Moniek is hier in juli vorig jaar komen
wonen.”
HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Nee, dat hoefde ook niet. Een klant
van ons is eigenaar van het pand
en vertelde me dat het beschikbaar
kwam. Een fantastisch huis op een
mooie plek. Eigenlijk is het enige
minpunt van dit huis dat de wc alleen
bereikbaar is via de slaapkamer.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN
JULLIE HUIS?

“Nee. Voor ons is het wel bijzonder
dat de vader van Moniek vroeger als
jongetje in het huis hiernaast woonde. Hij sliep als kind op de zolder,
hier vlak naast.
Verder is het leuk om te vertellen dat
Moniek eerst mijn onderbuurvrouw
was. Toen ik hier introk en nog geen
wifi had, vertelde de verhuurder dat
zij had gezegd dat ik de hare mocht
gebruiken. Zo hebben we elkaar
ontmoet. Inmiddels woont mijn broer
in het huis hieronder.”

Eric Kloppers (foto MvdF)

WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“De Hendrikstraat kende ik al, er wonen veel klanten van ons. Hier kent
iedereen elkaar, mensen groeten, er
staan bankjes in de straat, echt een
superleuke buurt. Momenteel vind
ik het wel een probleem dat er vrij
veel inbraken in de wijk plaatsvinden.
Althans, ik heb het in het afgelopen
half jaar drie keer van dichtbij meegemaakt. Ontzettend vervelend is
dat en niet iets wat ik met deze buurt
associeer.”
HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE
BUURT?

“Niet speciaal. Maar ons hoekje
hier beneden in de zomer, in de zon
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is wel heel fijn. Het bankje dat er
stond is nu weg, maar dat komt weer
terug.”
MIS JE OOK WAT IN DE WIJK?

“Een bakker en een slager. En een
goeie supermarkt. De Coop vind ik
niet prettig, die is duur en te klein.”
BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Ooit willen we wel buitenaf wonen.
Een tuin is toch een grote wens.
Maar als de verhuurder dit huis kwijt
wil, dan gaan we wel proberen of wij
het kunnen kopen. Voorlopig willen
we graag in deze wijk blijven.”
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

Zaterdag 14 maart Groove Lab
Freak fun funk, aanvang 22:30 uur.
Zondag 15 maart Africa Jam Café
Live Muziek (doe mee!) African DJ,
aanvang 16:00 uur.
Donderdag 19 maart De Proza Club,
aanvang 20:30 uur.
Vrijdag 20 maart Sambadoobob’s
Jazz, na afloop JAMSESSIE, aanvang 21:30 uur.
Zaterdag 21 maart Vrij Drinken
Rhythm & Blues & Soul, aanvang
22:30 uur.
Zondag 22 maart Africa Jam Café
Live Muziek (doe mee!) African DJ,
aanvang 16:00 uur.
Dinsdag 24 maart Popquiz Teams tot
max. 5 pers. Deelname €2,50 p.p.,
aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 28 maart Nuru Kane African blues & reggae, aanvang 22:30
uur.
Zondag 29 maart Africa Jam Café
Live Muziek (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 Koppelkaarten aanvang 20.00 uur. Er kunnen zich nog
koppels opgeven. Kosten € 3,- per
persoon. Iedere tweede donderdag
van de maand Bloemschikclub. 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

REGISSEUR MUSICAL BORGMANSCHOOL GEZOCHT

Zoals elk jaar gaat groep 8 van de Borgmanschool ook dit jaar weer
een musical opvoeren. Er is al een leuk stuk uitgekozen, maar nu moet
er geoefend worden. En dat leidt tot het beste resultaat als er goede
aanwijzingen worden gegeven. Kan jij de kinderen helpen bij het zo goed
mogelijk vertolken van hun rol en vind je het leuk om bij de productie
betrokken te zijn, neem dan contact op met Cor van der Werf via
c.vander.werf@borgman.o2g2.nl of 050-3128674.
info J. Tammes 06-44050961 of email
jtammes1@home.nl

Tijdstip: 14:30 tot 16:00 uur. Toegang
gratis.

CONCERTAGENDA PRINS CLAUS
CONSERVATORIUM

14 april UMCG Concert (klassiek).
Locatie: UMCG Kinderpatio. Tijdstip:
19:30 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: Pelstergasthuiskerk. Tijdstip:
20:00 uur. Entree € 10,23 maart Concert & Masterclass
Joe Locke (vibrafoon) - Jazz. Locatie: AE Zaal Prins Claus Conservatorium. Tijdstip: 14:30 tot 16:00 uur.
Toegang gratis.
25 maart Lunchconcert
Oosterpoort - Klassiek. Locatie:
Foyer Oosterpoort. Tijdstip: 12:00 tot
12:45 uur. Toegang gratis.
25 maart Concert New York comes
to Groningen - Jazz. Locatie: Binnenzaal Oosterpoort. Tijdstip: 20:30
uur. Kaarten verkrijgbaar via De
Oosterpoort.
25 maart Concert ter nagedachtenis aan Ervin Schiffer. Locatie: AE
Zaal Prins Claus Conservatorium.
Tijdstip: 20:00 uur.
5 april Koffieconcert Creative Ensemble. Locatie: Groninger Museum.
Tijdstip 11:00 uur. Kaarten € 5,- (excl.
museumentree). Verkrijgbaar aan de
kassa.
13 april Concert & Masterclass Tim
Armacost (saxofoon) - Jazz. Locatie:
AE Zaal Prins Claus Conservatorium.
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15 april Voorspeelavond Saxofoon
(klassiek). Locatie: AE Zaal Prins
Claus Conservatorium. Tijdstip: 19:00
uur. Toegang gratis.
OPROEP SV BLAUW GEEL

Op 13 april bestaat SV Blauw
Geel 1915 100 jaar! Deze unieke
gebeurtenis gaan wij op zaterdag
18 april vieren. Langs deze weg
wil ik namens het bestuur van
Blauw Geel, oud Blauw Gelers
hartelijk uitnodigen. Piet Gruisen,
voorzitter Blauw Geel, 0616852026 / p.gruisen@home.nl

BUURTOVERLEG

Het Buurtoverleg vergadert iedere
twee maanden in het Poortershoes,
aanvang 20:00 uur. De vergaderingen van 2015 zijn gepland voor 23
maart, 18 mei, 22 juni, 7 september,
26 oktober en 30 november.
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

