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De Plu’s: culturele vrijdenkers
H.L. Wichersstraat op de schop!
Komt het goed met de rondweg?
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Opeens was daar die Facebookpagina van een roemrucht café dat
zo’n 35 jaar geleden aan de Oosterweg gehuisvest was. Een van
de redacteuren zag het al helemaal voor zich: een mooi verhaal
met leuke anekdotes over hippies, muziek, theater, biologische
paardenbloemsoep, hipsterbaarden avant la lettre, bier en ander
snoepgoed. Een kolfje naar zijn hand, dus er op af! Natuurlijk deed
onze immer enthousiaste vormgever daar graag een flinke schep
bovenop. En zo ontstond deze peace-editie met bubbels en bellen.
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Dat de bubbels en bellen zich hebben verspreid over het hele blad is niet
meer dan logisch, want het bruist hier nog steeds van de initiatieven. We
kregen deze maand zoveel oproepen dat er even overwogen is om er een
paar pagina’s voor beschikbaar te stellen. Het is er niet van gekomen;
de oproepen staan verspreid door de hele Oosterpoorter. Natuurlijk
wel zoveel mogelijk op een plaats waar ze ondersteund worden door
redactionele stukken. Wij hopen van harte dat er iets bij zit waar uw hart
sneller van gaat kloppen. Keuze is er genoeg. Wat dacht u van het helpen
organiseren van een initiatieven café? Mocht het u over de drempel
helpen: de wijkwethouder heeft toegezegd dat hij daar in ieder geval
aanwezig zal zijn. Maar misschien levert u wel liever een bijdrage aan een
duurzame stad (Oosterpoort 3PO), heeft u ideeën over de inrichting van de
toekomstige deksels op de Zuidelijke Ring (werkgroep Zuiderplantsoen),
wilt u zich als kunstenaar presenteren aan de buurt (Kunstroute) of wilt u
jongeren begeleiden bij het koken (Masterchef 2016). Keuze is er genoeg
en als we er met z’n allen de schouders onder zetten, blijft het hier nog
heel lang bruisen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld

Facebook.com/deoosterpoorter
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

met

BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Zonder
te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit korte verslag op de
hoogte. Maandag 20 januari was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.
Te gast was Marco Agema, eigenaar
van Grandtaria Friet van Piet en
procesbegeleider Oosterpoort 3P0
(spreek uit: drie punt nul). Dit project
gaat over duurzaamheid en Marco’s
droom is dat Groningen in het jaar
20125 energieneutraal is. Hij heeft al
veel voorbereidend werk gedaan en
nu presenteert hij zijn plannen in het
Buurtoverleg.
OPROEP
OOSTERPOORT 3P0

Werken aan een toekomstbestendige wijk
Voelt u zicht aangesproken door
bovenstaande titel? Dan bent
u wellicht geschikt om zitting te
nemen in het nieuw te vormen
kernteam Oosterpoort 3P0.
Dit team wordt de spin in het web
van alle (toekomstige) duurzame
projecten in de Oosterpoortwijk en
gaat samenwerken met kernteams
uit andere wijken van de stad
Groningen. Het uiteindelijke doel:
Groningen stad te feliciteren met
de titel “100% duurzame stad” op
31 december 2025!
Aanmelden voor het kernteam
kan via oosterpoort3P0@
groningen3P0.nl.
Wilt u eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Marco
Agema (Grandtaria Friet van Piet
en procesbegeleider Oosterpoort
3PO), tel. 06-51000901.

STICHTING GRONINGEN 3P0

3P0 verwijst naar de drie p’s: planet, people en profit, maar ook naar
een verbeterde versie (3.0). De vijf
pijlers van 3P0 zijn: mobiliteit, wonen,

energie, voedsel en productie. Voor
deze pijlers moet inzichtelijk gemaakt
worden welke duurzaamheidsprojecten er nu zijn en er moet een prioriteitenlijst komen met een tijdsplanning.
Elke pijler krijgt zijn eigen deskundig
adviseur. Het doel is om voor elke
pijler in 2025 geen CO2 uitstroom en
restafval meer te produceren en over
te gaan op duurzaam energieverbruik.
De verduurzaming moet vanuit de
wijken komen en collectief worden
aangepakt. Het project start in de
Oosterpoort en Oosterparkwijk en
wordt vervolgens over de stad uitgerold Om de urgentie zichtbaar te
maken wordt ergens in de wijk een
mobiele klok geplaatst die aftelt naar
31 december 2025.
Marco zoekt mensen uit onze wijk
die zich hier in een kernteam mee
bezig willen houden. Op 29 februari
komt de groep voor het eerst samen
met de groep uit de Oosterparkwijk.
Op 21 maart komen beide groepen
opnieuw samen en zullen ook de
adviseurs van de vijf pijlers aanwezig
zijn.
AANPAK RING ZUID EN DISCUSSIE IN
OOSTERPOORTER

De voorzitter is blij dat de stichting
Leefomgeving het advies geeft om
als buurt zoveel mogelijk positieve
zaken te halen uit de ringwegplannen
zoals ze er nu liggen. Als buurt willen
wij dat ook en maken we ons hard
voor de Esperantotunnel.
Er ontstaat (opnieuw) discussie over
veiligheid en bereikbaarheid. De ondernemers zijn blij met de aanleg van
de Helperzoomtunnel. Over enkele
maanden oordeelt de Raad van State
definitief over de plannen. Het Buurtoverleg verwacht goedkeuring.
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INRICHTING ZUIDERPLANTSOEN

Er ligt een voorstel voor de inrichting
van het Zuiderplantsoen. Uitgangspunt van de klankbordgroep vanuit
het Buurtoverleg is: het moet vooral
een ontmoetings- en gebruikersplek
worden. In deze Oosterpoorter staat
een oproep om hierover mee te
denken. Er wordt voorgesteld om
ecologisch tuinier Peter Bult er bij te
betrekken.
OUD WINSCHOTERDAIP OPEN

Deze actiegroep pleit voor een ingrijpende en kostbare aanpassing van
het plan. Het Buurtoverleg verwacht
niet dat dit haalbaar is. Vrijdag 29
januari is er een demonstratieve
bijeenkomst waarvoor een aantal
Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd.
…EN VERDER

Er is een vacature voor een bestuurslid Buurtoverleg. Er zijn nu vier
bestuursleden en een oneven aantal
is wenselijk. Wie wil kan zich aanmelden!
Het Voorontwerp Herziening Bestemmingsplan Wonen dat is binnen
gekomen gaat vooral over beperking
van kamerbewoning. Het zal door (of
namens) het Buurtoverleg worden
gevolgd.
Er zijn al acht aanmeldingen voor
de kunstroute op 21 mei en je kan je
nog aanmelden. Het conservatorium
doet mee en de Kroeg van Klaas
organiseert een avond met bandjes
uit de buurt. Er wordt een beroep
gedaan op een bijdrage vanuit het
Buurtoverleg. Er zijn momenteel
voldoende liquide middelen, dus het
Buurtoverleg kan activiteiten ondersteunen.
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg
aanschuiven, dan bent u van harte
welkom. De volgende vergadering
is op 21 maart om 20.00 uur in het
Poortershoes
EWD (met dank aan Tjeerd Flokstra)

OVERNAME
NATUURDESEMBAKKERIJ DE TERP
Vorig jaar hebben wij bericht over
natuurdesembakkerij De Terp die een
opvolger zocht. Nu kunnen we melden dat die gevonden is: Rob Metten
werkt sinds november vorig jaar twee
dagen per week bij de Terp en zal op
4 april de bakkerij overnemen van
Leo en Joke. Hij heeft al heel wat
bakkerijen van binnen gezien en kent
de ins en outs van het bakkersvak.
Na een aantal keren van werkgever
te zijn veranderd begint hij nu voor
zichzelf.
Wilt u Leo en Joke nog een keer
aan het werk zien, dan kunt u eens
in de bakkerij komen kijken. Dat kan
op dinsdag t/m zaterdag. Wees er
wel vroeg bij, want ze zijn aanwezig
vanaf een uur of vijf tot een uur of
tien in de ochtend. Op woensdag (tot
11.45 uur) en vrijdag (tot 11.15 uur)
zijn ze iets langer op de zaak.

AANLEG
REGENWATERRIOOL
INFORMATIEBIJEENKOMST IN HET
POORTERSHOES

De gemeente legt een regenwaterriool aan voor het regenwater dat
neervalt op het cultuurcentrum de
Oosterpoort. De nieuwe riolering
voert het regenwater af naar het Winschoterdiep. Zo hoeft het bestaande
riool dit niet meer te verwerken. En is
er bij hevige regenval minder kans op
wateroverlast op straat.
Ook voorkomt dit nieuwe riool het onnodig afvoeren van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. Vanaf
begin maart werkt een aannemer in
opdracht van de gemeente aan deze
klus. Als het weer meezit, is dit werk
voor 1 juli klaar.
WAT BETEKENT DIT?

Vanaf half maart is de Meeuwerderweg vanaf de Griffeweg tot de kruising Palmslag-Duikerstraat gesloten
voor doorgaand verkeer. Een omleiding is met borden aangegeven. De

woningen en winkels in dit deel van
de Meeuwerderweg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering van het
werk. Dat geldt ook voor de parkeergarage op de hoek van de Meeuwerderweg - Duikerstraat.
INFORMATIEBIJEENKOMST

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden en de overlast die dit oplevert? Kom dan op donderdag 18 februari naar de informatiebijeenkomst.
Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur kunt u
binnenlopen in het Poortershoes op
een moment dat u het beste uitkomt.
Medewerkers van de gemeente vertellen daar over de werkzaamheden
en beantwoorden uw vragen.
OPROEP

INITIATIEVENCAFÉ
OOSTERPOORT

KRACHT UIT DE WIJK

Bewoners hebben vaak het beste
zicht op wat er ontbreekt - of niet
goed gaat - in hun wijk of buurt. Zij
hebben vaak ook de beste ideeën
en komen met initiatieven om de wijk
mooier te maken.
Het initiatievencafé is een ontmoetingsplaats voor enerzijds bewoners
met ideeën of initiatieven en anderzijds bewoners, organisaties en
bedrijven die met kennis, ervaring of
slagkracht kunnen helpen om deze
initiatieven uit te voeren. Zo wordt
de kracht van de wijk gebruikt om
ideeën te helpen realiseren. En maken we samen de mooiste wijk.
HELP MEE!

Enthousiast geworden en wil je mee
helpen om een initiatievencafé te
organiseren? Meld je dan aan via de
mail: oosterpoort@initiatievencafe.nl.
Ook als je op de hoogte wilt blijven of
al ideeën hebt, dan horen we graag
van je. Via de mail hoor je dan als
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één van de eersten wanneer het eerste initiatievencafé Oosterpoort wordt
gehouden.
Meer informatie over het initiatievencafé staat op Facebook: initiatievencafé Groningen en op Twitter:
@initiatief050.
Afsaneh en Lucien
OPROEP

BELANGSTELLING
PEUTERSPEELZAAL
INVENTARISATIE

Op dit moment zijn de Borgmanschool (locatie Warmoesstraat) en
SKSG aan het inventariseren of er
belangstelling is voor een peuterspeelzaal bij de Borgmanschool.
Een peuterspeelzaal is een plek waar
kind(eren) met andere peuters (2-4
jaar) kunnen spelen. De nadruk ligt
niet zozeer op opvang, maar wel op
de ontwikkeling van het jonge kind.
Denk aan leren spelen en delen met
leeftijdsgenootjes, kennismaken met
materialen zoals verf, klei, potloden,
water en zand, leren door zingen,
voorlezen, bewegen en knutselen.
Hiermee wordt de stap naar de basisschool en buitenschoolse opvang
gemakkelijker. Kinderen gaan minimaal twee dagdelen naar de peuterspeelzaal en er is geen wachtlijst.

Heeft u interesse in een peuterspeelzaal op deze locatie, stuur dan uw
reactie voor 1 maart aanstaande,
zodat SKSG u in de inventarisatie
mee kan nemen.
U kunt contact opnemen met Mandy
Wienk, locatie manager Borgmanschool Warmoesstraat en SKSG
Roezemoes/Decibel via m.wienk@
sksg.nl of a.m.wienk@o2g2.nl.
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Bij alle commotie rond de Zuidelijke Ringweg heeft de Oosterpoort
zich met de reconstructie van het
Sterrenbos en de verdiepte aanleg
tussen Hereweg en Winschoterdiep een beetje als winnaar mogen
voelen. Maar verliezers zijn er ook
– elders in de zuidelijke wijken én
bij ons, in de H.L. Wichersstraat.
Of die nu voor de helft of uiteindelijk helemaal gesloopt wordt – het
zal er nooit meer zo zijn als vroeger. Tijd voor een terug- en een
vooruitblik met overburen Edwin
Klopstra en Hans*.

de wijkkrant van Helpman werd er
bezorgd (naast De Oosterpoorter, die
– natuurlijk! – veel frequenter op de
deurmat plofte).
NOORDKANT
Het is er best goed wonen – de huizen dateren uit de jaren twintig, zijn
eenvoudig maar degelijk gebouwd
en vrij ruim van opzet. De huren zijn
laag. De achtergevel van de even
nummers aan de noordkant, op zo’n
dertig meter van de ringweg, heeft
dubbel glas. Het verkeersgedruis lijkt
binnen, aan Hans’ werk- en eettafel,

Edwin voor de Degelijke woningen vlak langs de ring (foto EB)

Sinds de aanleg van de ringweg,
begin jaren zeventig, is de H.L. Wichersstraat een apart wijkje, afgesneden van de Oosterpoort. Hier, aan het
einde van onze bewoonde wereld,
begon een onbestemd gebied, met
houtzagerij Nanninga en daarachter
de milieudienst en de vijf pijpen van
de Hunzecentrale. Ook zo ‘vreemd’:

uit te houden. Hans beaamt dat, al
zegt hij een redelijke lawaaitolerantie te hebben en laat hij de laatste
tijd zijn slaapkamerraam ’s nachts
niet meer open. Maar nu de ringweg
op de schop gaat, heeft de onzekerheid toegeslagen. Dat de noordkant
verdwijnt, is een uitgemaakte zaak.
Deze wordt beheerd door CareX en
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gaat komende zomer over in handen
van Rijkswaterstaat, die dan direct
kan slopen. In deze rij veel wonen
veel gescheiden ZZP’ers en veel kunstenaars en dus ook Hans. Een andere
mogelijkheid op de woningmarkt was
er zo gauw niet in de acute noodsituatie waarin hij zich bevond.
ZUIDKANT
Bij de overkant begint de onzekerheid. Hier woont Edwin al sinds
2001. Hij is een tevreden bewoner,
in termen van prijs-kwaliteit. Dat er
door de jaren heen genoeg rare en
lastige types achter de rumoerige
ring terecht kwamen wonen, steekt
hij niet onder stoelen of banken. Hij
somt het aantal woningen op waar
alcoholisten aan hun trieste einde
kwamen, waar wietplantages ontdekt
werden (één daarvan door een brand
op de zolderverdieping waardoor
drie bovenwoningen in vlammen opgingen). Ook ‘de moord’ noemt hij,
terwijl ik vast besloten was dáár niet
over te beginnen. Beleid van verhuurder Lefier of niet – de Wichersstraat is zo lang hij er woont een
straat van de ‘diversiteit’ geweest,
met praktisch geen tweeoudergezinnen, wel ouderen en daartussen veel
vertegenwoordigers van ‘randgroepen’. Dealers en hun nachtelijke
klandizie, achtertuinen vol vuilniszakken Maar ook: de groet, het
praatje op straat. Een zekere saamhorigheid, die een paar jaar geleden
ook z’n beslag kreeg in een gemeenschappelijke moestuin.
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
Alleen – lage huren hebben hun
keerzijde. Achterstallig onderhoud.
De woningbouwcorporatie neemt het
woord zelf ook al jaren in de mond.
Er is gewoon erg veel geld nodig om
de woningen met hun enkelsteens

buitenmuren en houten vloeren op
de hogere verdiepingen een moderne
woonkwaliteit te geven. Veel huurders gaan daar onder de huidige wetgeving sowieso niet meer van profiteren. Na een eventuele renovatie
mogen de huren opnieuw vastgesteld
worden en ook de lagere inkomens
kunnen tegenwoordig scheefwonen:
boven de € 580,- krijgen ze geen
huursubsidie meer. Ja, zie dan nog
eens een sociale-huurwoning mét
tuintje te vinden...
PARKSCENARIO
Hans en Edwin zijn goed op de
hoogte. Ze weten dat er maar één
aannemer heeft durven inschrijven
op de aanleg van een aardbevingsbestendige bak waar het verkeer half
ondergronds doorheen zal gaan. Het
is een Duits bedrijf, dat misschien

WIJ RIVIERENBUURT is een
onderdeel van WIJ GRONINGEN
OPROEP

EERSTE HULP
BIJ FINANCIËN
Het begint met één rekening die je
niet meer kunt betalen. Dan twee,
dan drie. Je had je huishoudboekje
prima op orde, maar door (vaak)
onvoorziene omstandigheden,
zoals verlies van je baan of
partner, lukt het je steeds minder
goed de touwtjes aan elkaar te
knopen. De (financiële) problemen
stapelen zich op en je schaamt
je. Je kunt prima hulp gebruiken
en krijgt graag weer grip op je
administratie, maar hoe zet je de
eerste stap?
Meld je aan bij Eerste Hulp Bij
Financiën. Elke dinsdagmiddag
komt van 10.00 tot 12.00 uur een

pas tegen 2020 een gaatje vrij heeft
voor de klus. Intussen proberen ze de
signalen te duiden die er van eigenaren/beheerders van de woningen
komen. Wat bijvoorbeeld te denken
van de eerste bewoner die via CareX
aan de zuidkant van de straat zijn intrek genomen heeft? Betekent dit dat
Lefier zelf de straat ook al opgegeven
heeft? Dat zou je het parkscenario
kunnen noemen: áls het hier dan
over een krappe tien jaar zo mooi
wordt, wil niemand natuurlijk nog
zo’n povere rij sociale woningbouw
tussen De Linie en het nieuwe groen!
Edwin en een aantal andere bewoners
hebben het de verhuurder gevraagd.
Ze hopen het op een gesprek in
maart te vernemen, vóór Lefier zelf
met zijn plannen naar buiten komt.
Ze zullen daarbij aandringen op een
garantie dat ze tijdens de aanleg van

groep wijkbewoners bijeen in MFC
De Stroming, Merwedestraat 54,
Groningen.
Je krijgt daar inzicht in je papieren
chaos, tips om weer grip te krijgen op
je administratie en kunt ervaringen
uitwisselen met groepsgenoten.
De bijeenkomst is gratis. Wij vragen
alleen een goede motivatie en de wil
om zelf je problemen serieus aan te
pakken.
Eerste Hulp Bij Financiën staat voor:
• hulp bij het op orde brengen van
je administratie
• inzicht krijgen in hoe je
problemen zijn ontstaan (en wat
je zelf daartegen kunt doen)
• ervaringen uitwisselen met
lotgenoten in de groep (jij bent
niet de enige met schulden)
• het krijgen van tips over
voorzieningen en regelingen
• het opzetten van een eenvoudig
huishoudboekje

7

de nieuwe ringweg – vijf jaren van
lawaai, van vroeg tot laat, doordeweeks en in de weekenden – te allen
tijde met een vertrekpremie voor een
andere woning kunnen opteren.
We nemen afscheid bij Hans op de
stoep. Omkijkend voor een laatste
groet zie ik beide heren lopen in de
schemering – de een naar een afspraak, de ander naar zijn voordeur.
Ze gaan kennelijk niet gebukt onder
de situatie. Vast een eigenschap waarmee je het goed uithield in zo’n straat
van voors en tegens.
Dirk de Rijk
* Naam op verzoek van geïnterviewde gewijzigd

•
•

(ook) ruimte voor individuele
gesprekken
indien nodig, het maken van
vervolgafspraken (mogelijk met
een professionele hulpverlener)

Is één bijeenkomst niet voldoende,
dan schuif je de volgende keer
weer aan. Er is erkenning voor je
persoonlijke situatie en privacy.
Vrijwilligers en professionals
van het Wij Team hebben een
geheimhoudingsplicht.
AANMELDEN

Je kunt zonder aanmelden bij de
groep voor Eerste Hulp Bij Financiën
terecht.
Voor vragen kunt je bellen/mailen
met Abdel Azghoughi, telefoon 062783974 of 050-3676400.
Email abdel.azghoughi@wij.
groningen.nl
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STUDENTEN MAKEN VERBETERPLAN
LEEFBAARHEID OOSTERPOORT
Vier studenten van de opleiding Human Technology van de Hanzehogeschool hebben in anderhalve maand bewoners en deskundigen uit
de Oosterpoort geïnterviewd voor hun onderzoek naar de leefbaarheid
binnen onze wijk. Met verrassend originele en goed
uitgedachte oplossingen
voor een drietal problemen die ze tegenkwamen.
De wisselwerking tussen
bewoners en de gebouwde
omgeving stond hierbij
centraal. Het is aan ons, de
buurtbewoners, om te kijken wat we ermee willen!
Op 27 januari jongstleden
presenteerden Glenn, Julia,
Vera en Wouter hun werk en
plannen aan belangstellenden
in het Poortershoes. Aan de
hand van videobeelden bespraken de studenten hoe ze
te werk zijn gegaan. De hoofdvraag was: welke factoren zijn
van invloed op de leefbaarheid in
de wijk en hoe kun je die factoren
beïnvloeden zodat die leefbaarheid
wordt vergroot? Drie zaken blijken in
de Oosterpoort voor verbetering vatbaar: communicatie, parkeren en geluidsoverlast. Samen met bewoners
en andere betrokkenen hebben de
studenten gesproken over oplossingen. Ze gebruikten diverse creatieve
methodieken zoals ‘random woorden
techniek’, ‘persoonlijke analogie’ en
‘onderzoeken door ontwerpen’.
COMMUNICATIE

De Oosterpoortbuurt heeft zijn eigen
wijkagent en buurtzorg. Verschillende
bewoners ervaren een belemmering
in het contact met één of meerdere
van deze partijen. Door het niet
nakomen van de beloftes door de
gemeente of politie, raken bewoners
gedemotiveerd om (opnieuw) een
melding te doen.
Ook het Buurtoverleg kampt met
slechte communicatie, vooral met de
gemeente. Er wordt genoemd dat er
geen inspraakmogelijkheden zijn en
dat er geen actie wordt ondernomen
na meldingen van bewoners.

plaats kan hulp worden gevraagd bij
het boodschappen doen, handig voor
alleenstaande ouderen en een leuke
manier om eens een
aardige student te
leren kennen! Je kan
ook zelf diensten
aanbieden of ruilen.
Of een eigen activiteit starten waarvoor je anderen
uitnodigt. Je vindt
er alle informatie
over de buurt,
de gemeente en
waar je waarvoor
moet zijn. Je kan
er hulp en medestanders vinden
bij overlast en zo
een actiegroepje
beginnen.
Op de
)
EB
n en Wouter (foto
Julia, Vera, Glen
klachtenpagina
kun je een klacht melden en
PARKEREN
wellicht ontdekken dat er meerdere
De Oosterpoortbuurt is een vooroorbewoners zijn met dezelfde klacht.
logse wijk met veel smalle straatjes
Alles onder het mom: samen sta je
waarin het niet makkelijk is om te
sterk (en is het een stuk gezelliger).
parkeren. Uit een onderzoek van de
Beste Glenn, Julia, Vera en Wouter,
gemeente Groningen uit 2014 blijkt
hartelijk dank voor jullie inzet en
dat het aantal parkeerplaatsen onder bijdrage in onze buurt!
het gewenste aantal ligt. Bovendien
willen buurtbewoners de auto liefst
AvdB
dichtbij hun huis parkeren, iets wat
OPROEP
met name geldt voor ouderen en
gehandicapten.
OVERLAST? MELD HET!
Als op de schaal van ‘leefbaarheid
GELUIDSOVERLAST
in de wijk’ een goede relatie met
Bewoners hebben al geruime tijd last
je buren positief scoort, dan zal
van ‘harde knallen’ in de avond en
‘stelselmatige overlast’ de meter
nacht waardoor zij wakker schrikken.
negatief doen uitslaan. We hopen
Dit gebeurt ook regelmatig tijdens
er natuurlijk op dat u prettig met
voetbalwedstrijden en evenementen
uw buren samenleeft, maar we
in De Oosterpoort.
zijn ook benieuwd naar verhalen
van wijkbewoners die op één of
OPLOSSING: OPRICHTING VAN
andere manier overlast in hun
WEBSITE ‘DE OOSTERPOORTAAL’
straat ervaren. Hebt u regelmatig
(FICTIEVE WEBSITE)
overlast van uw buren, of hebt u
De buurtsite fungeert als centraal
overlast gehad en heb u daar met
ontmoetingspunt. De wijkbewoner
uw buren een goede oplossing
kan er terecht voor leuke, maar ook
voor kunnen verzinnen? Laat
minder leuke zaken. Op parkeersenhet ons dan weten! Mail, bel,
sor Park Puck zie je de beschikbare
Facebook of Twitter ons met uw
parkeerplekken en op de Buurtmarkverhaal!
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KOMT HET GOED MET DE
ZUIDELIJKE RINGWEG?
In het vorige nummer van de Oosterpoorter besteedden we al aandacht
aan de discussie over de Zuidelijke Ringweg. In 2008 maakte de gemeente de keuze uit zes verschillende varianten om de ringweg aan te
pakken. Het plan dat nu wordt uitgewerkt, leek velen de beste oplossing: het verkeer gaat grotendeels onder de grond, daardoor zie en hoor
je de auto’s niet meer. Ook komt er weer een verbinding naar het Sterrebos, het nieuwe stukje groen krijgt een chique naam: Zuiderplantsoen.

Het toekomstig Zuiderplantsoen is op zoek naar invulling (foto Aanpak Ring Zuid)

De afgelopen jaren werd duidelijk
dat niet iedereen gelukkig is met de
plannen. Een van de actiegroepen Groningen Verdient Beter - nodigde
bewoners van de Oosterpoort, De
Linie en de Kop van Oost uit voor
een informatie- en debatavond in het
Poortershoes. Een impressie.

22.00 uur moet betalen om de auto
te parkeren.

Hij vergelijkt de plannen voor het
verkeer met eerdere grote werken,
zoals de aanleg van de diepen of de
bouw van de vestingwerken. Volgens
hem is over die plannen destijds
goed nagedacht en leverde dat iets
goeds op voor de stad. Hij stelt dat
dit met het huidige plan voor de
Zuidelijke Ringweg niet het geval is.
In 2008 is een voorkeur uitgesproken
voor deze variant. Andere varianten
waren om een deel van het verkeer
om te leiden via een ‘Zuidtangent’
in het groene gebied tussen de stad
en Haren, of om de ringweg dubbeldeks aan te leggen. Op die manier
zou een betere scheiding tussen het
doorgaand verkeer komen en mensen die van pakweg de Oosterpoort
naar Vinkhuizen rijden. In het huidige
plan blijft al het verkeer op dezelfde
route. In andere steden is een aparte
rondweg voor het stedelijk verkeer
aangelegd, in Groningen is dat niet
het geval.
PAS OP DE PLAATS?

GESCHIEDENIS

Als eerste neemt Geert Hovingh
het gezelschap mee terug in de tijd.

Uit cijfers blijkt dat maar 20% doorgaand verkeer is, bijvoorbeeld van
Drachten naar Winschoten. De rest

OPKOMST

Het is een natte vrijdagavond in
januari en het waait. Leden van
Groningen Verdient Beter (GVB) zijn
binnen nog druk bezig met de laatste
voorbereidingen: de beamer wordt
getest, de USB-stick en de powerpointpresentatie gecontroleerd. Ook
de initiatiefgroep ‘Houd het Winschoterdaip open’ is present. Met gevaar
voor eigen leven wordt er boven de
piano een spandoek opgehangen.
Uiteindelijk druppelen er zo’n 20
mensen binnen. De helft komt uit de
Oosterpoort of De Linie. De rest komt
uit andere wijken uit het zuiden van
de stad, zoals de Rivierenbuurt of
De Wijert. Voor een aantal is het een
onaangename verassing dat je tot

De nieuwe Zuidelijke Ringweg brengt vele nieuwe knelpunten met zich mee (foto GVB)
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van het verkeer rijdt kortere afstanden en blijft in de stad. In de plannen
rijdt het doorgaand verkeer beter
door. Het andere verkeer wordt sneller van de ring afgehaald en gaat
via nieuwe of andere afritten de stad
weer in. GVB verwacht dat dit tot opstoppingen leidt in de straten in wijken en buurten, onder andere bij het
kruispunt met de Griffeweg. Hovingh
pleitte ervoor om een pas op de
plaats te maken: geen nieuwe ringweg op deze manier, maar zoeken
naar een oplossing waar de mensen
in de stad echt van profiteren.
VEILIGHEID

Pieter Sauer vervolgde met een toelichting op de veiligheid. Als voormalig kinderarts wil hij zich inzetten voor
de gezondheid van kinderen. GVB
zet vraagtekens bij de hoeveelheid
fijn stof en het vervoer van gevaarlijke stoffen dat over de ringweg gaat.
Sauer wees op maximale grenzen
die speciaal voor scholen in het gebied gelden, daar zou onvoldoende

OPROEP

AANMELDEN VOOR WERKGROEP TOEKOMSTIG ZUIDERPLANTSOEN
Ondanks de aanhoudende voor- en
tegendiscussie is de kans groot dat
binnenkort, volgens plan, wordt begonnen met de aanpak van de zuidelijke
ringweg. Wij als omwonende wijkbewoners willen actief betrokken zijn bij
deze aanpak en vooral bij de invulling
van het gebied tussen de Oosterpoort
en de Linie, het toekomstige ‘Zuiderplantsoen’. We willen daar niet alleen
een fraai groen gebied van maken
maar vooral ook een aantrekkelijke,
veel gebruikte verblijfsruimte creëren

rekening mee worden gehouden.
Ook stelden de leden van GVB dat
het gesprek met de gemeente in
zijn algemeenheid maar moeizaam
verloopt.
HOE VERDER?

Het was jammer dat er niemand van
‘de tegenpartij’ aanwezig was om die
vragen te beantwoorden. Wel zat er

voor de omwonende wijkbewoners. Met
de projectgroep Aanpak Ring Zuid is
een afspraak gemaakt om samen met
actieve omwonenden een werkgroep
op te zetten die daar ideeën voor gaat
aanleveren. Ook het Centrum voor
Beeldende Kunst wordt erbij betrokken.
Heb je ideeën over de invulling van dit
gebied en/of wil je actief meedenken
dan kun je je nu aanmelden voor deze
werkgroep. Dit kan via het emailadres
buurtoverleg@gmail.com

een raadslid van de PvdA als bewoner aan tafel. Hij wees erop dat het
college graag mensen bij de plannen
voor de stad wil betrekken. Zijn beeld
was dat dit bij de ringweg beter kan.
Binnenkort bespreekt de gemeenteraad dit punt met het college van
B&W.
YvM

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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DE PLU’S: VROLIJK
AANGESTUURD EN PRETTIG
GESTOORD!
We schrijven 1975. Een jonge Liwwadder gaat op bezoek bij zijn studerende broer in de Warmoesstraat. Vanaf het station slentert hij langs het
pand Oosterweg 46. Uit pure nieuwsgierigheid kijkt de Friese reiziger
door de bestofte ruiten en ziet een enorme puinzooi aan uitgezakte,
brandbare plafonds en ander ongemak. Dwars door het tochtig puin,
de afgebladderde muren en het duimendik neergedwarrelde stof ziet hij
nieuwe mogelijkheden: ‘Dit zou best eens een theehuisje kunnen worden….’ De rest is zoals dat zo mooi heet: geschiedenis.
ZANGCAFÉ

Een theehuis is het nooit geworden,
de Plu’s. Wel een café chantant (letterlijk: zangcafé). Vele Ierse, Franse,
maar bijvoorbeeld ook Scandinavische en Israëlische folkartiesten
hebben opgetreden in het door Jan
(de Liwwadder) Stelma eigenhandig
uit de puinresten opgetrokken café.
We spreken met Stelma en Harmke
Eisen, destijds medewerkster bij het
‘kollektief’ de Plu’s. Vanaf het begin
trok het café een gemêleerd publiek. Stelma: ”Antroposofen liepen
hier rond, veel muzikanten natuurlijk en alles wat een beetje links
en betrokken was, mensen van de
wijkraad, maar ook buurtbewoners
die een biertje kwamen halen. De
Oosterpoort was enorm in beweging
onder andere door het verzet tegen
AAgrunol. De Onafhankelijke Staat
Oosterpoort (OSO) werd uitgeroepen. Er werd heel wat af vergaderd
en geluld, dat was een beetje het milieu in de kroeg.” Het meubilair voor
het café werd bijeen gescharreld vanuit het grof vuil dat toen nog op vaste
dagen bij de straat werd gezet: Het
was echt een ‘houtje-touwtje café’.
DE RATELAAR

“We kwamen er snel achter dat je
nergens je activiteiten kenbaar kon
maken. Het Nieuwsblad (tegenwoordig Dagblad van het Noorden) had
geen uitpagina of zoiets. Toen hebben wij de eerste echte uitkrant van
Groningen, De Ratelaar, opgericht.
We belden galeries en kroegen om

achter activiteiten voor in de agenda
te komen. Daarbij plaatsten we allerlei artikelen: Herman Finkers stuurde
gedichten, Eddy Determeyer schreef
over jazz en Robbie Kauffman over
popmuziek. Het werd een populair
krantje. De oplage van tweeduizend
stuks die we lieten drukken bij De
Regenboog, verkochten we vanuit
de bakfiets in een middag. Al snel
hoefden we niet meer achter de informatie aan, maar werden we gebeld:
Iedereen die wat organiseerde wilde
erin”.

met de bestaande maatschappelijke
verhoudingen, waarin de werkelijke
macht steeds meer komt te berusten
bij ekonomische, politieke en sociale
machtsconcentraties streeft vereniging Kloet naar een samenleving
waarin de werkelijke beslissingen
over produktie en konsumptie door
allen op basis van gelijkwaardigheid
worden genomen.” Okido!
DE VERENIGING

NIEUWSBLAD

“Begin jaren ‘80 kwam het Nieuwsblad vanuit het niets met een supercomplete uitgaansagenda. Wij waren
flabbergasted. Hier klopte iets niet.
In de volgende Ratelaar stopten we
met opzet wat spelfouten in namen
van buitenissige kunstenaars. Toen
dezelfde fouten in de uitagenda van
het Nieuwsblad verschenen wisten
we genoeg. Met genoegen hieven
we de Ratelaar op: onze taak was
volbracht.”

De Plu’s was overgegaan van een
eenmansinitiatief in een ‘kollectief
van vrijwillige hippies’ die de tent
runden. Naast het organiseren van
concerten en ‘het opnemen, persen
en verspreiden van platen’ kwam
er ook een expositieruimte en een
restaurant in de Plu’s. Stelma: “Ik had
vaak buitenlandse gasten-op-doorreis die hier vaak ook bleven logeren.
Een van die jongens werd verliefd op
Baukje, een juf van de Vrije School
die hier wel eens een borrel dronk.
De jongen had geen verblijfstatus,
maar kon lekker koken. Dus openden
wij een restaurant en maakten hem
kok: Tsaki Kun, chef Midden-Oosterse specialiteiten! Toen het verliefde
stel naar Zeist verhuisde, was dat
ook meteen het einde van het restaurant. Zo ging dat in de Plu’s. Je doet
iets omdat je het leuk vindt of omdat
het handig uitkomt. Is de noodzaak
weg, dan pak je net zo gemakkelijk
weer iets anders op, zoals...

DE KLOET

HET GRAND THEATER

“Toen we ook grammofoonplaten
– elpees – wilden gaan uitbrengen
onder andere die van Luka Bloom,
voelden we ons geen gewoon café
meer. We vonden het tijd om de boel
iets meer te formaliseren. Tijdens
een roerige vergadering met de toen
aanwezige bezoekers werd de vereniging Kloet opgericht. De belangrijkste doelstelling: “Vanuit onvrede
12

Op enig moment organiseerden een
aantal cultureel actieve vrijdenkers
uit de stad een vergadering in de kelderbar van Vera. Algehele klacht: te
weinig podiumruimte in deze uit zijn
cultuurvoegen barstende stad. Strategie: Aksie: We kraken de schouwburg voor één nacht! We moeten
een politiekpamflettistisch statement
maken! Iemand stelde voor om een

midden-oos
te

rse specia
liteit

en

Eamon Murray
ry Moore) met
Luka Bloom (Bar

Menukaart

gebouw te bezetten
‘waar je nog echt wat
mee kan’. De vereniging ‘Ruimte voor
Kultuur’ werd opgericht en de voormalige bioscoop ‘Grand
Theatre’ gekraakt.
Twee Jannen (Stelma en Veldman)
bleven achter na de
weekendkraak: als
er echt ruimtegebrek is voor cultuur
moeten we deze
ruimtes bruikbaar
maken. Zo geschiedde.
FINKERS EN SCHAAP

Ondertussen bloeide de Plu’s
als nooit tevoren. Herman Finkers had er zijn eerste publieke
optreden buiten Almelo. Peter
‘adem mijn adem’ Schaap
leende zijn ballpoint aan een
pianist om verkeerd gevallen
spacecake te lozen en er waren succesvolle folkconcerten.
Sets van 20 minuten waarbij
de tap dicht ging. Wie het
waagde door de muziek heen
te kletsen, werd van achter de
bar vriendelijk verzocht ‘op te
zouten’. De plu’s kreeg internationale bekendheid in het circuit van
folkmuzikanten. Deze konden jaren
later nog goede sier maken met “Ik
heb nog in de Plu’s gespeeld!”
HELAAS

Toen verdwenen een aantal gezichtsbepalende persoonlijkheden
uit beeld. ‘Het kollectief’ dat de Plu’s
was geworden, werd te groot en te
onsamenhangend. Je kreeg een
strikte groep (nieuwlichters) en een
rommelig-schommelig denkende
groep (oude kern). Tijdens een
vergadering werden vier mensen
(schommelaars) te licht bevonden
voor taken binnen de Plu’s. Zij
werden bijvoorbeeld geacht geen
bardiensten meer te draaien. Het
liep af met een sisser, maar de toon
was gezet. Harmke Eisen: “De oude
idealen van het ‘kollektief’ werden bij
het grofvuil gezet. Iemand ontwikkelde een enquête. Kon je aangeven
(met een +, een - of een 0) hoe goed

De Plu’s exposeerde regelmatig werk
van beeldende kunstenaars, zoals dat
van Ruud van de Akker. Hij kon dus
tijdens concerten naar zijn - al dan
niet - gef latteerde zelfportret
(onderste foto rechts) kijken.

je met iemand kon samenwerken.
En hoe je vond dat iemand zijn taken
uitvoerde. Alle namen van het kollektief stonden erop. De rommeligschommelig denkenden boycotten de
inventarisatie. Het brievenbusje waar
de formulieren in moesten, werd op
onverklaarbare wijze met inhoud en
al in de as gelegd.”
OOSTENWIND

We schrijven 1985. De ramen in
de Plu’s staan wijd open, de lichten zijn aan. De laatste licht naïeve
toekomstdromen verwaaien in de
oostenwind. De neergedwarrelde
rommelig-schommelig idealen worden door strikte handen over de
drempel geveegd. Het is voorgoed
voorbij. Een paar maanden later kan
de Plu’s zijn betalingsverplichtingen
niet meer voldoen.
HIER BEN IK!

Voor veel bezoekers is de Plu’s
allesbepalend geweest voor de
13

kennismaking met de stad Groningen. Harmke: “Ik kwam eigenlijk
toevallig in de Plu’s terecht. Ik was
al folkfanaat en idolaat van Ierland,
net als Henk Scholte (Törf) die ik er
de eerste avond ontmoette. Hij had
net zo’n heimwee naar Ierland als
ik. We moesten maar eens bij elkaar
eten, besloten we. Een week of wat
later ging bij mij thuis de bel: Henk
Scholte, met een paar elpees onder
zijn arm! Hij sprak de legendarische
woorden: “Hier ben ik! Gedeelde
smart is halve smart!”
Klaas Kloosterman
Dit overzicht kwam tot stand dankzij
de welwillendheid van Jan Stelma en
Harmke Eisen.
Café de Plu’s heeft een eigen
Facebookpagina. De foto’s bij dit
artikel zijn daarvan afkomstig.
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Borgmanschool
vormgeving Evelien Brak

OOSTERKIDZZZ
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MOVE BRENGT PRAKTISCHE PROJECTEN
NAAR BASISSCHOLEN IN DE STAD
POORTERSHOES MET STICHTING MOVE KLAAR VOOR DE TOEKOMST

In januari deed de stichting Move
haar intrede in het Poortershoes.
Move richt zich op ‘sociaal ondernemen met kinderen’. De Oosterpoorter sprak met Foke Prins (22)
en Hanna Dons (25), ‘trainee projectcoördinatoren’ van Move.
Per mail werd de redactie geïnformeerd en meteen was onze
interesse gewekt. We lazen dat
Move ‘kortlopende projecten’ ging
organiseren waarin studenten en
kinderen uit ‘aandachtswijken’ elkaar
en elkaars leefwereld zouden gaan
leren kennen. “Door deze doelgroepen bij elkaar te brengen creëren we
meer verbinding tussen verschillende
groepen mensen in de wijk en in de
stad. Zij ontdekken waar hun talenten
liggen en hoe ze met hun specifieke
kwaliteiten een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving”.
Geprikkeld door de termen ‘projecten’, ‘kinderen’ en ‘aandachtswijken’
gingen we op bezoek in het Poortershoes, waar Foke en Hanna een
prachtige werkplek hebben die uitkijkt
op de oude Oosterpoort aan de kant
van de Oosterweg.
WINNEND DUO

Foke en Hanna zijn spontane en
ondernemende vrouwen. Foke heeft
een achtergrond in sportdidactiek,
sociaal pedagogische hulpverlening,
maatschappelijke vorming en verantwoord ondernemen. Daarnaast
studeert zij culturele en maatschappelijke vormgeving. Hanna is gespecialiseerd in taal en cultuur en heeft
een cum laude master Kunstbeleid
en -Management. Als voorzitter van
het dagelijks bestuur van cultureel
studentencentrum Usva heeft zij veel
ervaring opgedaan met het werven
en begeleiden van studenten.
Beide dames hebben vanuit hun
studies en stages regelmatig en met
veel plezier met kinderen gewerkt.
Toen ze enkele maanden geleden
een oproep van Move op Facebook

zagen, hoefden ze niet lang na te
denken. Onafhankelijk van elkaar
solliciteerden zij, werden aangenomen en volgden een opleiding bij
Move in Utrecht. Daar leerden ze
elkaar kennen en ontdekten dat ze
op nog geen steenworp afstand van
elkaar in de Oosterpoort woonden.
Het lag dan ook voor de hand om
vanuit deze wijk te gaan werken. Het
Poortershoes stelde graag ruimte ter
beschikking, want de doelstellingen
van Move sluiten goed aan bij die
van het buurtcentrum.
DE MOVE-DRIEHOEK

Stichting Move is in 2010 opgericht.
In grote plaatsen als Utrecht, Leiden, Rotterdam en Amsterdam zijn
er meer dan 200 studenten en 900
kinderen actief.
De missie van Move is om in 2016 in
alle grote Nederlands studentensteden concrete, kortlopende projecten
te hebben lopen, waarbij het eigenaarschap bij de studenten en scholieren ligt. Centraal staat de Movedriehoek, die bestaat uit drie partijen:
maatschappelijke partners, studenten
en scholieren van groep 7 en 8 van
16

basisscholen. De studenten geven
les over een thema aan de scholieren en de maatschappelijk partners
fungeren vaak als sponsor. Foke legt
uit hoe het werkt: “Wij leggen contact
met de drie partijen en er wordt een
thema bepaald. Dat gebeurt meestal
door de maatschappelijke partners,
maar soms ook door de scholieren.
Voorbeelden van thema’s zijn milieu,
duurzaam ondernemen of gezond leven. Vervolgens geven de studenten
vier lessen over dat thema aan de
scholieren. In de eerste les bepalen
we binnen het thema gezamenlijk de
deelonderwerpen die in de volgende
lessen worden uitgewerkt. Elk Move
project heeft een verbindende activiteit. Dan gaat de klas een dagje mee
naar het HBO of een studentenvereniging om leefwerelden te delen”.
De studenten worden door Foke en
Hanna opgeleid en zorgen zelf voor
de invulling van hun project. Zij doen
dit op vrijwillige basis en zijn maximaal 6 maanden bij Move betrokken.
SPRINGPLANK

Hanna vertelt dat het fraaie kantoor
in het Poortershoes een perfecte
springplank is voor projecten door

heel Groningen: “in de zalen van
het Poortershoes kunnen we ook
de opleidingen voor de studenten
verzorgen of bijeenkomsten met de
maatschappelijke partners houden”.
Het eerste project staat al in de steigers en vindt plaats op Christelijke
MOVE PROJECTEN IN DE BUURT

Tijdens een Move project nemen
de studenten een kijkje in het leven
van de kinderen en andersom. Ze
brainstormen samen over vragen
als ‘Wat kan de wijk leuker maken?’,
en ‘Hoe kunnen wij samen de wijk
leuker maken?’ Dit resulteert in een
concreet project, zoals muurtekeningen, het plaatsen van bankjes,
een duistere hangplek pimpen of
een wijkfeest organiseren.

basisschool De Kleine Wereld in de
Korrewegwijk. Ook met de Borgmanschool in onze eigen wijk is al
een gesprek geweest. Er zijn enkele
maatschappelijke partners gevonden
en ook het leggen van contacten
met studentenverenigingen verloopt
voorspoedig. Aan de enthousiaste

projectcoördinatoren Foke en Hanna
zal het in ieder geval niet liggen. Zij
zijn pas tevreden als op iedere basisschool in de stad een project loopt
dat ervoor zorgt dat alle deelnemers
trots zijn op zichzelf en het resultaat dat ze hebben neergezet. We
wensen ze alvast een vliegende start
vanuit de Oosterpoort toe.

Een voorbeeld van een project in
Groningen is een kortlopend project
waarbij de Kredietbank als maatschappelijke partner fungeert. De
studenten zijn afkomstig van de
Hanzehogeschool en geven de eerste les in maart aan kinderen van
groep 7 van basisschool De Kleine
Wereld aan de S.S. Rosensteinlaanstraat. Naar verwachting zal het
project 4 maanden lopen.

Foke en Hanna werken beiden
anderhalve dag per week voor Move
en zijn op woensdag en vrijdag in
het Poortershoes te vinden. Geïnteresseerden kunnen zo even binnen
lopen: de dames zijn graag bereid
de doelstellingen van Move toe te
lichten.
Rudi Niemeijer (foto Joost van den
Berg)

JUNIOR MARTIR: IEMAND LEERT ALTIJD
WAT BIJ MIJ, OOK ALS HIJ NIKS KAN
We treffen Junior Martir in zijn goed geoutilleerde leslokaal – aan de ene
kant staan twee drumstellen, aan de tegenoverliggende muur hangen
tientallen posters van allerlei optredens. Hij is namelijk drummer/percussionist en drumleraar.
Hij vertelt dat ‘Junior’ niet zijn officiële
naam is, maar een artiestennaam. Hij
heet naar zijn vader, maar werd altijd
Junior genoemd. Vandaar. “Ik ben bij
Ewald Chocolaad begonnen. Voor
die tijd speelde ik overal in het land
drums. Hij zette mij ook op het spoor
les te gaan geven.”
LESGEVEN

De hoofdmoot van Junior’s werk is
het lesgeven. “Ik doe alles in mijn
eentje. Als iemand bij mij op drumles
komt leer hij altijd wat te spelen, ook
als hij niks kan. Ik heb een speciale
werkwijze waardoor iedereen iets
leert.” Onderhand heeft hij hier de
nodige ervaring in. “Ik doe dit best al
lang, zo’n twintig jaar.” Junior geeft
les op alle niveaus. Hij heeft ook enkele leerlingen op het conservatorium
voorbereid. Naast het lesgeven geeft
hij workshops op middelbare scholen
en bedrijven. Bij bedrijven gaat het

om leren samenwerken. “Dan laat ik
ze Braziliaanse ritmes spelen en dan
moeten ze wel samenwerken.”
CARIBISCHE RITMES

Junior begeleidt ook popbandjes.
“Jongeren en volwassenen. Hoe ze
moeten samenspelen. Hoe de muziek moet klinken. Zuiver zingen. Discipline.” En hij is bezig met een boek.
“Ik begeleid een band bij het uitbrengen van een boek waarin staat hoe je
Caribische ritmes speelt.”
Ten slotte moet nog vermeld worden
dat hij zelf ook regelmatig drumt. “Ik
speel overal en nergens als invaller.
En ik heb een sambaband die overal
in het land speelt: Batatuké. We treden heel vaak op, met danseressen
en zo.”
Mocht u zelf zin hebben gekregen
om op drumles of groepsles te gaan
17

Drumleraar Junior Martir (foto JvdB)

of wilt u Junior boeken voor een
workshop, dan moet u even het
internet op. Junior is werkzaam voor
Stichting Positivo en te bereiken via
de website www.stichtingpositivo.nl.
Chris van Boetzelaer
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 27
1. Zij schrijft over rolmodellen. (12)
2. Grafische familie van de voorstoel en de buitentafel. (9)
3. Met een van de zeven belasten.
(11)
4. Stuk land in het waddengebied
waar een gemene smeerlap
woont. (15)
5. Manier om schuinschrift vorm te
geven. (13)
6. Die drukplaat is heel erg versleten. (6)
7. Zorgen dat je er nog een gat in
ziet. (7)
Na het correct invullen van de
cryptofilippine leest u in de grijze
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters.

8. Hou maar op, de regels eisen dat
we hierna verder gaan. (8)
9. Vroeger wachtte zetsel hierin op
de afvaart. (5)
10. Speelde Feike Boschma. (7)
11. ‘Schijten op een natte krant.’ (8)
12. Met klapperende tanden ervoor
zorgen dat het vouwbaar wordt.
(6)
13. Legde informatie vast over een
grenslijn. (7)
14. Hiermee kun je de Oosterpoorter
van rechts naar links lezen. (11)
15. Het vrouwelijke karakter van een
drukpers. (8)
1

8

2

2

4

3

4

5

4
2
De oplossing moet uiterlijk
op maandag 29 februari
5
9
binnen zijn bij de redactie
van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724
CA, Groningen o.v.v.
Cryptofilippine nr. 27. 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.

5

3

8
9

1

Oplossing Cryptofilippine de
Luxe 26 – Katholicisme

1

7
9

5

8

7

5

6

5

9
1

4

2
2

4
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6
3
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1. Broeder 2. Bekeren 3. Schrift
4. Kruiskerk 5. Biechtstoel 6. Zijbeuk 7. Kardinaal 8. Rome 9. Armenbank 10. Bisdom 11. Retabel 12. Rozenkrans
13. Hoogkoor 14. Deken 15. Pijplasser 16. Pausmobiel 17. Doopvont 18. Misdienaar 19. Zonde.

4

6

8

17

7
9

6

3
6
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1

2

5

1

20

2
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De oplossing is EERST ZIEN DAN GELOVEN
De winnaar is Welmer Boiten uit de Jacobstraat. Gefeliciteerd!
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3

8

2

15

1

2

10

14

7

8

6

13

1

1

12

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

7

9

6
6

11

6

7

4

7

16. Meubel in het Grafisch Centrum
waar je overheen kan springen.
(3)
17. Handig Als Je Een Bedrijf Wilt
Beginnen. (13)
18. De verdienste van ouderdom.
(10)
19. Door André Rieu wordt alles plat.
(4)
20. Dat kaartje mag je niet met muntgeld betalen. (6)
21. Somber uit de offsetpers gekomen. (7)

3
5

7

3
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KOEK

OP DE HOEK

In de rubriek “Koek op de hoek”
gaat de Oosterpoorter maandelijks
met een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze wijk. In deze aflevering
is dat bij mevrouw Annie Loer
(78). Mevrouw Loer woont op de
hoek van de Meeuwerderweg en
Palmslag. Als jong meisje woonde
ze ook al in de Oosterpoort, in de
Nieuwstraat. Na de lagere school,
de dr. G. Nijhoffschool in de Oliemulderstraat, ging ze naar de
Industrieschool voor meisjes aan
de Kruitlaan. Vervolgens werkte
ze tot ze ging trouwen in atelier De
Groot aan de Violenstraat. “Daar
maakten we bloesjes, jassen, broeken, van alles.” Mevrouw Loer is
al meer dan dertig jaar actief bij
de buurt- en speeltuinvereniging
Oosterpoort. Ze heeft een zoon,
twee kleinkinderen en een achterkleinkind.
HOE LANG WOONT U IN DIT HUIS?

“Ik woon al bijna veertig jaar op deze
plek. Mijn man en ik waren de eerste
bewoners van de woning hierboven.
Toen dit huis drie jaar geleden vrijkwam ben ik hier gaan wonen. Mijn
man heeft die verhuizing niet meer
meegemaakt, hij is vijf jaar geleden
overleden. Het bevalt me hier uitstekend, ik hoef hier nooit meer weg.”
HEBT U VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“In huis hoefde niks te gebeuren,
het was allemaal netjes. We hebben
alleen alles gewit. De tuin is wel helemaal veranderd. Er stonden hier veel
hoge coniferen, die heb ik weg laten
halen. Mijn broer heeft de schutting
nog wat verhoogd en we hebben
nieuwe beplanting neergezet. Ik ben
heel blij met hoe het is geworden.”
WAT VINDT U VAN DE WIJK?

“Iemand die altijd in de Oosterpoort
heeft gewoond blijft hier ook. Dat is
echt iets van deze wijk. Het is nog
steeds een gezellige buurt, dat is
altijd al zo geweest. Natuurlijk is er
heel veel veranderd. Ook hiertegenover, dat is echt anders. Maar het is
er niet minder op geworden.”

Mevrouw Annie Loer (foto MvdF)

MIST U IETS IN DE BUURT?

“Een echt fijne slager zou welkom
zijn. Vroeger zat er een goeie in de
Jacobstraat. Er waren wel meer hoor,
ook aan de Meeuwerderweg. Dat
mis ik wel. En een winkel zoals de
Komeet, een fourniturenzaak waar je
alles kan krijgen.”
EN UW FAVORIETE PLEK IN DE
WIJK?

“De hele wijk is wel mooi. Als ik dan
toch iets moet zeggen is dat de
speeltuin denk ik, daar kom ik veel.
Al dertig jaar ben ik als vrijwilliger bij
de speeltuinvereniging betrokken, de
laatste zeventien jaar als voorzitter.
Daar heb ik nog een lintje voor gekregen. In mei bestaat onze vereniging 80 jaar. Dat gaan we uitgebreid
vieren. We gaan met de bus naar de
nieuwe dierentuin in Emmen, dat is
alleen voor de kinderen die lid zijn.
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En er is een receptie en daarna een
feestavond.”
HEBT U VEEL CONTACT MET DE
BUREN?

“Met mijn buurvrouw. Met haar ben ik
ook naar het conservatorium geweest, toen ze daar een rondleiding
voor de buurt organiseerden. Met de
andere buren heb ik geen contact, ja
we groeten elkaar wel natuurlijk.”
BLIJFT U HIER NOG LANG WONEN?

“Het is gelijkvloers, ik kan alles nog
prima in mijn eentje onderhouden
dus ik blijf hier zolang het kan.”
MvdF

Meer informatie over buurt- en speeltuinvereniging Oosterpoort: www.
speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/
oosterpoort
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

CURSUS FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

OPROEP

Elke zaterdag LIVE MUZIEK aanvang 22.30

(6X)

WIE HEEFT ANTON GEZIEN?

uur.

Op donderdag 10 maart, 19.30-21.30 start er
een cursus ‘Fotografie voor beginners’ met

Elke zondag van 17.00 - 21.00 uur AFRIKA

eigen fotocamera. We gaan in op basis foto-

JAM PARTY, Afrikaans eten voor 5 euro.

grafische techniek, beeldwerking en portret.
Er worden binnen en buiten foto’s gemaakt.

OPROEP

EB € 40.

MASTER CHEF 2016

BUURTRESTAURANT

Is koken slechts een aantal ingrediënten

Kom eten in het buurtrestaurant met verras-

door elkaar mengen, roeren en bakken?

sende 3 menu’s van onze nieuwe koks! Er

Of is het meer?

wordt gekookt met verse ingrediënten. Het

Master Chef wordt georganiseerd door een

menu staat wekelijks op onze website.

aantal wijkbewoners in samenwerking met

Sinds 16 juni 2015 missen we onze zwartwitte kat Anton. Hij luistert ook naar de

het Parcival college, de buurtcentra en het

TRANSCEDENTE MEDITATIE

naam Dikkert. Anton heeft een duidelijke

Sociaal Team in de wijken die onder het

Woensdag 9 maart wordt er in het Poorters-

tekening op zijn kop, en een wit puntje aan

werkgebied van Sociaal Team Rivieren-

hoes, Oosterweg 13, een lezing gehouden

het einde van zijn staart. Heeft u Anton

buurt vallen. Een jury bepaalt dan wie mas-

over Transcendente Meditatie. Mediteren is

gezien in de Oosterpoortwijk of daarbuiten?

ter chef 2016 wordt. Wij zijn op zoek naar

makkelijk én effectief. Om 19 uur is er een

Belt u dan a.u.b. met Johan (06-21990384)

jongeren die in groep 7, 8 en de eerste klas

introductielezing over de effecten van TM,

of Susan (06-55922934).

van de middelbare school zitten, en het

de cursusstructuur en de techniek zelf. Meld

leuk vinden om te koken.

je aan voor deze gratis lezing bij Sjoerd Vos:

Zaterdag 5 maart kinderdisco met een DJ. Van

De jongeren kunnen kiezen uit het maken

iwcvos@gmail.com of bel/sms 06 3818 0225.

18.45 tot 21.00 uur. Toegang voor leden gratis,
niet leden € 1,00. Voor verder informatie J.

van hapjes, toetjes, hoofdgerechten of
drankjes, zoals smoothies.

SPEELTUINVERENIGING

Tammes 06-44050961 of email jtammes1@

Daarnaast zijn wij op zoek naar wijkbewo-

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen,

home.nl

ners die de jongeren willen ondersteunen

aanvang 20.00 uur. Dinsdag tafeltennisclub,

om de organisatie succesvol te laten ver-

aanvang 20.00 uur. Ben je 16 jaar of ouder

BUURTOVERLEG

lopen. Hierbij denken we aan jurylidmaat-

dan kun je nog lid worden.

Het Buurtoverleg vergadert iedere twee
maanden in het Poortershoes, aanvang 20:00

schap, inkopen, voorbereiden en opruimen.
Kunstenaars uit de wijk wordt gevraagd

Laatste dinsdag van de maand creatieve club,

uur. Geplande data: 21 maart, 30 mei, 27 juni,

voor een fotoreportage, die gebruikt zal

aanvang: 20.00 uur. Woensdag om de week

26 september, 31 oktober en 28 november

worden voor het ontwerpen van speciale

bingo, aanvang: 20.00 uur. 1e donderdag

2016. Wilt u ook eens aanschuiven met een

tafelkleedjes bij het slotfeest, folders en een

van de maand koppelkaarten, 2e donderdag

onderwerp? U bent van harte welkom op de

receptenkalender te maken. Meer vragen

bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur.

genoemde data in het Poortershoes.

of informatie? Afsaneh.mogahdam@wij.
groningen.nl

OPROEP

POORTERSHOES
CURSUS TEXTIELE WERKVORMEN (8X)
Op woensdagavond 10 februari , 19.30-21.30
uur, start er in het Poortershoes een nieuw
cursus textiele werkvormen. Hierin wordt een
aantal technieken aangeboden: breien, haken,
werken met vilt, naaimachinecursus, quilten en
verder waar de deelnemer behoefte aan heeft.
In 8 keer kunnen ca. 4 verschillende dingen
worden gemaakt, bijv. breien of haken van een
tas of muts, een rokje naaien of een paar blokken quilten voor een toilettas of hoesje. Nieuw
is macramé, dat weer helemaal in is!
Deelnemers kunnen op elk moment instromen
omdat de begeleiding individueel is. De eigen
bijdrage is € 50 voor 8 x, exclusief materiaal.
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