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VOORJAARSGEVOEL

En toen was het lente. In de heemtuin, door sommigen ook Maurits-
tuin of gewoon ‘De Tuin’ genoemd, staan een hoop planten op kweek 
en piepen de bloemen dapper tevoorschijn. Beheerder Peter weet ze 
feilloos te benoemen. Laat de inrichting van het groen maar aan hem 
over. 

Ongetwijfeld heeft hij ook nog wel een paar goede tips en trucs voor de 
aanleg van groen in het Europapark. Voor dat gebied zijn vele plannen en 
ideeën in omloop die door een projectmanager van de gemeente in het 
vorige Buurtoverleg werden toegelicht. Of alles gerealiseerd wordt is mede 
afhankelijk van voldoende belangstelling en financiering, maar toch trok-
ken wij er meteen op uit om de ontwikkelingen ter plaatse te bekijken. We 
hebben ons fit gewandeld en hebben een hoop opgestoken over het Eu-
ropapark van de toekomst. Het verleden heeft echter ook zijn onbekende 
kanten. 

Op de middenpagina’s vertelt Harry Perton dat op de plaats waar nu zo’n 
beetje de Euroborg staat, ooit een kapitein woonde die in het leger van Na-
poleon diende. Van hem is een dagboek bewaard gebleven dat in 1953 is 
uitgegeven. Het verhaal in deze Oosterpoorter gaat over een gewone sol-
daat uit die tijd. Zijn ‘waarde moeder’ woonde in onze wijk en in een brief 
stelt hij haar op de hoogte van zijn belevenissen. De brief is gedateerd op 
23 augustus 1811, maar kijk even naar het bloemetje in zijn hand. Met een 
beetje goede wil kan dat toch bijdragen aan het voorjaarsgevoel. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde 
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met 
dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het 
overleg besproken werd. Maandag 23 maart was er weer een buurt-
overleg in het Poortershoes.

Omdat er veel ontwikkelingen zijn in 
het gebied Europapark is Mark van 
Maanen, project manager van de 
gemeente Groningen, uitgenodigd 
om een en ander toe te lichten. 

EUROPAPARK
Er is veel geïnvesteerd in de bereik-
baarheid van het Europapark. Denk 
aan de busbaan op de Europaweg, 
de P&R, station Europapark dat nog 
een vierde spoor en extra perron 
krijgt en de toekomstige Helperzoom-
tunnel. 

Het gebied was vooral bedoeld als 
bedrijventerrein, maar door de leeg-
stand van bedrijfspanden elders is er 
meer ruimte gekomen voor woning-
bouw. Een aantal nog te realiseren 
plannen zijn: een bewonersinitiatief 
voor collectief-particulier-partner-
schap naast het Menziscomplex, een 
woon-zorgcomplex tussen station en 
Mediacentrale, een appartementen-
complex achter de Mediacentrale en 
een woonblok van 48 woningen tus-
sen De Linie en het station. Verder 
zijn er plannen voor een sportcom-
plex ten zuiden van het station en 
horecagelegenheden aan de oostoe-
ver van het Winschoterdiep. 

Als de bouwactiviteiten klaar zijn, 
wordt het gebied verder ingericht met 
groen en een wandelbruggetje gaat 
de woongebieden aan de noordkant 
van het Europapark met elkaar ver-
binden. Het stadsstrand is inmiddels 
weggehaald en de barakken langs 
het water worden volgend jaar ver-

wijderd. Van verdere ontwikkelingen 
houden wij u op de hoogte. 

AANPASSINGEN GRIFFEWEG BINNEN 
PROJECT ZUIDELIJKE RINGWEG
De aansluitingen van de Barkmolen-
straat en de Meeuwerderweg zullen 
door het verdwijnen van de op- en af-
rit naar de ringweg een stuk drukker 
worden. Om dit in goede banen te 

leiden komt er bij de Barkmolenstraat 
een soort rotonde. Bij de Meeu-
werderweg komt een middenberm 
waardoor auto’s en fietsers in twee 
etappes kunnen oversteken. De twee 
aparte afslagstroken verdwijnen, het 

kruispunt wordt hierdoor compacter 
en duidelijker. Er is dan eventueel 
ruimte voor enkele parkeerplekken. 
(zie bijgevoegde kaartjes). Onder-
zocht wordt of het fietspad aan de 
noordkant, van Trompbruggetje naar 
afslag Bonte Brug, dubbelbaans 
kan worden, zodat fietsverkeer niet 
twee keer de Griffeweg hoeft over 

te steken. Dit lijkt kansrijk omdat het 
onderdeel wordt van de doorgaande 
fietsroute van centrum naar Meer-
stad. Ook de toevoer van auto’s 
vanaf de Ikea zal verminderen, want 
vanaf het parkeerterrein van de Ikea 
kan het autoverkeer straks alleen 
nog rechtsaf. De invulling van het 
plein bij het conservatorium valt bui-
ten het project zuidelijke ringweg en 
zal in overleg met het conservatorium 
gaan. We komen hier nog op terug.

VERBINDING BUURT EN 
ONDERNEMERS
Naar aanleiding van de vorige verga-
dering heeft een werkgroep ideeën 
ontwikkeld om de verbinding tussen 
ondernemers en wijkbewoners te 
verbeteren. Voor het organiseren 
van leuke activiteiten is de hulp van 
bewoners nodig. 

Zodra er concrete plannen zijn zal er 
vast een oproep in de Oosterpoorter 
verschijnen, maar wie nu al ideeën 
heeft, mag zich natuurlijk melden!

LOSLOOPGEBIED GRASVELDJE 
ACHTER DE OOSTERPOORT.
Geke Meijer van Hondvriendelijk 
Groningen is aangeschoven omdat 
er bij de gemeente een aanvraag is 
binnengekomen voor een losloopge-
bied op het grasveldje achter cultuur-
centrum de Oosterpoort. 

Honden mogen hier dan loslopen op 
voorwaarde dat de baasjes de poep 
weer opruimen. Voor toekenning hier-
van is het nodig dat er instemming 
is van het Buurtoverleg en van de 
omwonenden. Het buurtoverleg heeft 
in principe geen bezwaar en roept 
de buurtbewoners op om te reageren 
op de oproep van Hondvriendelijk 
Groningen elders in deze krant.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg 
aanschuiven, dan bent u van harte 
welkom. De eerstvolgende vergade-
ring is op maandag 18 mei om 20.00 
uur in het Poortershoes.

EWD

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Rotonde bij de Barkmolenstraat

Middenberm bij de Meeuwerderweg
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namelijk: hondenpoep moet worden 
opgeruimd. De Gemeente en de aan-
vrager zijn geïnformeerd over deze 
procedure. 

Bewoners van de Palmslag die 
willen reageren kunnen een e-mail 
sturen naar de redactie van de 
Oosterpoorter: oosterpoorter@gmail.
com. De reacties zullen in de verga-
dering van het Buurtoverleg op 18 
mei op de agenda staan.

houd worden aan de noord-oostzijde 
van de brug alvast de voegen in het 
metselwerk hersteld.

OPROEP HONDEN 
LOSLOOPGEBIEDJE 
PALMSLAG 

Een buurtbewoner heeft vorig jaar 
aan de Gemeente gevraagd of het 
grasveldje aan de Palmslag geen 
losloopgebiedje voor honden kan 
worden. De Gemeente wil daar 
toestemming voor geven, mits er 
vooraf overleg plaatsvindt met de 
wijk. 

Aangezien de aanvrager na toewij-
zing verder geen actie heeft onder-
nomen is een bestuurslid van de 
Vereniging Hondvriendelijk Gronin-
gen (VHG) bij de laatste vergadering 
van het Buurtoverleg geweest. In 
deze vergadering is afgesproken dat 
ook het Buurtoverleg instemt met dit 
losloopgebiedje, mits de omwonen-
den geen bezwaar maken. 

Ook moet het voor iedereen dui-
delijk zijn dat in dit gebied het hon-
denbeleid van de Gemeente geldt, 

OPROEP BORGSCHOUW

De gemeente werkt dagelijks aan 
het onderhoud van de stad. Bewo-
ners en bezoekers moeten er pret-
tig kunnen werken, winkelen en 
recreëren. 

Maar hoe verzorgd moet het zijn op 
straat? Mogen er randjes gras tussen 
de stenen uitpiepen? Liggen alle 
stoeptegels wel recht? Het onder-
houd van een industrieterrein stelt 
andere eisen dan bijvoorbeeld een 
winkelstraat. De staat van onderhoud 
van dit alles wordt regelmatig beoor-
deeld. Dat gebeurt mede door een 
aantal Stadjers. Eén keer per jaar 
lopen zij met een scorelijst door hun 
wijk en beoordelen de conditie van 
de openbare ruimte. Deze meetge-
gevens leveren waardevolle informa-
tie op voor de jaarplanning van het 
onderhoud- en beheerprogramma. 
Deelname aan de borgschouw houdt 
het volgende in:

• Het volgen van een informatie- 
en opleidingsdag op woensdag 
20 mei, ’s middags of ’s avonds

• Het lopen van een schouwroute 
(in koppels van twee personen) 
in de eigen buurt of elders in de 
stad. Tijdsinvestering maximaal 
12 uur. Periode 20 mei-30 juni

• Het geven van oordelen tijdens 
de route op standaardformulieren

• Aanwezigheid bij de evaluatie-
bijeenkomst in november

• Deelname wordt beloond met 
een bescheiden attentie

Wil je ook eens een stukje stad be-
oordelen met betrekking tot onder-
houd, meld je dan aan als vrijwilliger 
bij de Burger BORGschouw 2015, 
stuur een mail naar leen.criens@
groningen.nl of bel 050-3678453.

HEREWEGVIADUCT

De komende maanden onderzoekt 
de gemeente hoe het groot on-
derhoud aan het Herewegviaduct 
het beste kan plaatsvinden, zodat 
een veilige instandhouding van het 
viaduct tot tenminste 2028 is gewaar-
borgd. Vooruitlopend op dit onder-

Herewegviaduct (foto RN)

Palmslag: honden losloop gebiedje? (foto EB)
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Kroegbazin Marleen Vermooten maakte zware tijden door: haar man Jan 
werd ongeneeslijk ziek en om hem tot het einde toe te verplegen sloot 
ze het café dat ze samen met hem 16 jaar had gedreven. Het vermaarde 
Café Marleen was niet meer.

Inmiddels wil ze graag de draad weer 
oppakken, maar dag en nacht in 
touw zijn voor een eigen kroeg, daar 
heeft ze even de puf niet meer voor. 
Er moet ook gelegenheid zijn om het 
gebeurde te verwerken. Ze zocht 
ook een goed onderkomen voor alle 
clubs waar haar café zijn faam aan 
te danken had. Konden die niet in de 
Kroeg van Klaas een plaatsje krij-
gen? En kon zijzelf daarbij dan niet 
zo nu en dan achter de bar staan? 

Ze legde de vraag voor aan uitbater 
Fokke, een oude bekende. Bij hem 
haalden zij en haar man ook al een 
afzakkertje als ze hun eigen kroeg 
op slot hadden gedaan, op weg naar 
huis aan het Winschoterdiep. Fokke 
had er wel oren naar en intussen zijn 
ze allemaal over: de Songclub, de 
Dichtclub, de Prozaclub, de (muzika-

le) thema-avond, de Meindert & Igor 
& Pepr & Kesanova Show, Marleens 
eigen kennisquiz. Zelfs studenten-
koor en -orkest Bragi komt nu hier na 
hun maandagrepetitie de kelen sme-
ren. Aanvankelijk voelde Marleen wel 
een zekere huiver: zou het publiek 
op de nieuwe stek wel de rust op 
kunnen brengen om naar de fonkel-
nieuwe maaksels van de dichters en 
de singer-songwriters te luisteren? 
Zou het er op ‘haar’ zondagavonden 
net zo rumoerig toegaan als op de 
zaterdagavond bij de stevige live-
muziek? 

Maar, zoals ze zelf zegt: het mengt 
goed, oud en nieuw richt een half uur 
lang tussen de pauzes de aandacht 
op tekst of muziek en briefjes op 
de buitendeur doen de rest. Aan de 
meest recente – door haar gepre-

senteerde én samengestelde – ken-
nisquiz deden 15 teams van zo’n 4-5 
personen elk mee. Gelukkig maar dat 
de Kroeg van Klaas er nu een achter-
zaaltje bij heeft… 

Die clubs zijn trouwens een verhaal 
apart. Eerst, het moet in 2000 of 
2001 geweest zijn, was er Bert Had-
ders die zichzelf en andere liedjes-
schrijvers voor het blok wilde zetten: 
om de maand bij elkaar komen om 
elkaar en het publiek een nieuw 
liedje voor te spelen. 

Het duurde wel even voor het nodige 
volk de weg naar deze Songclub in 
Café Marleen had gevonden, maar 
toen bleef het ook toestromen. Een 
tijdje later vertelde Bert aan Marleen 
dat er ook dichters waren die zich 
op zo’n leuke manier wel een duwtje 
wilden geven en zo was de – maan-
delijkse – Dichtclub geboren. In beide 
gevallen gaat het om een min of 
meer vaste groep mensen die elkaar 
weten te stimuleren en ook een zeker 

Marleen bij Klaas
Nieuw vertier voor de zondagavond
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niveau hebben (ga voor de grap 
maar eens na hoeveel Groninger 
stadsdichters de club frequenteer-
den!) En de Meindert & Igor & Pepr 
& Kesanova Show, wat mag dat wel 
niet zijn? Tja, nu schrijven we maar 
over uit Marleens persbericht: “een 
gevariëerd programma met nieuwe 
verhalen, liedjes, diashows en 
gedichten van Meindert Talma, Igor 
Wijnker, VERA’s Peter Weening en 
Kees de Vries. Voor al deze mannen 
geldt dat de droogkomische noot 
meestal niet ver te zoeken is. Het 
zijn telkens kersverse teksten die op 
het publiek uitgeprobeerd worden.” 
Al met al een gelukkige wending in 
Marleens leven: “Ik heb weer leuk 
werk, heb nog steeds een groep 

vertrouwde mensen om mij heen en 
ik kan leuke projecten voortzetten.” 

Alle evenementen op een rijtje:

• De Songclub: elke eerste zondag 
van de ‘even’ maand, aanvang: 
22.00 uur. 11 Songwriters spelen 
elk één nieuw en één eerder 
geschreven eigen nummer.

• De Thema-avond: elke eerste 
zondag van de ‘oneven’ maand, 
aanvang: 22.00 uur. Een groot 
aantal muzikanten komt num-
mers over een vooraf vastgesteld 
thema spelen.

• De Dichtclub: elke eerste woens-
dag van de maand, aanvang 
20.30 uur. 12 dichters presente-

ren naast ander eigen werk elk 
minimaal één nieuw gedicht.

• De Kroegquiz: elke tweede 
dinsdag van de maand, aanvang 
20.00 uur. Een zelfgemaakte 
algemene-kennisquiz met vragen 
in zeven verschillende rubrieken.

• De Meindert & Igor & Pepr & 
Kesanova Show: elke tweede 
donderdag van de maand, aan-
vang 20.30 uur.

• De Prozaclub: elke derde don-
derdag van de maand, aanvang 
20.30 uur. De schrijvers van de 
Prozaclub presenteren elk twee 
nieuwe korte verhalen of co-
lumns.

Dirk de Rijk (foto EB)

PIMP HET POORTERSHOES!
FOTOWEDSTRIJD IN HET 
POORTERSHOES
In de grote zaal van het Poorters-
hoes is sinds kort een blijvende 
expositie van foto’ s uit de oude 
Oosterpoortdoos te bewonderen. De 
commissie aankleding onder leiding 
van bestuurslid Inge van Niel heeft 
een prachtige keuze gemaakt uit het 
beeldmateriaal van de Groninger Ar-
chieven. Het Poortershoes zoekt nu 
voor de inrichting van de rest van het 
gebouw eigentijdse en creatieve fo-
to’s van de Oosterpoortwijk. De door 
een vakkundige jury geselecteerde 
foto’s worden uitvergroot, ingelijst en 
met schriftelijke toestemming van de 
maker blijvend in het Poortershoes 
geëxposeerd, uiteraard onder ver-
melding van de locatie en de naam 
van de fotograaf. De tien mooiste 
foto’s worden bekroond door een 
deskundige jury, bestaande uit Eve-
lien Brak, fotograaf Oosterpoorter; 
Rob Kleinjans, fotograaf (van Foto 
Gaaikema); Inge van Niel, bestuurs-
lid (PR en marketing) Poortershoes. 
De foto’s moeten zijn gemaakt in de 
Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, 
het Europapark of de Kop van Oost. 
Criteria waarop de foto’s beoordeeld 
zullen worden zijn met name: 

• Creativiteit
• Originaliteit
• Sfeer en compositie

De foto’s mogen zowel in kleur als 
zwart/wit aangeleverd worden en de 
deelname is gratis.

DOE MEE EN MAAK MAXIMAAL DRIE 
FOTO’S VAN DE WIJK
Stuur deze uiterlijk 25 mei 2015 
digitaal op aan Poortershoes@gmail.
com onder vermelding van naam, 
adres, e-mailadres, telefoonnum-
mer en de precieze locatie. De foto’s 
moeten in lage resolutie worden 
aangeleverd, maximaal 1200 x 1800 
pixels en niet groter dan 1 MB per 
foto. Bestandstype JPG. De 10 win-
naars krijgen een vergroting van hun 

bekroonde foto en een smakelijk 
drie-gangen-Poortershoesdiner aan-
geboden voor 2 personen.

De winnaars van de bekroonde foto’s 
worden per e-mail geïnformeerd. 
De bekroonde foto’s zullen met 
toestemming gepubliceerd worden 
in het septembernummer van de 
Oosterpoorter en geëxposeerd in het 
Poortershoes. 

Over de uitslag van deze wedstrijd 
kan niet worden gecorrespondeerd. 
Het fotowedstrijdreglement wordt 
vermeld op www.poortershoes.nl

Expositie van oude foto’s in de grote zaal van het Poortershoes (foto Inge van Niel)
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Meeuwerderweg	109,	9724	ER		Groningen
Tel.	050	-	318	78	40						

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

08.00	-	19.00	uur

Vrijdag	

08.00-18.00	

Zaterdag	

10.00	-	16.00	uur

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

Scriptie printen? altijd speciale lage prijs!!

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

Bestel nu uw 

kerst- en nieuwjaarskaarten 

met een eigen foto en tekst.

Informeer in de winkel

naar de aktieprijzen

Bij Copy Systems u terecht 
met grote oplages, maar u kunt

ook een enkele kopie of een 
enkel printje maken. 

(Zowel in zwart wit als in kleur. 
A4 tot en met A0)

Printen kan vanaf een usb-stick,
maar ook vanaf internet/mail.

Printen en kopiëren
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VOORJAAR IN DE HEEMTUIN
De heemtuin in de Mauritsstraat is alle jaargetijden een bezoekje waard. 
Maar in de lente is het extra leuk om met beheerder Peter Bulk een rond-
je door de tuin te maken. Hij vertelt wat er nu zoal te zien is. 

In het noordelijkste stukje van de tuin 
staan vooral kalkgrasplanten, vertelt 
beheerder Peter Bulk. Hij wijst naar 
een bloeiend botanisch tulpje. Dit 

deel van de tuin was het eerste stuk 
dat hij destijds onder zijn hoede nam. 
“Dit stuk werd overwoekerd door 
ridderzuring, dat heb ik er allemaal 
uitgehaald.” In dit deel van de heem-
tuin staan nog muurdelen overeind, 
resten van de school die hier stond. 
“Ger Roosjen, een landschapsarchi-
tect van de gemeente ontwierp de 
tuin destijds, samen met buurtbewo-
ners die het voortouw namen bij het 
realiseren van deze stadstuin. Hij 
tekende op de muur van de voorma-
lige school welke stukken de sloper 
moest laten staan.” Die gerefor-
meerde lagere school werd later 

uitgebreid en gebruikt als gemeen-
telijk huisvestingsbureau. In 1998 is 
de heemtuin officieel geopend, met 
de onthulling van een kunstwerk van 
Jan van Baren. Toenmalig wethouder 
René Paas verrichte de openings-
handeling in bijzijn van alle buurtbe-
woners die zich hadden ingezet voor 
deze bijzondere stadstuin. 

SOORTENRIJKDOM
“Maart, april en mei, dat is de tijd van 
de bloeiende bomen en struiken. De 
sleedoorn en kersen staan nu op 
het punt om in bloei te raken.” Peter 
wijst: “Hier staat de wilde kerria, dat 
is de soort met de open bloem.” In de 
loop van de tijd heeft de beheerder 
veel nieuwe soorten in de tuin aan-
geplant. Deze kwam hij tegen op zijn 
tochten langs rafelige stadsrandjes 
of door planten uit te wisselen met 
andere kenners. “Hier zie je onder 
de beplanting nog de bestrating van 
vroeger”, wijst hij. “Om hier te wieden 
moet je weten wat je tegenkomt.” 
Hij noemt het rapunzelklokje, de 
zomerfijnstraal, slangenkruid en de 
teunisbloem. “Die is ook in de winter 
bijzonder decoratief en biedt vogels 
voedsel.”

BESCHERMDE PLANTEN
We lopen verder langs longkruid, 
wilde ui. “De muurleeuwenbek past 
hier prima.” Peter laat de tongvaren 
zien, een soort die het goed doet in 
een vochtige schaduwrijke omgeving. 
“Deze heb ik uit de rioolput hiertegen-
over op straat gehaald. Het is een 

beschermde plant, een soort die op 
deze plek goed tot zijn recht komt.” 
Snoeihout verwerkt Peter weer in 
de diverse afscheidingen in de tuin. 
“Dat hout krijg ik van de gemeente, 
maar ook de buren brengen hier hun 
snoeiafval, zegt hij. “Ik maak er rillen 
van, waar egels, insecten en vogels 
hun voordeel mee doen. Kijk, de vin-
gerhelmbloem bloeit ook al bijna. Dat 
is een bekende stinzenplant. En hier 
de egelantier, die ruikt naar groene 
appeltjes.” Er wappert een vlindertje 
voorbij. “Oranjetipje”, weet Peter. 

HUTTENBOUWEN
In het zuiden van de tuin kom je via 
kruip-door-sluip-door paadjes bij de 
plek waar takken staan om hutten 
mee te bouwen. “Ook dat ruim ik 
aan het eind van de dag altijd weer 
op”, zegt Peter. “Het materiaal moet 
uitnodigen om er een volgende keer 
weer mee te spelen. Als dat overal in 
de tuin ligt gaan kinderen er niet mee 
aan de slag.” Schouderophalend: 
“Ik heb de eindverantwoordelijkheid 
voor de tuin, het hoort er gewoon bij. 
Je bent getrouwd met een tuin als 
deze.” Grote en kleine buurtbewo-
ners kunnen dagelijks een kijkje ne-
men in de heemtuin en ronddwalen 
door gevarieerde stadsnatuur. Ingang 
tegenover Mauritsstraat nummer 10. 

MvdF (foto's EWD)Botanische rijkdom in de heemtuin

Hutten en boomstammen

Plantenkweek bij de ingang van de tuin

Geplande ruïne

9
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SAMEN MET DE VOEDSELBANK BOODSCHAPPEN DOEN IN DE OOSTERPOORT

Het aandeel mensen in Groningen dat in geldnood komt stijgt explosief. 
Problematische schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Honderden 
gezinnen in de stad zitten in een schuldsaneringstraject. Vele van die 
gezinnen moeten wekelijks rond zien te komen van enkele tientjes. 

Voor deze mensen is de Voedsel-
bank Stad Groningen vaak een 
uitkomst. De Voedselbank zamelt le-
vensmiddelen in en stelt deze gratis 
ter beschikking aan huishoudens die 
onvoldoende in hun levensbehoefte 
kunnen voorzien. Door de groeiende 
groep klanten beginnen de schappen 
bij de Voedselbank Stad Groningen 
aardig leeg te raken. De Voedsel-
bank doet een beroep op de inwo-
ners van de stad om te helpen deze 
weer te vullen. De Oosterpoorter 
vroeg de Voedselbank naar het hoe 
en waarom.

Landelijk gezien zijn er ongeveer 
160 Voedselbanken. Het gezamen-
lijke doel is op verschillende manie-
ren een bijdrage leveren aan het 
verhelpen van (verborgen) armoede. 
De Voedselbank Stad Groningen 
is gevestigd aan de Oosterhamrik-
kade en wordt draaiende gehouden 
door vrijwilligers met hart voor de 
zwakkeren in de samenleving. We 
worden ontvangen en rondgeleid 
door Margreet Timmer, adviseur 
van het bestuur en verantwoordelijk 
voor de marketing en communicatie. 
Margreet vindt het onverteerbaar dat 
400.000 mensen in het rijke Neder-
land in armoede leven en dat er 158 
voedselbanken nodig zijn voor de 
ondersteuning van deze mensen. 
Margreet: ”De voedselbank in Gro-
ningen is in 2004 opgericht en valt 
onder de Vereniging Nederlandse 
Voedselbanken. Er werken ongeveer 
65 tot 100 enthousiaste vrijwilligers. 
Je komt ze tegen op de werkvloer: 
de opslag van de levensmiddelen, de 

uitgiftewinkel, de non-foodafdeling, 
maar ook bijvoorbeeld in de 

groep die de communicatie 
verzorgd. 

Elke ochtend rij-
den er busjes 

langs ver-
schil-

len-

de supermarkten en bakkerijen om 
voedsel en levensmiddelen op te 
halen. Veel bedrijven, kerken, maar 

ook particulieren doneren geld of 
goederen. Daar zijn wij heel blij mee. 
Opvallend genoeg wordt in gebieden 
waar doorgaans wat rijkere mensen 
wonen vaak minder gegeven. Mis-
schien vinden die mensen dat arme 
mensen zelf schuld hebben aan hun 
situatie. Soms kan er nog geen wc-
rol af. Schokkend vind ik dat. Deze 
mensen denken dat ze hun eigen 
succes hebben gecreëerd. Maar niet 
iedereen heeft gelijke kansen gehad!

DE KANTEN VAN DE VOEDSELBANK
Er maken ongeveer 600 huishou-
dens in Groningen gebruik van de 
Voedselbank. In die huishoudens 
leven zo’n 1.600 volwassenen en 
500 kinderen. Groningen is een 
van de armste steden van Neder-
land: zestien procent leeft onder de 
armoedegrens. Veel klanten hebben 
schulden. In de Oosterpoort maken 
25 gezinnen gebruik van de Voed-
selbank. Dat is verhoudingsgewijs 
veel minder dan bijvoorbeeld een 

wijk als Beijum. In toenemende mate 
zie je hier ook steeds meer zzp’ers 
(zelfstandige ondernemers). Een 
deel van hen gaat failliet, mede door 
de kredietcrisis. Ze hebben vaak last 
van niet meer betalende klanten. 
Ook zie je hier nu mensen uit de van 
oudsher betere wijken als de Wijert-

Zuid. Sommigen zijn gescheiden en 
dan worden de lasten snel te hoog. 
Schrijnend vind ik ook de alleen-
staande moeders met kleine kinde-
ren. Daar zie je veel problematiek 
met het niet betalen van alimentatie. 
Als er kinderen bij betrokken zijn vind 
ik dat heel erg.

HOE WORDT IEMAND KLANT VAN DE 
VOEDSELBANK?
Een huishouden dat minder dan 42 
euro per week per persoon te beste-
den heeft, kan klant worden. Voor-
waarde is dat de maandelijkse lasten 
voor telefoon, internet en tv niet meer 
dan 60 euro bedragen. Een wekelijks 
voedselpakket bevat ingrediënten 
voor drie warme maaltijden en ande-
re levensmiddelen zoals zeep, brood 
en tandpasta. Niet iedereen weet hoe 
klanten van de Voedselbank leven. 
Een deel van onze klanten heeft 
geen zorgverzekering. Zij vermijden 
bezoek aan een arts en halen niet 
de medicijnen die ze zelf moeten 

De uitgiftewinkel van Voedselbank Stad Groningen (foto EB)

COLUMN HARM
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betalen. Veel kinderen gaan zonder 
eten naar school. Ze kunnen niet met 
het schoolreisje mee. Bij een voet-
balclub gaan is vaak niet mogelijk en 
zo raken deze kinderen steeds meer 
in een isolement. Ik wil dat armoede 
meer een gezicht krijgt. Daar ligt ook 
een taak van de scholen en van de 
overheid.

WERVING VRIJWILLIGERS
Omdat wij voortdurend producten te 
kort komen, gaat de Voedselbank 
een actie starten bij alle supermark-
ten in Groningen. In de Oosterpoort 
gaan we de Coop en de Jumbo 
benaderen. Daarvoor hebben we vier 
vrijwilligers per winkel nodig, waar-
onder een coördinator. Zij gaan een 
keer per week in de winkel staan. 
Klanten krijgen een boodschap-
penlijstje mee, daar kunnen ze een 
of meerdere levensmiddelen van 
kopen, die ze dan afstaan aan de 
vrijwilligers. Geld mag ook, dat gaat 
dan in een collectebus. Ook wil ik 
graag nog wijzen op de voedsel-
productietuin ‘Toentje’. Hier kunnen 
vrijwilligers groenten verbouwen 
voor de voedselbank. Ons streven 
voor de toekomst: uiteindelijk hopen 
wij dat de voedselbanken overbodig 
worden”.

AF

VACATURES SUPERMARKTCOLLECTANT EN 
SUPERMARKTCOÖRDINATOR

OVER DE VOEDSELBANK
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende 
eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. 

WIE ZOEKEN WE?
Ben jij een sociaal beestje? Ben je graag onder de mensen, altijd in voor 
een spontane babbel en heb je een sterke binding met de wijk waarin je 
woont? Dan is één van deze vacatures op je buik geschreven!

• Als supermarktcollectant ben je bij de supermarkten bij jou in de buurt 
actief aan het werken aan de bekendheid van de Voedselbank. De 
doelstelling is om meer donaties in de vorm van financiële middelen 
maar ook voedsel te vergaren.

• Als supermarktcoördinator ben je naast het actief werven het 
aanspreekpunt voor de collectanten en leg je verantwoording af aan 
de afdeling Communicatie & Marketing van de Voedselbank stad 
Groningen. De supermarktcollectant houdt zich voornamelijk bezig 
met het werven van producten en legt verantwoording af aan de 
supermarktcoördinator.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur dan je CV en motivatie voor 9 maart 2015 naar: 
communicatie@voedselbank-groningen.nl onder vermelding van 
“Sollicitatie supermarktcollectant” of “Sollicitatie supermarktcoördinator”. 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact 
opnemen met Margreet Timmer, telefoonnummer 06-50217474.

KUNST !! ??

Sinds kort zijn een viertal schakelkastjes aan het Winschoterdiep be-
schilderd met vrijwel identieke afbeeldingen.

Het zou veel te eenvoudig zijn om 
dit vierluik simpelweg als graffiti af 
te doen. De vooralsnog onbekende 
meester plaatst zich met dit minima-
listisch, monochroom werk duidelijk 
in de traditie van de hedendaagse, 
contemporaine schilderkunst. 

Maar met een twist, want terwijl veel 
van zijn vakgenoten zich manifeste-
ren als duider van de Zeitgeist – al 
dan niet geholpen door gezwollen 
kunstenaarsretoriek – is onze belofte 
nog zoekende. Enerzijds geeft hij 
door het veelvuldig gebruik van 

uitroeptekens in zijn werk te kennen 
dat ook hij de wereld begrijpt, maar 
tegelijkertijd doet het gebruik van 
vraagtekens dat effect weer teniet. 

De worstelende, naar antwoorden 
zoekende kunstenaar. Juist deze 
ambiguïteit maakt hem menselijk, 
ver verwijderd van alwetende pre-
tenties. Daarmee plaatst hij zich niet 
buiten de gemeenschap, maar maakt 
er deel van uit en geeft daarmee 
expliciet aan wat de rol van de kunst 
zou moeten zijn. Voor hetzelfde geld 
zou je kunnen stellen dat het hier 

waarschijnlijk werk van een dronken 
student betreft, die na het overschil-
deren van zijn gejatte fiets, nog 1 
spuitbus over had en daarop besloot 
de schakelkastjes te bemaggelen.

COLUMN HARM

‘Kunst of bemaggeling’
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SOLDAAT VAN 
NAPOLEON SCHRIJFT 
ZIJN MOEDER AAN HET 
WINSCHOTERDIEP

Straks in juni is het tweehonderd 
jaar geleden dat de Slag bij Water-
loo plaatsvond. Ongetwijfeld wordt 
dat grootscheeps gevierd. Deze 
veldslag betekende immers het 
definitieve einde van Napoleon, de 
Franse Keizer en wererldverove-
raar. Sinds diens ontsnapping van 
het eiland Elba had Europa flink in 
de rats gezeten. Na ‘Waterloo’ werd 
Napoleon verbannen naar een veel 
verder weg liggend eiland, Sint He-
lena, en dat bleek afdoende, want 
daar zou hij sterven. 

Napoleon had ook later nog zijn 
verdedigers en inderdaad deed hij, 
net als andere tirannen, ook wel iets 
goeds. Zo zijn in Nederland tijdens 
de Napoleontische periode (1806-
1813) verbeteringen in het rechtsy-
steem ingevoerd, naast het tientallig 
stelsel voor lengte-, oppervlakte- en 
inhoudsmaten (meters, aren, liters). 
Neemt niet weg dat hij van ons land 
eerst een vazalstaat en vervolgens 
een onderdeel van zijn Keizerrijk 
maakte.

Voor tienduizenden jongens bete-
kende dat dienstplicht bij de keizer-
lijke legers. En van die soldaten zijn 
er nogal wat omgekomen. Zo valt te 
becijferen dat de beruchte veldtocht 
naar Rusland (1812) en de Volke-
renslag bij Leipzig (1813) ruim 500 
jongens uit Groningerland het leven 
heeft gekost. Dan hebben we het nog 
niet gehad over de manschappen die 
eerder in Spanje stierven.

Een van hen was kapitein Steinmetz, 
de eigenaar van het buitenplaatsje 
Zandvoort aan het Oude Winschoter-
diep, op een locatie waar je nu zo’n 
beetje de Euroborg vindt. Over de 
verschrikkingen van de guerilla-oor-
log die in Spanje woedde, liet hij een 
dagboek na, dat in afschrift bewaard 
is gebleven. Zoiets lijkt bijzonder, 
maar er zijn wel meer dagboeken, 
memorialen en brieven bewaard 
gebleven van officieren in de Napole-
ontische legers. Van gewone man-

schappen daarentegen, is er zo goed 
als niets te vinden. 

Geen wonder dat ik onlangs een 
beetje opgewonden raakte van een 
brief, geschreven door zo iemand. 
Een brief die extra speciaal is door 
het naïeve voorgedrukte briefhoofd, 
dat een soldaat in een legerkamp 
voorstelt. Bovendien is daar de 
bestemming, die tevens iets zegt 
over de afkomst van de soldaat in 
kwestie. De brief dateert om precies 
te zijn van 23 augustus 1811 en 
is geadresseerd aan de 64-jarige 
weduwe Jacob Iepes (ook wel Ypes), 
die destijds buiten het Kleinpoortje te 
Groningen woonde. Dat was in het 
kleine strookje lintbebouwing aan de 
oostkant van het (oude) Winschoter-
diep. Over die weduwe ben ik weinig 
te weten gekomen, eigenlijk alleen 
dat zij en wijlen haar man in 1774 

trouwden, waarbij hij van Hellum 
en zij uit Onnen afkomstig bleek te 
zijn. Tot 1801 woonde zij nog aan 
de oostkant van de Oosterweg, het 
eerste stuk vanaf de stad. Ze was 
niet onbemiddeld, want ze bezat haar 
eigen huis en twee kamerwoninkjes 
die ze dat jaar liet verkopen om te 
verhuizen naar het Winschoterdiep, 
waar ze waarschijnlijk een kleinere 
huurwoning betrok.

De brief kwam van haar zoon Eg-
bert (26), die hier dus moet zijn 
opgegroeid. Hij was zeesoldaat of 
marinier bij een Hollands regiment 
dat onder het bevel stond van een 
Stuart. Egbert lag in het Camp de 
Boulogne, dat Napoleon in 1803 liet 
inrichten voor een invasie in Enge-
land, welke nooit doorging. Over 
zijn leven hier was Egbert eigenlijk 
best tevreden. Toch vertelt hij zijn 

Eerste pagina van de brief van zeesoldaat Egebert Jacobs
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moeder over een zeegevecht met de 
Engelsen dat bijna een jaar eerder 
plaatsvond. Het kostte de Nederlan-
ders 9 doden en 12 gewonden, terwijl 
hun ‘broeders’ de Fransen nog veel 
meer manschappen verloren. “Maar 
waarde moeder”, schrijft hij, “ik ben 
er door Gods goedheyd goed hen of 
gekomen”. Dankzij dat zeegevecht 
maakte hij iets onvergetelijks mee: 
“En wen wij van den ree aff kwam-
men, toen moesten wij voort revue 
maken voor de Keyzer maken en 
vueren en toen wij dat gedaan had-
den, waar den Keyzer daar wel heel 
meeden kontent was, en toen kregen 
wij en goed traktaad van hem en nue 
zijn ik blijd, waarden moeder, als dat 
ik dat bijgewoond heb.”

Met andere woorden: toen ze weer 
aan wal kwamen, mochten ze voor 
Napoleon paraderen en een ere-
salvo afvuren. De Keizer bleek heel 
tevreden over ze, en tracteerde ze 
royaal. Egbert was blij dat hij dat 
meegemaakt had. Een jongen uit ‘de 

Oosterpoortwijk’ stond dus oog in 
oog met de wereldveroveraar. 

Dat onze Egbert Jacobs bepaald 
geen veelschrijver was, moge blijken 
uit het feit dat in augustus 1811 pas 
verslag deed van een gevecht dat al 
in september 1810 plaatsvond. Zijn 
handschrift (of dat van de kameraad 
die hij de brief dicteerde?) is onbe-
holpen, evenals de poging tot het 
volgen van briefconventies, om over 
de interpunctie maar te zwijgen, want 
die ontbreekt. 

Egbert had dus bijna een jaar niets 
van zich laten horen, maar was 
toch bang dat hij zijn moeder nooit 
meer zou zien. Blijkbaar kwam hij 
uit een brief van haar te weten dat 
het minder goed met haar ging en hij 
reageerde daarop. Hij wilde graag 
op verlof bij haar langskomen, maar 
had daar mogelijk de bemiddeling 
bij nodig van een “mijn heer” die hij 
goed kende van vroeger. Impliciet 
blijkt uit de brief dat die meneer een 

officier was die in of nabij Groningen 
woonde. Egbert vroeg zijn moeder 
immers om bij die heer langs te 
gaan, of anders zijn zuster een brief 
aan die heer te laten schrijven. En 
aangezien Egberts brief zich in een 
recente aanvulling op het archief 
Clant van Hankema bevindt, moet 
dat haast wel de (oud)officier Pieter 
Bindervoet geweest zijn, sinds onge-
veer 1807 de borgheer van Hankema 
in Zuidhorn. Mogelijk wilde Egbert 
het contact met deze officier ook wel 
herstellen voor wat extra geld, omdat 
de soldij van een dubbeltje daags 
bepaald geen vetpot was:

“U Edle weeet wel hoe ’t gaad met 
en zoo [een] die en beetje geld heeft, 
dat is gou weg, en voor iemand 
die voor ’t eerst onder dienst komt, 
schoon ik tog nog geen gebrek heb, 
maar [e]en soldaat die van zijn trak-
tement moed bestaan, die is onge-
lukkig. U Edle kan wel begrijpen: van 
2 stuyvers kan men nied vet teeren.”

Tot besluit van zijn brief vraagt 
Egbert zijn moeder om de groeten 
te doen aan diverse familieleden en 
buurtgenoten, onder wie een Pieter 
Julsing en een “Kuff met de Kin” (vast 
een bijnaam). Bij zijn ondertekening 
noemt hij zich haar “toegenegen 
zoon […] tot in der dood”. Als hij een 
jaar later meeging naar Rusland, 
dan is de kans inderdaad bijzonder 
klein dat hij dat overleefde. Van de 
700.000 soldaten kwamen toen im-
mers maar zo'n 20.000 terug, nog 
geen 3%.

Tekst en afbeeldingen Harry Perton

Voor wie de hele brief wil lezen kijkt 
op Harry’s weblog Groninganus  
(groninganus.wordpress.com) en 
zoekt het stukje dat hij op 10 januari 
publiceerde.

Adres van de brief

Napoleon als levensecht beeld
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Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitspraak. Die volstaat als 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. 

De oplossing moet uiterlijk op zater-
dag 2 mei aanstaande binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 19. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw telefoonnummer en/of uw 
e-mailadres. Coop Meeuwerderweg 
neemt contact op met de winnaar.

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

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 18 
1. Kieswet 2. Herindeling 3. Van den 

Berg 4. Noorderzijlvest 5. Stemwijzer 
6. Dijkgraaf 7. College 8. In alle sta-
ten 9. Waterschap 10. Overstemmen 
11. Statenfractie 12. Commissaris 13. 
Bromstem 14. Potlood 15. Kieskom-
pas 16. Eerste Kamer.

De oplossing is: WIE ZWIJGT 
STEMT TOE

De winnaar van Cryptofilippine 18 is 
Wim Maat. Gefeliciteerd!

C R Y P T O F I L I P P I N E  D E  L U X E  1 9

15

1. Zij bieden toegang tot een mu-
seum. (12)

2. Dichterbij komend model. (5)
3. Rubens ‘De drie gratiën’. (11)
4. Onze regering is fraai bezig met 

bonnen. (14)
5. Functie van Andreas Blühm. (9)
6. Gereedschap van de beoefenaar 

der schone kunsten. (10)

7. Grijsaard voor de klas. (4+7)
8. Dat kost een museumjaarkaart. 

(7)
9. Een lege galerie, daar is niks 

aan. (4+5)
10. Kunstverzamelaar. (11)
11. Gebouw waar steeds minder aan 

is. (11)
12. Draagbaar kunstwerk. (8)

13. Miniatuur kunstfruit. (8)
14. Schilder die een scherpe tijd 

neerzette. (6)
15. Nachtwachtwacht. (8)
16. Bezienswaardige oude stand. (9)
17. Actieve kunstenaar. (7)

Groningen 
Meeuwerderweg 96-98

1 8 9 4 6 4

2 5 1

3 7 3 9 1

4 2 1 5

5 7 3 1

6 1 7 5 3

7 9 3 4

8 7 6 8

9 6 7 3 1

10 6 8 7 4

11 1 4 2

12 5 8 6

13 2 2 8

14 3 5

15 2 9 3

16 2 3 6

17 4 5
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OOSTERKIDZZZ vormgeving Evelien BrakBorgmanschool groep 6
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WANDEL JE FIT DOOR DE LINIE EN HET EUROPAPARK
Elke donderdag organiseert gids Sylvia Taal twee stadswandelingen 
van ongeveer 10 kilometer langs verschillende routes. Op 26 maart 
voerde een van deze routes vanaf de Grote Markt naar het Europapark 
(en terug), waar stedenbouwkundig ontwerper Jasper Schweigman zou 
aansluiten om de wandelaars bij te praten over de ontwikkelingen in de 
Linie en het Europapark. Reden genoeg voor de Oosterpoorter om mee 
te lopen, want hoe vaak krijg je de kans om uit de eerste hand te horen 
wat de visie van de gemeente Groningen voor dit gebied precies is en 
wat er zoal op stapel staat?

Om half 2 stond ik samen met onze 
fotograaf Evelien en nog vijf anderen 
bij de VVV op de Grote Markt klaar 
voor vertrek; lekker in het zonnetje, 
hoewel dit helaas van korte duur 
bleek te zijn. Via het Pepergasthuis 
- nooit geweten dat je daar via een 
deur in de oude stadsmuur richting 
Kattendiep kunt - liepen we over het 
Trompbruggetje door de Meeuwen 
naar de Linie. Daar aangekomen 
steekt Jasper Schweigman enthousi-
ast van wal over de ontwikkeling van 
deze relatief nieuwe wijk.

DE LINIE
“Groningen streeft ernaar om een 
compacte stad te zijn, want een 
compacte stad is ook een levendige 
stad. Zo hou je druk op de voorzie-
ningen, waardoor het aanbod divers 
blijft. Eigenlijk is het een vrij kleine 
stad maar het voelt wel heel stedelijk 
en bruisend. De gemeente wilde dit 
graag intact houden en de ontwikke-
ling van de wijk de Linie sluit hier dan 
ook bij aan. Vanuit mijn vakgebied 
gezien was dit een heel revolutionair 
project. 

De stad wilde een ander segment be-
woners aanspreken, dat graag buiten 
wil wonen en vaak naar bijvoorbeeld 
Zuidlaren of Tynaarlo verhuist. Wij 
vroegen ons af hoe je een wijk kon 
bouwen voor deze markt, waar men 
toch redelijk vrij zou kunnen wonen 
maar wel in een stedelijke omgeving. 
Zo is de wijk de Linie ontstaan en het 
is een groot succes gebleken want 
de huizen zijn nog steeds erg gewild 
en waardevast. Dat is niet zo gek 
als je weet dat de drie populairste 
wijken in de stad de Oosterpoort, 
de Schilderswijk en de Oranjebuurt 
zijn, terwijl dat juist de gebieden zijn 
met de hoogste bevolkingsdichtheid. 

Toch zal bijna niemand een woning 
‘drie hoog achter’ als zijn ultieme 
droomhuis bestempelen. Stedelijk en 
comfortabel wonen is voor mensen 
dus kennelijk erg belangrijk en dat 
verklaart het succes van de Linie.” 
Het is ondertussen flink gaan waaien 
en regenen, maar dat mag de pret 
niet drukken. We lopen gezellig 
kletsend verder naar het Europapark, 
waar Jasper in het speeltuintje een 
enorme kaart ontvouwt met daarop 
de toekomstplannen voor dit gebied. 
IJs en weder dienende begint hij te 
vertellen.

NIEUWE AUTOTUNNEL HELPERZOOM
“Toen de ontwikkeling van het Eu-
ropapark begon, werden er aparte 
zones aangewezen voor wonen, 
werken en recreatie. Dat idee is 
ondertussen helemaal losgelaten en 
het nog te ontwikkelen terrein is nu 
bestempeld als gemengd gebied. Zo 

komen er bij het nieuwe stationsplein 
gezinswoningen - die binnenkort al 
in de verkoop gaan - maar ook een 
gedeelte voor publieke functies; dat 
kan bijvoorbeeld een tandartspraktijk 
zijn of een broodjeszaak. Daarnaast 
komt er een sporthal met een buiten-
gedeelte, zodat wonen, werken en 
recreatie hier zullen samenkomen. 

Bovendien wordt de weg ten zuiden 
van het station doorgetrokken en 
komt er ter hoogte van de Helper 
Brink een autotunnel die dit gebied 
weer ontsluit als de spoorwegover-
gang bij de Esperantoweg wordt 
gesloten. Eind dit jaar zal daar al 
mee worden begonnen. Op deze 
manier wordt dit gebied ook meer 
onderdeel van de rest van de stad en 
komt het de compactheid ervan weer 
ten goede.”

Ondanks het soms bar en boze weer, 
was deze wandeling de ontberingen 
toch zeker waard. Al zwaaien we wel 
af bij de Euroborg om thuis met een 
lekkere kop koffie op te warmen. 

Carolina van der Lande

Ook meelopen? Meld je aan via 
sylviataal@gmail.com of bel: 06-
14874894 (€3,- per wandeling)

Sylvia Taal (links), Jasper Schweigman (rechts) en deelnemers aan de stadswandeling (foto EB)

OOSTERKIDZZZ
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ADVERTEREN IN DE 
OOSTERPOORTER

IN DE 
LEUKSTE 
WIJK VAN 

STAD
MEER INFORMATIE OVER 

MOGELIJKHEDEN? EMAIL NAAR 
OOSTERPOORTER@GMAIL.COM
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DIT VINDT BOE 
STOM

ALS JE IEMAND VRAAGT OM DE POEP 
VAN HAAR HOND OP TE RUIMEN 

IN HET STUKJE GROEN VOOR JE HUIS, 
DAT JE DAN EEN GROTE MOND KRIJGT

DAT JE KINDEREN VERVOLGENS 
MET POEPKLEREN THUIS KOMEN 
ALS ZE GESPEELD HEBBEN 
OP DAT STUKJE GROEN

DAT ZE IN RESTAURANTS 
COCKTAILPRIKKERS GEVEN  

ALS JE OM EEN TANDENSTOKER VRAAGT

DAT EEN MEISJE VAN 11 JAAR 
GESCHORST WORDT VAN SCHOOL 

IN PLAATS VAN DE KINDEREN 
DIE HAAR PESTEN

DAT MEDEWERKERS VAN DUO  
IN HET MOOIE STERREBOS  
GAAN WANDELEN EN DAN 

HUN AFVAL  
EN SIGARETTENPEUKEN 

 ACHTERLATEN

OUDERS DIE HUN KINDEREN 
MET DE AUTO NAAR SCHOOL BRENGEN 

EN DAN DE STRAAT BLOKKEREN 
OF OP DE STOEP PARKEREN

FIETSERS DIE NIET STOPPEN  
VOOR HET ZEBRAPAD 

 BIJ DE COOP

MENSEN DIE  
HUN BONNETJES  

UIT DE PINAUTOMAAT 
OP STRAAT GOOIEN

JE SCHULDIG VOELEN  
ALS JE NIET 

ALTIJD DE RIEPE KOOPT

OVER EEN TAPIJT  
VAN SIGARETTEN  
DE JUMBO EUROBORG  
BINNEN GAAN

xxBoe
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KOEK OP DE HOEK

21

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 Annemarie Tadema (37). Ze woont met 
haar man Arjan Heugens (43) en hun kinderen Levi (6) en Merle (3) in 
een sfeervol pand op de hoek van de Lodewijkstraat en de Maurits-
dwarsstraat. De kinderen vertellen dat poes Raja ook in huis woont. En 
ze staan erop dat ze met hun volledige naam in de wijkkrant komen: 
Levi Quinten Heugens en Merle Naomi Heugens. Ze hebben groot gelijk 
ook, met zulke prachtige namen. Annemarie werkt als gedragskundige 
bij een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar 
man is communicatieadviseur bij een waterschap.

HOE LANG WONEN JULLIE IN DIT 
HUIS?
“We wonen hier sinds 2008.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Heel veel. We hebben cv laten 
aanleggen, een van de gesloopte 
suitekasten weer teruggeplaatst, de 
badkamer en het toilet vernieuwd, de 
gang aangepakt. Boven hebben we 
van een grote kamer twee gemaakt, 
zodat de kinderen daar elk een eigen 
kamertje hebben. En onlangs hebben 
we nog de keuken verbouwd: die is 
vernieuwd en bij de kamer getrok-
ken.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN 
JULLIE HUIS?
“Nee. Toen we het huis kochten 
stond in de advertentie dat het een 
pand uit 1910 is. Maar ik vermoed 
dat het huis ouder is. Dit deel van de 
wijk is gebouwd in de jaren 1875-
1876, dus het huis is vast ook uit die 
periode.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
“Prima. Ik kende de wijk al omdat ik 
in mijn studententijd in de Sophia-
straat woonde. Wat hier wel een 
groot probleem vormt, is de steeds 
aanzwellende stroom fietsers en 
scooters voor de deur. Het is de 
laatste jaren veel drukker geworden. 
En doorgaande fietsers houden er 
geen rekening mee dat ze op een 
woonerf rijden, waardoor soms ge-
vaarlijke situaties ontstaan. Er wordt 
nu gesproken over het doortrekken 
van een aparte fietsstrook, daar zou 
ruimte voor zijn, maar dan moet Pro-
Rail wel meewerken. En ik begreep 
dat ProRail dat niet wil. Het zou fijn 

zijn als de Lodewijkstraat wat rustiger 
en veiliger zou worden, zodat ik mijn 
kinderen met een gerust hart buiten 
zou kunnen laten spelen.”

MISSEN JULLIE OOK IETS IN DE 
WIJK?
Levi roept meteen: “Een speeltuin”. 
Annemarie zegt: “Maar we gaan toch 
vaak naar de zandspeeltuin?” Levi 

legt uit dat hij liever in een speeltuin 
wil spelen die dichter bij huis is. “Met 
een waterbaan”. Annemarie mist niks 
in de buurt. “Nee, ik zou het echt niet 
weten.”

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE 
BUURT?
“We komen vaak in de heemtuin 
in de Mauritsstraat. Dat is wel een 
geweldige plek.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN? 
“Voorlopig wel.”

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET 
DE BUREN? 
“Dat gaat prima. Maar er is hier niet 
een cultuur van bij elkaar op bezoek 
komen of buurtbarbecues.”

MvdF

Annemarie Tadema met kinderen Merle (l) en Levi
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CONCERTAGENDA PRINS CLAUS 
CONSERVATORIUM 
Maandag tot en met vrijdag 12:45 tot 
13:15 uur Jazz Lunchconcerten in 
het Grand Café van het Prins Claus 
Conservatorium. Toegang gratis. 

19 april Spring Variations 2015. 
Locatie: De Oosterpoort, kleine zaal. 
Tijdstip: 15:00 uur. Entree € 10,-. 
Kaarten via De Oosterpoort.

20 april Concert & Masterclass Paul 
Bollenback (gitaar) - Jazz. Locatie: 
AE Zaal Prins Claus Conservatorium.  
Tijdstip: 14:30 tot 16:00 uur. Toegang 
gratis.

22 april Lunchconcert Oosterpoort 
Klassiek. Locatie: Foyer Oosterpoort.  
Tijdstip: 12:00 tot 12.45 uur. Toegang 
gratis.

24 april Concert Music4All. 20:00 
uur. AE Zaal Prins Claus Conservato-
rium. Entree gratis. Reserveren via 
www.music4allharen.nl/uitvoering

28 april tot en met 1 mei Kamermu-
ziekweek met lunch- en avondcon-

KROEF VAN KLAAS
Vrijdag 17 april Jazz Bij Klaas 
na afloop Jamsessie: doe mee! 
Aanvang 21:30 uur, toegang gratis.

Zaterdag 18 april The Daja (funk), 
aanvang 22:30 uur, toegang gratis.

Zondagmiddag 19 april Afrika Jam 
Cafe (live muziek): doe mee!. African 
DJ, aanvang 16:00 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 25 april Dramali (wereld-
muziek), aanvang 22:30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 26 april Afrika Jam Cafe. 
Afrikaans eten voor 5 euro. Aanvang 
16:00 uur. Toegang gratis.

POORTERSHOES
Woensdag 22 april van 19:00 tot 
21:00 uur Lezing Meditatie. Een 
eenvoudige techniek die je terug-
brengt naar je basis. 

Toegang € 5. Graag aanmelden bij 
Sjoerd Vos, 06-38190225 of per mail: 
iwcvos@gmail.com.

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag Klaverjassen en 
sjoelen aanvang 20:00 uur. Kosten 
€ 2,- per keer. Iedere dinsdag Tafel-
tennisclub aanvang 20:00 uur.  
Laatste dinsdag van de maand Crea-
tieve club aanvang 20:00 uur. 
Iedere woensdag Bingo aanvang 
20:00 uur Met een prijzenpakket tot 
€ 1500,-. Iedere eerste donderdag 
van de maand Koppelkaarten aan-
vang 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 2 mei 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

certen. AE Zaal Prins Claus Conser-
vatorium. Toegang gratis. 

3 mei Koffieconcert Lagusa Duo. 
Locatie: Groninger Museum. 11.00 
uur. Kaarten kosten € 5,- (excl. muse-
umentree) op 3 mei verkrijgbaar aan 
de kassa.

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur. De vergaderin-
gen zijn op 18 mei, 22 juni, 7 septem-
ber, 26 oktober en 30 november.

TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent 
0900-8844 • Borgmanschool 050-
3128674 • Speeltuin 050-3124585 • 
Poortershoes 050-3131141 • Mi-
lieudienst 050-3671000 • Meldpunt 
Overlast 050-5875885 • Meldpunt 
Stadsbeheer 050-3671000 • Zorglo-
ket 050-3674200 • Werkplein Gro-
ningen 050-3675000 • Apotheek 
Oosterpoort 050-3121030 • dr. Filius 
050-3128739 • dr. Dijkman-Hanke 
050-3128216 • dr. Niewold 050-
3134102 • huisartsenpost 0900-9229.

SERVICE

LENTEKRIEBELS IN DE OOSTERPOORT: 
WIE DOET MEE?
Zaterdag 25 april is de jaarlijkse Lentekriebels-actie. Van 10:00 uur tot 
14:00 uur ruimen we met een groep buurtbewoners in ieder geval het 
zwerfvuil op in de straten tussen Winschoterdiep en Meeuwerderweg. 
Maar hoe meer mensen meedoen, hoe groter het gebied dat we kunnen 
aanpakken. Doe je mee? Er is koffie, thee en koek en je leert weer 
nieuwe buurtbewoners kennen, altijd leuk. Aanmelden bij Mirjam van 
der Feen: mvanderfeen@gmail.com. Of gooi een briefje door de bus bij 
Winschoterdiep 143. Kijk voor meer informatie over de Lentekriebels-actie 
op: groningen.nl/lentekriebels
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