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STRAATSEN

Na een kerstvakantie waarin het ene na het andere warmterecord 
sneuvelde, viel op 4 januari de winter opeens met de deur in huis. Die 
avond reden de meeste mensen nog stapvoets door de kou, op weg 
naar huis of een sportclub, maar de volgende dag stonden alle seinen 
letterlijk op rood. 

Automobilisten werd aangeraden om niet de weg op te gaan en met de 
fiets was het sowieso geen doen. Slechts dappere buurtbewoners met 
demontabele spikes onder hun voeten zag je zich soms verbazingwekkend 
snel verplaatsen op de openbare weg. Ook de scholen bleven dicht. 
Eerst zouden de lessen alleen wat later beginnen, maar dat liep al gauw 
uit op drie volle dagen ijsvrij. De kinderen vonden het prima. De wijk was 
door de ijzel veranderd in een grote ijsbaan, dus werden de schaatsen 
ondergebonden en was het gaan op die baan! 

Inmiddels is het ijs uit de straten verdwenen en wordt langzaam duidelijk 
wat drie dagen spekgladde wegen met de Oosterpoorter doet. De 
bijdragen van de kinderen van de Borgmanschool konden niet worden 
opgehaald. De Oosterkidzzz zult u daarom deze maand moeten missen. 
Daar staat tegenover dat veel buurtbewoners kennelijk meer tijd hadden 
om zich te laten horen op Twitter, Facebook of via de mail. Over zowel de 
aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg als over de vorige editie van Boe 
is flink gecorrespondeerd. Verder was het een mooie tijd om binnen naar 
verhalen uit de oude doos te luisteren. Op de middenpagina’s leest u over 
de belevenissen van het echtpaar Van der Aar en ook de bijdrage van 
oud-hoofdredacteur van de Oosterpoorter Harry Perton over wijlen broeder 
Arnold biedt een mooi kijkje in het verleden. Broeder Arnold heeft veel 
voor de wijk betekend en de cryptofilippine van deze maand mag worden 
beschouwd als een eerbetoon aan hem. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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DISCUSSIE OVER ZUIDELIJKE RING
In de Oosterpoorters van de afge-
lopen jaren heeft u al veel kunnen 
lezen over de komst van de Zuide-
lijke Ring en de veranderingen die 
deze nieuwe ondergrondse weg 
voor de buurt met zich mee zal 
brengen. De voorbereidingen zijn 
begonnen, maar de discussie is 
nog niet verstomd. 

Het Buurtoverleg, het overlegorgaan 
van de Oosterpoort, staat positief 
tegenover de komst van de Zuide-
lijke Ring, maar heeft nog een aantal 
kritische vragen. 

Naast voorstanders zijn er echter ook 
tegenstanders: de kap van bomen, 
de veiligheid, de verandering van 
verkeersstromen, het afdammen van 
het Winschoterdiep en het mogelijk 
wegvallen van loop- en fietsverbin-
dingen tussen de Oosterpoort en 
Helpman worden door hen vaak 
genoemd.

GRONINGEN VERDIENT BETER
Afgelopen maand publiceerden wij 
een (ingekorte) ingezonden brief van 
Vereniging Groningen Verdient Beter. 
Hierin stond een opsomming van de 
grootste problemen die deze vereni-
ging met de komst van de Zuidelijke 
Ring ziet ontstaan. 

De vereniging ziet zich niet verte-
genwoordigd door het Buurtover-
leg en roept de bewoners van de 
Oosterpoort en omgeving op om 
zich te verzetten tegen de werk-

zaamheden aan de Zuidelijke Ring 
totdat er een nieuw, beter plan is. De 
vereniging hoopt onder andere op 
een diepere en bredere tunnel met 
vluchtstroken en betere aansluitingen 
bij het Julianaplein en het Oude Win-
schoterdiep. Om met bewoners in 
ons verspreidingsgebied in gesprek 
te komen organiseert Groningen 
Verdient Beter op 29 januari 
een informatie- en debat-
avond in het Poortershoes, 
zie het kader. 

OM- EN AANWONENDEN RING ZUID, 
DE OOSTERPOORT EN DE LINIE
Als reactie op bovengenoemde 
ingezonden brief stuurden enkele 
omwonenden uit de 
Oosterpoort en de 
Linie ons een in-
gezonden brief. Zij 
vinden dat het nu 
voorgestelde plan 
grote fouten uit het 
verleden oplost en 
dat we eindelijk worden verlost 
van het lelijke obstakel dwars 
door onze wijk. De weg gaat 
ondergronds tussen Oosterpoort 
en De linie, het Sterrebos wordt 
hersteld, de leefomgeving wordt 
dus een stuk beter. Geen files meer 
op de Ring doordat de doorstroming 
op de Ring veel beter wordt zonder 
stoplichten. Zij zien het huidige plan 
voor de Zuidelijke Ring wel zitten 
en willen graag meewerken aan de 
invulling ervan. Hoewel er inhoudelijk 
niet wordt ingegaan op de argu-
menten van Vereniging Groningen 
Verdient Beter, is het duidelijk dat de 
bewoners van de Linie de bezwaren 
van de vereniging niet als zodanig er-
varen. Er zijn nog wel aandachtspun-
ten die ze willen blijven aankaarten 
zoals: een goede/fraaie beveiliging 
van de tunnelgaten; tunnellucht-
afzuiging; de fietstunnel onder het 
spoor bij de Esperantokruising; het 
Oude Winschoterdiep bevaarbaar 
houden. Maar wat hun betreft: hoe 
sneller de Aanpak Ring Zuid start, 
hoe eerder we van de verbeteringen 
kunnen genieten.

SOCIAL MEDIA
De redactie heeft beide ingezon-
den brieven onverkort gepubliceerd 
op haar website, met een link naar 
Facebook en Twitter, zodat u de 
argumenten van beide partijen tegen 
elkaar kunt afwegen.Op de sociale 
media reageren zowel voorstanders 
als tegenstanders op de brieven. 

STICHTING LEEFOMGEVING
Stichting Leefomgeving (zuidelij-
keringweg.nl) reageerde op beide 
ingezonden brieven met een uitge-
breide brief per mail. Deze brief is in 
zijn geheel geplaatst op onze website 
(deoosterpoorter.nl). 

Over het geheel genomen ziet de 
Stichting Leefomgeving een plan dat 
weinig tot niets doet voor de be-
reikbaarheid van de stad, maar wel 
grote maatschappelijke kosten met 
zich meebrengt. Het begin van de 
brief: “Als de nieuwe ringweg wordt 
gebouwd zal dit zonder twijfel een 
forse verbetering betekenen voor de 
Oosterpoortbewoners die nu tegen 
het viaduct van de ringweg aankij-
ken. Er zijn echter ook een paar reële 
nadelen. De directe aansluiting van 
de Oosterpoort op de ringweg komt 
te vervallen en het wordt flink drukker 

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
met

OPROEP 
‘De Oosterpoort geïsoleerd met 
een groen randje?’  
 
Informatie- en debatavond 
Zuidelijke Ring 
Poortershoes, vrijdag 29 januari 
19.30 tot 21.30 uur 
Zaal open om 19.15 uur 
 
Organisatie door de vereniging  
Groningen Verdient Beter.  
Iedereen is welkom. Contact via 
groningenverdientbeter@gmail.com

de situatie is nu ook niet overal veilig

ik geloof niet in weelderige bossen 
op de deksels, want er is 

geen ruimte om te wortelen

beetje groen, beetje werkgelegenheid en beetje doorstroming van het verkeer. ik zeg dikke prima

als er maar een goed alternatief komt voor de oefenruimtes in het huidige viaduct

zoals het nu is, is het ook niets
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op de Griffeweg. Daarnaast zal het 
verkeer op de Meeuwerderweg fors 
afnemen. Goed voor de leefbaarheid 
en veiligheid, maar tegelijkertijd een 
bedreiging voor een levendige mid-
denstand.” 

In de oplossing die Groningen Ver-
dient Beter aandraagt, een diepere 
tunnelbak, ziet de stichting niets: 
“Een diepere tunnelbak zal de pro-
blemen alleen groter maken, want de 
bouw wordt complexer en aansluitin-
gen zijn niet te realiseren. Ook zullen 
er niet minder bomen worden gekapt. 
De aansluiting op het Europaplein 
zou veel duurder worden omdat het 
bestaande viaduct niet kan worden 
gehandhaafd.” Voor het bevaarbaar 
houden van het Winschoterdiep zijn 
wat de Stichting betreft de investerin-
gen te hoog. 

WAT VINDT U?
De redactie van de Oosterpoorter 
juicht een dialoog tussen voor- en te-
genstanders van de nieuwe Zuidelij-
ke Ring toe. Op onze website kunt u 
de volledige brieven lezen en voor de 
gelegenheid is de site opengesteld 
voor reacties. Ook via Facebook of 
e-mail (oosterpoorter@gmail.com) 
kunt u zelf reageren. Worden we er 
echt zoveel slechter van, zoals de 
Vereniging Groningen Verdient Beter 
dat vorige maand uit de doeken 
deed? Of worden we er vooral heel 
veel beter van en worden veel fouten 
uit het verleden nu eindelijk hersteld, 
zoals de bewoners van de Linie van 
mening zijn?  
Of ligt de waarheid ergens in het mid-
den? Laat uw stem horen!

EWD

AFSLUITING 
PARALLELWEG 
EUROPAWEG

Vanaf 4 januari tot begin april 2016 
gaan Enexis en Waterbedrijf Gronin-
gen werkzaamheden uitvoeren bij de 
parallelweg van de Europaweg, dit is 
de weg achterlangs de Barkmolen-
straat. 

Deze door bewoners van de Bark-
molenstraat veelgebruikte route naar 
de ring is dan afgesloten voor auto’s, 
fietsers en wandelaars vanaf de 
bocht bij het TKP gebouw. 

Voor meer informatie zie het bericht 
op de website ‘Aanpak Ring Zuid’. 

Beboste deksels over de verdiept aangelegde Zuidelijke Ring verbinden de Linie met de rest van de Oosterpoort (foto aanpakringzuid.nl)

‘Schaatsen in het Zuiderpark’, één van de prachtige foto’s van de afgelopen winterdagen (foto Ellen Westerveld)
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OUDEREN, BLIJF IN BEWEGING!

Spierkracht neemt vaak vanaf je 
40ste levensjaar langzaam af. Dit 
merk je veelal pas na een jaar of 
15. Het jampotje wat moeilijk open 
gaat of je balans/evenwicht wordt 
minder bij het staan of lopen.

WAAROM IS DAGELIJKS BEWEGEN 
BELANGRIJK?
Bewegen vertraagt veel processen 
van het ouderworden. Het houdt je 
gezonder en vitaler. En het geeft een 
positief gevoel. 

Bij ouderen die te weinig bewegen, 
nemen de spiermassa en de bot-
dichtheid sneller af. De conditie, 
lenigheid en het evenwichtsgevoel 
worden minder. Op den duur word je 

daardoor steeds minder mobiel en is 
de kans op vallen groot.

WAT KUN JE CONCREET DOEN?
Moeten alle ouderen nu in een 
flitsend sportpakje naar de sport-
school? Nee, dat is echt niet nodig. 
Wie dagelijks een half uurtje wandelt, 

verbetert daarmee zijn eigen ge-
zondheid al. Fietsen, tuinieren, het 
huishouden doen, af en toe de trap 
nemen in plaats van de lift. Het helpt 
allemaal mee.

FYSIOFITNESS VOOR OUDEREN
Ook fysiofitness is voor ouderen 
een goede manier om in beweging 
te blijven. Op een vast tijdstip per 
week kom je een uurtje bewegen 
onder deskundige begeleiding. In 
een gezellige en ontspannen sfeer. 
In onze praktijk komen veel ouderen 
fitnessen, ook tachtigers. Een strip-
penkaart voor 10 keer kost € 65,-. 

Meer informatie? 050-3134636 of  
www.fysiocentrumhereweg.nl.

SLECHTE STAAT 
GRIFFEBRUG
Bekijk deze video eens op YouTube: 
youtu.be/fOyQCmvtAHs. Het filmpje 
gaat over de slechte staat waarin 
de Griffebrug zich bevindt. Juist op 
het scharnierpunt is deze aan het 
(door)roesten. Het kan hard gaan 
en bij toeval ontdekten een vriendin 
en ik dit. We konden onze ogen niet 
geloven. Ik heb de wethouder een 
mail met het filmpje gestuurd met 
de vraag of er ook controle op dit 
soort dingen is. Houdt ‘Groningen 
Bereikbaar’ zich slechts met nieuwe 
prestige-objecten bezig ten koste van 
onderhoud? Als de brug zou instorten 
kan Groningen wel eens slecht be-
reikbaar worden en is er een schan-
daal geboren.

Een bezorgde burger

AFSLUITING 2015 MET 
DE WIJKWETHOUDER
Sinds 2014 heeft de gemeente 
Groningen niet alleen ‘gewone’ 
wethouders, maar ook wijkwethou-
ders. Iedere wethouder heeft een 
deel van de stad onder zijn hoede. 
Mensen met een idee om hun 
buurtje mooier te maken, kunnen 
een beroep doen op de wijkwet-
houder. 

In het zuiden van de stad is dat Ton 
Schroor. In december nodigde de 
gemeente bewoners die actief zijn 
voor hun wijk in het zuiden van de 
stad uit om het jaar 2015 samen met 
de wijkwethouder af te sluiten. De 
Oosterpoorter nam een kijkje. 

De bijeenkomst werd gehouden in 
een gloednieuw buurtcentrum aan de 
Semmelweisstraat: de Semmelstee. 
Zeg maar een soort Poortershoes, 
maar dan voor de mensen in Corpus 
den Hoorn. We liepen een bestuurs-
lid tegen het lijf van de bewonersor-
ganisatie van Helpman. Zij kende vrij-
wel niemand, maar ze kwam meteen 
op het idee om contact te zoeken 
met het Buurtoverleg Oosterpoort 
om te zien of de beide organisaties 

misschien op punten zouden kunnen 
samenwerken. Of dat gaat gebeuren, 
gaan we het komend jaar merken. 

Na een tijdje klom wijkwethouder Ton 
Schroor op de zeepkist. Hij vertelde 
dat er dankzij vrijwilligers in de zui-
delijke wijken diverse nieuwe ideeën 
uitgevoerd waren. Ook lanceerde de 
gemeente het fenomeen ‘Initiatieven-
café’ om mensen met goede ideeën 
voor hun buurt met elkaar in contact 
te brengen. 

De eerste cafés zijn ondertussen ge-
houden in De Wijert en de Hoornse 
Meer. De Oosterpoort heeft nog niet 
zoveel van de wijkwethouder verno-
men. Hij zegde in de nazit wel toe om 
als er in 2016 ook een Initiatieven-
café in de Oosterpoort wordt georga-
niseerd, zeker te komen. 

Meer informatie over het 
Initiatievencafé van de gemeente 
Groningen is te vinden op  
Facebook.com/initiatievencafe.

YvM

INGEZONDEN

De Griffebrug heeft last van roest

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
HALF UURTJE BEWEGEN VERBETERT GEZONDHEID OUDEREN

Fysiofitness... Uitkomst voor veel ouderen
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GEER EN 
GOOR IN HET 
POORTERSHOES

Woensdagavond 16 december 
2015 was het slotfeest dat door 
Talpa werd georganiseerd in buurt-
centrum Het Poortershoes. Ik had 
het geluk dat ik een kaartje had 
bemachtigd, want er was maar een 
beperkt aantal beschikbaar. 

Overigens konden zelfs een flink 
aantal mensen met kaart de feest-

zaal niet in. Het was gewoon te 
druk! Ik moest eerst wachten in de 
ontvangstruimte, waar de stemming 
er overigens ook goed in zat, maar 
uiteindelijk werd ik toch nog toege-

laten tot de feestzaal. Het was kort, 
maar ik vond het fantastisch om 
erbij te zijn. Het duo Geer en Goor, 
omgetoverd tot Peppi & Kokki, bracht 
de stemming er goed in. Samen met 
een Shantykoor zongen zij zeemans-
liedjes. Onder het genot van hapjes 
en een neut werd er gedanst en ge-
lachen. Ik heb genoten van de sfeer 
en ging gierend van het lachen weer 
naar huis!!

Rina Houtenbos

GEER EN GOOR 
OVER DE VLOER

Het was een bijzondere ervaring: 
Talpa over de vloer voor opna-
mes voor het programma ‘Geer 
en Goor zoeken een hobby’. Vijf 
ouderen werden door de heren 
meegenomen om hun hobby te 
kunnen beoefenen zoals zingen in 
een koor, salsadansen of een hond 
verzorgen. Dat betekende voor 
hen veel wachten maar ook veel 
lachen en gezelligheid. 

Geer en Goor waren zo nu en dan 
aanwezig in het Poortershoes met 
een flitsbezoek voor een opname. 
Dan gingen ze weer op pad met hun 
grote camper, die niemand ontgaan 
zal zijn. Het door hen georganiseerde 
zeemansfeest was gezellig maar 

er was helaas veel te weinig ruimte 
voor de toegestroomde bezoekers. 
De pechvogels werden getroost met 
een hapje en een drankje en nog een 

vlugge glimp van beide heren bij aan-
komst en vertrek. En voor sommigen 
een snelle foto. De medewerkers van 
Talpa waren zeer te spreken over de 
gastvrijheid en de medewerking die 

ze kregen en er zijn volgens hen veel 
mooie opnames gemaakt. Misschien 
zelfs genoeg voor twee afleveringen! 
We zullen het zien, ergens in april...

Jannie Ensing

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG

WAAR WAS HET VOOR?
In het nieuwe programma ‘Geer en 
Goor Zoeken Een Hobby’ hel-
pen Gerard en Gordon eenzame 
ouderen op een bijzondere manier 
aan nieuwe contacten. Samen met 
deze ouderen gaan de heren op 
zoek naar leuke hobby’s om de 
eenzaamheid tegen te gaan. 

Op 14, 15 en 16 december waren 
de opnames in het Poortershoes. 
Het programma zal waarschijnlijk 
in april worden uitgezonden. 

Peppie en Kokkie... Maar dan glamoureus en goedlachs (foto’s Joost van den Berg)

Het rijdende ‘kantoor’ van Geer en Goor

Een enkeling mocht ook de camper in

Goedgeorganiseerde catering

Drukte in het Poortershoes
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PEUKENTAPIJTEN EN 
ROOKGORDIJNEN!

In de Oosterpoorter van december 
maakte Boe zich behoorlijk boos 
over “het peukentapijt, de muur 
van sigarettenrook en de berg lege 
zakjes en bakjes” bij de entree van 
de Jumbo en de sportschool onder 
de Euroborg. Overdreven? Of toch 
wel een beetje terecht?

“MET GROTE TEGENZIN WEND IK MIJ 
TOT U”
Met die woorden richtte een bewoner 
van de Linie zich begin november via 
de mail tot het College van Bestuur 
van het Alfa-college. Zonder er al te 
veel doekjes om te winden maakt de 
schrijver duidelijk waar die tegenzin 
op is gebaseerd: hij ergert zich gru-
welijk aan “…uw zogenaamde stu-
denten; jongelui met als belangrijkste 
kenmerken roken, kauwgum kauwen, 
hun rotzooi op de grond gooien, 
spugen, afval categorisch niet in de 
daarvoor bestemde afvalbakken de-
poneren en zich hinderlijk ophouden 
voor de ingang van de Jumbo.”

BELANGRIJKE TOEKOMSTIGE MA-
NAGEMENTONTWIKKELINGSZAKEN

De boze briefschrijver vindt duidelijk 
dat het Alfa-college een taak laat lig-
gen in het opvoeden van de studen-
ten: “U hebt een prachtige missie en 
visie, waarschijnlijk ontwikkeld door 
een duur managementbureau, maar 
in het gedrag van uw studenten is 
daar niets van terug te vinden. Enige 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
omgeving van uw school ontbreekt 
en heeft kennelijk geen enkele be-
langstelling uwerzijds, waarschijnlijk 
heeft u het te druk met belangrijke 
toekomstige managementontwikke-
lingszaken.”

ALFA-COLLEGE
De verzonden mail leidt tot wat de 
schrijver aangeeft als “een construc-
tief overleg met het Alfa-college”, 
maar: “wat ik al wist is dat ze geen 
mogelijkheden hebben om in deze 
ongewenste situatie in te grijpen. De 
ingang waar de studenten zich op-
houden is van de gemeente en daar 
hebben ze geen zeggenschap over. 

Ze vinden het een fors probleem, dat 
ook voor hun school imagoschade 
meebrengt.”

GEMEENTE
De gemeente Groningen is dus ei-
genaar van de overkoepelde ingang 
van de Jumbo. Een bewoonster van 
de Boumaboulevard die de over-
last ook beu is wendt zich direct tot 
wethouder Joost van Keulen: “Als 
bewoner zie ik dat de vervuiling in 
mijn woonomgeving enorm is toege-
nomen met de komst van het Alfa-
college. Met name rondom de school 
en bij de ingang van de Jumbo ligt 
het bezaaid met sigarettenpeuken, 
kauwgum en afval van etensresten 
en blikjes.

De leiding van de school en de 
jumbo zijn hierop aangesproken. Zij 
geven aan er niets aan te kunnen 
doen omdat het openbaar terrein is. 
We krijgen mede door de vuil- en 
glascontainers voor de FC en de 
Wolff het gevoel op een vuilstort-
plaats te wonen. Vele telefoontjes 
met diverse instanties hebben niets 
opgeleverd. Daarom dit mailtje aan u 
gericht, aangezien u stadsbeheer en 
reiniging in uw portefeuille heeft.”

JOOST VAN KEULEN
De wethouder belooft beterschap 
en het opnieuw aanzwengelen van 
overkoepelend overleg (Euroborgge-
bruikers). De vuil- en glascontainers 

kunnen worden vervangen door on-
dergrondse exemplaren. De wethou-
der constateert verder dat er “vol-
doende mogelijkheden zijn om afval 
in te deponeren, daarnaast plegen 
we een reguliere inzet op schoon, 
heel en veilig (zowel handmatig als 
machinaal), waarmee we de omge-
ving boven de ondergrens van de 
beeldkwaliteitsambitie (C) houden.”

NIJPEND
Dat niet álle bewoners de ontstane 
situatie als nijpend ervaren toont de 
onderstaande reactie op de column 
van Boe: 

“Uw BOE in de Oosterpoorter van 
december ontlokt mij, voor het eerst 
in mijn leven, een reactie. Ik ben 70 
jaar oud. Ik woon in de H.L. Wichers-
straat. Ik doe dagelijks boodschap-
pen bij de Jumbo, tussen 12 en 1 
’s middags. Het is altijd druk bij de 
ingang. Behalve pauzerende jonge 
mensen staan er ook regelmatig 1 of 
2 beveiligers die er toezicht houden. 
Vaak is een medewerker van de 
Jumbo bezig het afval, dat naast de 
bak terecht is gekomen, op te vegen. 
Ik vind de pauzerende jongelui be-
leefd en attent evenals de beveiligers 
en het Jumbo personeel.”

Klaas Kloosterman

namen van alle betrokkenen bekend 
bij de redactie.

Ingang van de Jumbo en de sportschool: niet altijd een fijne doorgang (foto Joost van den Berg)
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IN MEMORIAM BROEDER ARNOLD
Van 1988 tot 1994 was hij de dragende kracht van het Buurtoverleg 
Oosterpoort. Het was de tijd van zijn leven, zei hij later wel eens. In die 
tijd heb ik hem mogen meemaken. In feite was hij degene die meerdere 
mensen weer bij de buurt betrok, in een actie om niet alleen een paar 
uitgeselecteerde blokken te renoveren, maar ook allerlei blokken erom-
heen. Dit onder het motto: “Oosterpoort klaar voor 2000!”.

Als ik aan Arnold denk, zie ik een 
kleine, slanke man in een lange, 
beige regenjas, met een markante 
kop, een uiterst doorrookte stem en 
een licht Amsterdams accent, die 
vrijwel altijd goed gehumeurd was, 
graag mocht lachen, ook om zijn 
eigen grappen, maar toch op zijn tijd 
ook fel van leer kon trekken. Ruzie 
maken echter, dat was niet zijn ding. 
Zo goed als hij in zijn rol van timmer-
man hout kon verbinden, wist hij ook 
bruggen te slaan tussen mensen. 
Bij de gemeente Groningen bijvoor-
beeld, kon hij een potje breken. Dat 
de gemeente destijds zoveel geld 
reserveerde voor woningverbetering 
in de Oosterpoort, was in niet onaan-
zienlijke mate aan Arnold te danken.

ORDE VAN ST.-LOUIS
Arnold kwam oorspronkelijk uit 
Amsterdam, waar zijn vader in de 

confectie werkte. Het ging om een 
tamelijk vrolijk katholiek milieu. Door 
de gemoedelijke en opgeruimde 
manier waarop de broeders-onder-
wijzers op zijn school met elkaar 
omgingen, besloot hij ook broeder te 
willen worden. Op zijn twaalfde ging 
hij naar het juvenaat in Oudenbosch, 
een soort internaat met jongens die 
vrijwel allemaal kweekschool gingen 
doen, want de orde van St.-Louis 
was een onderwijscongregatie. 

Ergens in de oorlog legde hij de 
gelofte af van zuiverheid, armoe en 
gehoorzaamheid, waarbij hij tevens 
de naam Arnold aannam. Met die 
gehoorzaamheid had hij nog wel 
eens moeite. Zo werd hij eens op 
het matje geroepen bij de broeder-
overste, die hem waarschuwde dat 
men hem rebels vond. Destijds bleef 
hij helpen in Oudenbosch, waar bij 

de bevrijding enorm veel evacuees 
en vluchtelingen opgevangen zijn, 
met name uit het gebied rond de 
Moerdijk, want de Duitsers boden 
daar hevig weerstand. Om bijvoor-
beeld hulpbehoevende bejaarden uit 
dat oorlogsgebied te halen, waagden 
de broeders zich wel eens in het 
schootsveld. 

Zodoende is ook Arnold eens door 
een sluipschutter beschoten – daar 
moest hij later nogal eens aan 
terugdenken als hij oorlogsbeelden 
op de televisie zag. Ook vanwege 
de terugkerende mensen uit dwang-
arbeiders- en concentratiekampen 
die opgevangen moesten worden, 
kwam hij nauwelijks aan nachtrust 
toe. Overdag stond hij namelijk nog 
gewoon voor de klas, soms tollend 
van de slaap.

BURN OUT
Nadien was hij op verschillende 
standplaatsen in Noord- en Zuid-
Holland werkzaam in het onderwijs. 
Maar in 1967, toen de onderwijsrol 
van zijn congregatie uitgespeeld 
raakte, belandde hij in het bedrijfs-

OP ZONDAG 20 DECEMBER OVERLEED IN ZIJN WOONPLAATS OUDENBOSCH BROEDER ARNOLD BOSDRIESZ (93)
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pastoraat. Eerst onder gastarbeiders 
in Bergen op Zoom, naderhand in 
een papierfabriek in Zaandam en van 
1972 tot 1977 in de strokarton- en 
aardappelmeelindustrie in Oost-
Groningen. Zo leerde hij onder meer 
Fré Meis kennen, die hij zeer respec-
teerde, al onderschreef hij al diens 
meningen niet.

In 1977 kreeg een burn-out Arnold te 
pakken en werd hij volledig afge-
keurd. Hij leerde de zin van het leven 
weer zien in een religieuze gemeen-
schap en verhuisde in 1980 naar de 
stad Groningen. Hier knapte hij een 
broederhuis aan de Moesstraat op. 
Eens in de acht weken trok hij een 
week naar Woensdrecht en maakte 
daar deel uit van de Franciscaanse 
vredeswacht tegen de plaatsing van 
kernraketten.

In de Moesstraat voltrok zich lang-
zamerhand een scheiding van 
geesten tussen de meer spiritueel 
aangelegde mensen en de mensen 

die praktisch nog wat met de wereld 
wilden. Die laatste groep verhuisde 
eind 1986 naar het groepshuis De 
Vlaspit op de hoek van de Dijkstraat 
en de Nieuwstraat. Hier raakte Arnold 
betrokken bij de strijd om behoud van 
de Oosterpoort, een buurt die wet-
houder Ypke Gietema het liefst in zijn 
geheel had willen laten slopen.

AMBTELIJKE ADVIEZEN
Omdat Arnold over veel tijd beschik-
te, ging hij altijd naar de raadscom-
missies, en hield ook geregeld de 
speeches, als daar of elders wat te 
doen viel. Met ontzettend veel plezier 
herinnerde hij zich later het maken 
van Sinterklaassurprises voor de ge-
meenteraadsleden. Er zaten pseudo-
ambtelijke adviezen op rijm in over 
de bouwkundige verbeterbaarheid 
van de Oosterpoort. 

In deze wijk voelde hij zich als een 
vis in het water. Iedereen kende hem, 
maar tot zijn spijt wist hij niet altijd ie-
ders naam. Omstreeks 1995 vertrok 

hij en kwam via Amsterdam in Ou-
denbosch terecht. Tot op hoge leeftijd 
kon hij nog fietsen. Dat ging de 
laatste jaren echter niet meer, want 
zijn gezondheid liep achteruit. Ieder 
jaar belden we nog een paar keer en 
kreeg ik ook nog een kerstkaart van 
hem. Dat is nu dus afgelopen. 

BEGRAFENIS
Hij werd op maandag 28 december 
te Oudenbosch begraven in het 
hesje van de Franciscaanse vre-
deswacht en ligt nu naast het grote 
Christusbeeld op het kerkhof van zijn 
orde, waar allemaal eendere kleine 
metalen kruisjes herinneren aan de 
broeders die hem voorgingen in de 
dood. Zo’n kruisje zal vast ook op zijn 
graf komen te staan.

Dat God, als hij bestaat, maar een 
mooi plekje voor hem mag hebben 
vrijgehouden. Liefst in een fijne rook-
stoel, als dat kan.

Tekst en foto Harry Perton

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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EIGENLIJK HEBBEN WE HET BEST GOED GEDAAN

Op de afgelopen jaarmarkt ontmoette de redactie van de Oosterpoorter 
twee opmerkelijke mensen, Leo van der Aar (87) en Anna van der Aar-
Houwing (85). Vanwege de goede herinneringen aan hun tijd in de 
Oosterpoort komen ze nog steeds elk jaar trouw langs op de jaarmarkt. 
Ze vertelden met zo’n aanstekelijk enthousiasme over vroegere tijden, 
dat de redactie besloot om hen nog eens op te zoeken in hun huidige 
woning aan het Hoornsemeer, voor nog meer mooie verhalen uit de 
oude doos. 

“Ik was zes jaar toen we vanuit Oude 
Pekela naar de Oosterpoort ver-
huisden”, vertelt mevrouw van der 
Aar-Houwing. “Ons huis stond op de 
hoek van de Verlengde Frederikstraat 
en het Winschoterdiep. Daar ben ik 
opgegroeid, op nummer 137, maar 
dat huis is ondertussen al lang afge-
broken. Op het Frederiksplein had je 
in die tijd nog allemaal winkels. Er zat 
een slager, petroleumboer, bakker, 
melkboer en een sigarenwinkel met 
een bibliotheek. Het was toen echt 
een arbeidersbuurt, heel gezellig. Na 
de oorlog werden er ook regelmatig 
buurtuitjes georganiseerd. Dan werd 
er een bus gehuurd, want niemand 
had toen nog een auto, en ging 
je met z’n allen ergens heen. Die 
saamhorigheid van vroeger heb je 
tegenwoordig niet meer. Mensen zijn 
steeds meer met zichzelf bezig en 
iedereen heeft het altijd maar druk.”

SCHUILEN IN DE BEDSTEE
“In de oorlog zat ik op de lagere 
school in het gebouw waar nu het 

Poortershoes is, alleen was de 
ingang destijds aan de Parklaan. Ik 
heb daar hele nare herinneringen 
aan. Niet zozeer vanwege de school 
zelf, maar vanwege de omstandig-
heden toen. Mijn broer was op een 
leeftijd dat hij eigenlijk moest werken 
voor de Duitsers, dus heeft mijn 
vader een schuilplaats voor hem 

gemaakt, in de bedstee achter een 
muur. Alleen mijn vader kon die muur 
open krijgen, en ons werd verteld dat 
je nooit mocht zeggen dat je broer 
thuis woonde, want dan zouden ze 
ons allemaal komen halen. Twee 
keer zijn ze langs geweest maar ze 
hebben hem nooit gevonden. Toen 
namen de Duitsers ook nog een 
gedeelte van onze school in. In de 
ene helft zaten de militairen en in de 
andere helft de kinderen. Doodsbang 
was ik. Tijdens de oorlog zijn ook 
mijn zusje van 14 en mijn vader over-
leden, allebei aan kanker. Dat hakt er 
natuurlijk allemaal behoorlijk in.”

ARBEIDSVITAMINEN IN DE 
TRICOTAGEFABRIEK
“Op mijn 15de ben ik bij de tricota-
gefabriek van Reinier Muller gaan 
werken, die stond op het terrein waar 
nu de speeltuin is. Daar maakten wij 
ondergoed; hemden, lange onder-
broeken en degelijke. Wij zaten met 
15 meisjes aan de lopende band 
achter een naaimachine en hadden 
allemaal onze eigen taak. Dat was 
hard werken hoor, maar wel een hele 
leuke tijd. Er werden arbeidsvitami-
nen gespeeld. Mijn collega Rieka 
Wieringa kon heel mooi zingen, 
die hoorde je er dan bovenuit. Dat 
galmde door het hele gebouw heen, 
prachtig. Het garen werd altijd in 
grote klossen aangeleverd en dat 
ging dan eerst naar de breimachine 
en vervolgens naar de knipmachine, 
voordat het bij ons kwam. Daarna 
had je de afdeling waar de naden 
geperst werden en de inpakafdeling. 
Het was een grote fabriek, ik denk 

Het echtpaar Leo van der Aar en Anna van der Aar-Houwing (foto EB)

De tricotagefabriek van Reinier Muller (foto H.J. Noorden)
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dat er wel 100 mensen werkten. Mijn 
broer en mijn zus hebben er ook nog 
gewerkt. Hoewel mijn zus het niet 
lang heeft volgehouden, zij vond het 
verschrikkelijk en hoefde van mijn 
moeder op een gegeven moment niet 
meer. “

TO THE LEFT, TO THE RIGHT OF 
GEWOON RECHTDOOR
Terwijl mevrouw van der Aar-
Houwing koffie gaat zetten, neemt 
meneer van der Aar het stokje van 
haar over en begint te vertellen over 
zijn verleden. “Bij de bevrijding van 
Groningen was ik 16 jaar. Jongens 
van die leeftijd moesten in die tijd 
werken voor de Duitsers. Ik was 
ingedeeld bij een ploeg die moest 
assisteren bij branden. Toen ik bij 
een brandje aan de Ossemarkt werd 
geroepen, kwam er ineens een grote 
Canadese jeep aangereden, met 
een chauffeur en een officier erin. Zij 
vroegen wat aan mij, maar ik ver-
stond geen Engels. Iemand zei : “Ze 
willen weten of jij opslagplaatsen van 
de Duitsers kent.” Die kende ik wel. 
“Zeg maar gewoon: to the left, to the 
right of gewoon rechtdoor”, zeiden 
ze. Toen ben ik met die Canadezen 
op stap gegaan en bij hen gebleven. 
Van Groningen zijn we verder gereisd 
naar Heerenveen. Toen de Cana-
dezen in maart 1946 weer vertrok-
ken, had ik zoveel militaire ervaring 
opgedaan dat het me een goed idee 
leek om daarin verder te gaan. Zo 
belandde ik via Engeland, waar ik 
werd opgeleid, in Indië. “

BRIEF AAN PRINS BERNHARD
“Na twee jaar kwam ik terug en kon 
geen werk vinden, dus moest ik 
mijzelf onderhouden door aardappels 
te schrapen en koren te oogsten. Na 
een tijdje belandde ik in de woningin-
richting en van daaruit in de meubel-
handel. Ondertussen ontmoette ik 
mijn vrouw in lunchroom Indië (what’s 
in a name? -red.), dat zat tegenover 
de plek waar nu de C&A zit en was 
destijds echt dé ontmoetingsplek 
voor jongeren. Na ons trouwen 
moesten wij noodgedwongen intrek-
ken bij mijn schoonmoeder in de 
Oosterpoort, want in die tijd was het 
heel moeilijk om een huis te vinden. 
Ook de broer van mijn vrouw en haar 
zus met haar man woonden daar. Ik 

raakte zo gefrustreerd dat wij geen 
eigen huis konden vinden dat ik be-
sloot om een brief naar Prins Bern-
hard te sturen, die ik in Engeland een 
aantal keer had ontmoet. Ik legde uit 
dat ik in Indië had gediend, ondertus-
sen getrouwd was en geen huis kon 
vinden. Hij heeft er toen voor gezorgd 
dat wij een huis kregen aangeboden 
aan de Hendrikstraat nummer 3. 
Voor 4 gulden 85 per week huurden 
we er twee kleine kamers, maar wij 
waren er heel blij mee!”

BADHUIS AAN DE OOSTERWEG
Mevrouw van der Aar-Houwing heeft 
na het inschenken van de koffie ook 
nog een verhaal over de tijd vlak na 
de oorlog: “Niemand had toen een 
douche, dus ging je je één keer in de 
week wassen in het badhuis aan de 
Oosterweg. Iedereen kreeg een klod-

der groene zeep op zijn handen en 
dan stond je in een kring in zo’n hok-
je met een half deurtje te douchen. 
Eerst de meisjes en dan de jongens. 
Na een paar minuten was het klaar 
en hield de douche ermee op. Maar 
het was wel keurig en schoon hoor, 
allemaal heel netjes. Kinderen van 
de openbare school gingen daar 
heen, maar hoe ze dat op christelijke 
of katholieke scholen deden weet 
ik niet. Particulieren konden er ook 
heen, dan moest je gewoon een 
nummertje trekken. In die tijd had je 
niet alleen geen douche, maar ook 
geen koelkast of wasmachine. Dat 
is nu bijna niet meer voor te stellen.” 
Na hun tijd in de Oosterpoort heeft 
het echtpaar van der Aar op heel veel 
plekken in Groningen en Hoogezand 
gewoond. Nadat meneer van der Aar 
met de VUT ging, hebben ze al hun 
schepen achter zich verbrand en zijn 
15 jaar lang met een camper door 
Europa getrokken. Uiteindelijk zijn 
ze 10 jaar geleden terechtgekomen 
in een prachtig appartement aan het 
Hoornsemeer. Ze hebben daar naar 
eigen zeggen een hele mooie oude 
dag en kunnen in alle opzichten te-
rugkijken op een rijk leven. “Eigenlijk 
hebben we het best goed gedaan, 

he”, zegt mevrouw van der Aar tegen 
haar man. Wij hopen in ieder geval 
dat we dit avontuurlijke echtpaar vol-
gend jaar weer in goede gezondheid 
zullen treffen op de Oosterpoorter 
jaarmarkt! 

Carolina van der Lande

Het originele schort uit de tricotagefabriek

Gehuurde bus en busgezelschap
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BEELDEND KUNSTENAAR 
FRANK SCIARONE VERTELT 
OVER ZIJN WERK
Beeldend kunstenaar Frank Sciarone (64) woont aan de Meeuwerderbaan, samen met zijn vrouw Bernadet ten 
Hove. Zoon David (23) is al een tijd het huis uit. Zijn kunst maakt hij in zijn atelier in Assen. Maar het denken 
over zijn werk gaat altijd door, vertelt Frank. 

In verschillende plaatsen in Neder-
land zijn op straat beelden van hem 
te zien. Zo wordt in Groningen in 
de wijk Damsterwaard een huizenrij 
onderbroken door een gigantische 
sculptuur: iSO, the envelope Sculp-
ture nr. 2. 

En veel automobilisten kennen het 
werk dat langs de ringweg staat en 
onlangs iets verplaatst is. Naast deze 
vrij grote buitenbeelden werkt Frank 
in zijn atelier aan sculpturen en te-
keningen. Ook ontwerpt hij meubels, 
zijn huis staat er vol mee.

ONTDEKKEN
“Ik kijk goed om me heen, er is veel 
te ontdekken. Ik maak foto’s met de 
mobiele telefoon en verwonder me 
vaak over wat ik zie. Wat is de kwali-
teit van de ruimte om ons heen? Hoe 
kan ik daar op een nieuwe manier 
naar kijken? Dat is ook interessant 
voor studenten.”

Frank werkte als docent en coördi-
nator aan de AKI, Academie voor 
Beeldende Kunst in Enschede en gaf 
les aan de Academie voor Bouw-
kunst, hier in de stad. “Samen met 
een architect gaf ik een kennisma-
kingsmodule. 

Daarin konden studenten kwaliteiten 
in zichzelf ontdekken waar ze zich 
vaak nog niet bewust van waren. Dat 
waren leuke lessen. We vroegen de 
studenten bijvoorbeeld om zich te 
verplaatsen in hun favoriete vogel 
die in de stad een plek zoekt om te 
wonen. Als jij die vogel bent, waar 
zou je dan je huisje willen hebben? 
En dan een vogelhuisje dat in deze 
tijd is ontworpen.”

“ER VALT ZOVEEL TE ONTDEKKEN”

Frank Sciarone
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RUIMTE
Frank verwijst meestal naar zijn blog, 
als hem wordt gevraagd om zijn werk 
te omschrijven. “Dat werkt heel direct 
en je ziet gelijk waar het over gaat. 
”Hij kan zich vinden in wat Marja 
Bloem, conservator van het Stede-
lijk Museum Amsterdam, schreef. 
Zij meende dat zijn werk altijd te 
maken heeft met ruimte. “Ik wil iets 
toevoegen, dat heeft te maken met 
de omgeving, de maat ervan, de 
geschiedenis en de mensen die er 
wonen. Maar ik ben er wel op uit een 
nieuw evenwicht te creëren. En dan 
het liefst op een plek die er toe doet.”

RIJTJESKUNST
Een mooi voorbeeld van een werk 
dat op een goede plek staat, maakte 
Frank in de Damsterwaard. Toen de 
wijk nog in aanbouw was, stelde hij 
voor om één kavel te reserveren voor 
beeldende kunst. In overleg met de 
dienst Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente Groningen is toen een ka-
vel bepaald. “De wijk ligt ingeklemd 
tussen Damsterdiep en Eemskanaal 
en het beeld staat nu precies cen-
traal op die lijnen. Op de dag van 
de plaatsing kreeg ik bloemen van 
bewoners uit de straat. Dat was heel 
bijzonder.”

SPOUW
Frank vertelt hoe hij werkt als hij 
voor een specifieke locatie een beeld 
maakt. “Ik verzamel veel informatie. 
Ik lees over de geschiedenis. Ik ga 
rondwandelen en maak foto’s. Wat is 
er allemaal? Het kan zo zijn dat een 
op straat tussen de auto’s gepar-
keerde container erg goed mee doet 
en bepalend is voor de indruk die ik 
krijg van die omgeving. Ook struin ik 
internet natuurlijk af. Daarna werken 
mijn hersens als een zeef, alles wat 
niet van belang is verdwijnt vanzelf 
en de wezenlijke dingen blijven over, 
daar werk ik dus mee.” Hij wijst op 

een foto van Ondeelbaar, een werk 
dat onlangs in Rotterdam te zien 
was, als onderdeel van een kunstrou-
te in Avenue Concordia in Kralingen. 
“In die straat werd ik, onder andere, 
getroffen door een smalle spouw tus-
sen twee huizen, niet breder dan 80 
cm. Geen dakgoot, geen regenpijp, 
niks wat de lijnen verstoorde. Dat 
inspireerde mij en uiteindelijk kwam 
ik op dit beeld uit.”

OOSTERPOORT
In de Oosterpoort is geen werk van 
hem te zien. Wel is hij bezig met een 
plannetje voor een object in de wijk. 
“Maar daar wil ik nu nog niks over 
zeggen”, glimlacht hij.

Voor meer informatie over het werk 
van Frank Sciarone: franksciarone.
blogspot.nl en www.staatingroningen.
nl (zoek met ‘sciarone’)

MvdF

KUNSTROUTE 
OOSTERPOORT
Zaterdag 21 mei aanstaande orga-
niseren vier actieve wijkbewoners 
voor het eerst een kunstroute in 
de Oosterpoort. De Oosterpoorter 
sprak met het organisatiecomité.

Het organisatiecomité bestaat uit 
dichter en schrijver Lilian Zielstra, 
uitgever Anton Scheepstra, beeld-
houwer Els Wiering en Jos Jansen 
op de Haar, columnist bij de Gezins-
bode en bezorger van het periodiek 
dat u nu in handen heeft. Het idee is 
dat kunstenaars in de wijk ‘s middags 
van één tot vijf hun atelier of werk-
plek openstellen voor het publiek. 
Het mogen kunstenaars uit alle dis-
ciplines zijn: beeldend kunstenaars, 
schrijvers, dichters, theatermakers, 
dansers, et cetera. Alle creatievelin-
gen zijn welkom. Als u mee wilt doen, 
dient u zich aan te melden op email-
adres rondjekunst@hotmail.com. Het 
is wel vereist dat u woonachtig ben 
in het verspreidingsgebied van de 
Oosterpoorter. Dus de Kop van Oost, 
de Meeuwen en de Linie tellen ook 
mee. Zoals al vermeld, zal een en 
ander plaatsvinden op zaterdag 21 

mei. Deze datum is gekozen omdat 
het dan meestal goed weer is maar 
nog niet iedereen op vakantie is. De 
Kroeg van Klaas zal ook meedoen. ‘s 
Avonds zal daar namelijk een open 
podium voor bandjes uit de stad 
plaatsvinden. 

Ook het conservatorium zal mis-
schien een bijdrage leveren. Bij het 
ter perse gaan van dit nummer is nog 
niet bekend of ze gaan meedoen en 
zo ja, in welke vorm. Zaterdag 21 mei 
kunnen alle bezoekers aan het begin 

van de middag een kaart ophalen 
waarop alle plekken van de deelne-
mende kunstenaars staan vermeld. 
De organisatoren zeggen dat men-
sen met leuke ideeën rustig contact 
met hen kunnen opnemen. In prin-
cipe staat alles nog open. Kortom: 21 
mei, noteer die datum in uw agenda. 

En kunstenaars, aarzel niet u 
op te geven voor de Kunstroute 
Oosterpoort 2016.

Chris van Boetzelaer

Anton Scheepstra, Els Wiering, Lilian Zielstra en Jos Jansen op de Haar (foto EB)
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 26

1 4 1 3

2 4 2 5

3 7 8

4 2 1 2

5 4 3 8 9

6 4 3 2

7 2 1 5 9

8 1 6

9 3 4 2

10 4 7 6

11 1 8 9

12 3 1 5

13 6 6 6 6

14 3 2

15 7 7 1

16 7 4 9

17 6 5 8

18 7 5 1

19 3

1. Eierwarmer. (7)
2. Ompraten waar FC Groningen 

vorig seizoen erg goed in was. 
(7)

3. Cahier van gelovigen. (7)
4. Gebouw waarin het klokkenspel 

duidelijk zichtbaar is. (9)
5. Bezeten door een schuldige. (11)
6. Vrouwelijke boom. (6)
7. Zo fout kan een kerkvorst zijn. (9)

8. Verkeersknooppunt. (4)
9. Kerkelijke familie van de 

handkruk en de slaapstoel. (9)
10. Stom! Stom! (6)
11. Eentonige opsomming tijdens de 

hoogmis. (7)
12. Dit besloten gezelschap heeft 

meerdere doelen. (10)
13. Zanggroep met alleen sopranen 

en castraten. (8)

14. Geestelijke op bed. (5)
15. Incontinente monnik (9)
16. Hier belt Jorge Bergoglio 

tegenwoordig mee. (10)
17. Is te ondiep om kopje onder in te 

gaan. (8)
18. Hulp met twee linkerhanden. (10)
19. Helaas, het kwaad is reeds 

geschied. (5)

Na het correct invullen van de 
cryptofilippine leest u in de grijze 
vakjes een uitdrukking. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters.

De oplossing moet uiterlijk op 
maandag 1 februari binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 26. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop 
Meeuwerderweg neemt contact op 
met de winnaar. Het vermelden van 
uw straatnaam wordt ook zeer op 
prijs gesteld. 

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

OPLOSSING CRYPTOFILIPPINE DE 
LUXE 25 – STERREN
1. Leermeesteressen 2. Zuidwester-
storm 3. Fluisterasfalt 4. Monsterpro-
ces 5. Zusterbedrijf 6. Vensterbank 
7. Trainsters 8. IJzersterk 9. Gisteren 

10. Steriel 11. Kadaster 12. Invalster 
13. Eksterogen 14. Zeemansterm 
15. Uitroosteren 16. Zoldervenster 
17. Ministersploeg 18. Kloostercom-
plex 19. Amsterdammertjes 20. Wes-
ternklassiekers.

De oplossing is: STERREN STRA-
LEN OVERAL

De winnaar is Arnold Pietersen van 
Drukkerij de Marge. Gefeliciteerd!



20



21

Susan Huitenga en Johan Stolk op de hoek van de Verlengde Nieuwstraat (foto MvdF)

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 Susan Huitenga (36) en Johan Stolk 
(26). Ze wonen in een charmant huis van 55 m2 aan het Frederiksplein, 
op de hoek van de Verlengde Nieuwstraat. Susan werkt aan het realise-
ren van Mout, een proeflokaal aan het Zuiderdiep waar ze ambachtelijk 
gebrouwen bier van uitsluitend Nederlandse brouwerijen schenkt. Jo-
han maakt cartoons en heeft hier in de stad filosofie gestudeerd. Daarna 
deed hij in Leuven nog communicatiewetenschap. “Ik ben op zoek naar 
werk in de communicatie- en marketingsector” vertelt hij. 

HOE LANG WONEN JULLIE IN DIT 
HUIS?
Susan: “Een jaar en vier maanden.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
Susan: “Eigenlijk niks. Alles was 
netjes. We hebben hier en daar een 
likje verf aangebracht, dat was het.” 
Johan: “‘En deze mooie kersenhou-
tenvloer lag er al. Ik was meteen gek 
op dit huis. We hebben ook wat flat-
jes bekeken. Maar ook al heb je dan 
veel meer ruimte, het karakter van dit 
huis sprak ons toch meer aan.” 

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS 
VAN HET HUIS?
Johan: “We weten dat dit vroeger 
een bakkerszaak was.” Hij laat de 
ruimte onder een trapje zien. “Hier 
lagen ooit de broden opgeslagen. En 
achter het huis, daar waar het wat 
hoger is, was de oven.” Susan: “En 

ik heb wel eens gehoord van iemand 
dat hier ook een tabakszaakje ge-
weest is.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?
Johan: “Heel leuk”. Susan: “Mensen 
groeten elkaar, het heeft iets dorps 
hier. Dat spreekt mij aan, ik ben 
opgegroeid in een dorp. Opvallend 
hier vind ik ook dat veel mensen de 
perken rond de bomen zelf inplanten 
en onderhouden. Typisch iets voor 
deze buurt vind ik dat. En de Grote 
Frederik hier tegenover is fantas-
tisch. Een mooie plek waar je lekker 
kunt eten.” 

MISSEN JULLIE IETS IN DE BUURT?
Susan: “Meer winkeltjes zou ik fijn 
vinden. Een bakker, een schoenma-
ker.” Johan: “Die Coop mag wat mij 
betreft wel weg.” Susan: “Ja, een 
Albert Heijn zou ik ook veel beter 
vinden.”

EN JULLIE FAVORIETE PLEK?
Susan: “Ons huis.” Johan: “De Albert-
straat vind ik een mooie straat, veel 
breder dan de andere straten hier, 
met bomen en van die inhammen. 
En de Sofiastraat en de Brandenbur-
gerstraat, dat buurtje is ook heel erg 
leuk.’ 

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET 
DE BUREN? 
Susan: “Het valt me op dat je hier 
gemakkelijk in gesprek raakt met 
mensen. Of dat nu door de katten 
komt, waar we over praten of door de 
sfeer in de wijk, dat weet ik nog niet 
precies. Maar de omgang met buren 
is gemoedelijk en makkelijk, alsof je 
elkaar al lang kent. Precies goed, 
geen sociale controle, maar je weet 
dat je bij elkaar terecht kunt als er 
wat is.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN? 
Johan: “Voor nu is het perfect. Maar 
als de kans zich ooit voordoet om 
wat groter te gaan wonen, is dat mis-
schien wel een optie.” Susan: “Het 
hangt ook een beetje af van hoe het 
straks met de zaak (www.proeflokaal-
mout.nl) gaat. Het is inderdaad wel 
klein.” 

MvdF

KOEK OP DE HOEK
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Adverteren in de 
Oosterpoorter is 

goed voor uw lokale 
naamsbekendheid.

Tarieven en opmaak via 
deoosterpoorter.nl
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Oosterpoorter mini afvalwijzer 2016

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

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

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

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

Gebied Zuid-West
De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen 
Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar: cvv Oranje Nassau, 
tel. 050-5256133
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KROEG VAN KLAAS
Elke zaterdag LIVE MUZIEK aanvang 22.30 
uur. Elke zondag 17.00 tot 21.00 uur AFRIKA 
JAM PARTY, Afrikaans eten voor 5 euro. 

Donderdag 21 januari PROZACLUB. De schrij-
vers dragen korte verhalen of columns voor. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.

POORTERSHOES
Twee nieuwe koks verzorgen een gevarieerd 
weekmenu met zoveel mogelijk verse produc-
ten. Keuze uit 3 menu’s waaronder een vege-
tarische optie. Maaltijd: € 6,00. Voorgerecht en 
toetje: € 1,50. Het weekmenu staat op www.
poortershoes.nl. Voor het actuele aanbod kunt 
u terecht op onze website: www.poortershoes.
nl . Er zullen regelmatig nieuwe activiteiten 
worden aangeboden, bijvoorbeeld concerten 
ism het Prins Clausconservatorium. 

Op woensdag 10 februari om 19 uur geeft 
Sjoerd Vos een lezing over Transcendente 
Meditatie. Er zal meer verteld worden over de 
effecten, de techniek en de herkomst. Duur: 2 
uur. Aanmelden: iwcvos@gmail.com of telefo-
nisch: 06 3818 0225

BUURTLUNCH
Op donderdag 28 januari vindt in buurtcentrum 
Stadspark, Lorentzstraat de maandelijkse 
Buurtlunch plaats. De buurtlunch is ontstaan 
toen het SociaalTeam haar intrek nam in 
MFC De Stroming in de Rivierenbuurt. Onder 
het werkgebied van Sociaal Team “Rivieren-
buurt e.o.” vallen ook andere de wijken de 

Oosterpoort, Gruno-, Zeehelden- en Badstra-
tenbuurt, Laanhuizen en Stadspark. 

Om dichterbij de bewoners van deze buurten 
te komen is het idee ontstaan om maandelijks 
op diverse plekken een buurtlunch te organise-
ren, samen met bewoners. Op die manier krijgt 
iedereen de kans kennis te maken met elkaar 
en met het Sociaal Team, andere wijkwerkers 
(bv. de wijkagenten, stadsdeelbeheerder, e.d.) 
én omgekeerd, dus kortom gezellig met elkaar 
aan tafel onder het genot van een betaalbare 
lunch.

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, 
aanvang 20.00 uur. Dinsdag tafeltennisclub, 
aanvang 20.00 uur. Ben je 16 jaar of ouder 
dan kun je nog lid worden.

Laatste dinsdag van de maand creatieve club, 
aanvang: 20.00 uur. Woensdag om de week 
bingo, aanvang: 20.00 uur. 1e donderdag 
van de maand koppelkaarten, 2e donderdag 
bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 7 februari Kindercarnaval van 
14.00 tot16.00 uur. Kom verkleed en win een 
prijsje! Toegang voor leden gratis, niet leden 
€ 1,00. Voor verder informatie J. Tammes 06-
44050961 of email jtammes1@home.nl

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM
Maandag t/m vrijdag 12.45 tot 13.15 uur 
(met uitzondering van schoolvakanties) Jazz 
Lunchconcerten in het Grand Café van het 

Prins Claus Conservatorium. Toegang gratis. 
Het kan voorkomen dat er een lunchconcert 
vervalt, helaas kunnen wij dit niet altijd op tijd 
communiceren.

18 januari Concert & Masterclass Don Braden 
(sax) - Jazz. Singelzaal Prins Claus Conser-
vatorium aan de Radesingel 6 van 14.30 tot 
16.00 uur, toegang gratis.

25 januari Concert & Masterclass Todd Cool-
man (bas) - Jazz. Singelzaal Prins Claus Con-
servatorium aan de Radesingel 6 van 14.30 tot 
16.00 uur, toegang gratis.

31 januari Koffie Klassiek: Het Prins Claus 
Conservatorium presenteert…’Vol Toetsen’De 
Oosterpoort, Het Café | 11.30 uur | € 12,50 | 
t/m 29 jaar € 7,50 (incl. pauzedrankje) | Kaar-
ten via De Oosterpoort 

Piano, klavecimbel, orgel, pianoforte en 
clavichord. Prachtige nieuwe concertserie op 
de zondagochtend: studenten van het Prins 
Claus Conservatorium spelen samen met hun 
hoofdvakdocenten. Elk concert is weer anders 
en verrassend, echt een aanrader!

3 tot 6 februari Full Size Conducting 2016. Zie 
hanze.nl/prinsclausconservatorium.

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur. 
Geplande data: 25 januari, 21 maart, 30 mei, 
27 juni, en 26 september 2016.

SERVICE
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