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SCHRIKKEN

Als u kleine kinderen heeft, is deze Oosterpoorter hopelijk na tien uur 
’s avonds bezorgd. Want er staat best een eng portret op de voorkant. 
Zelf schrik ik niet zo snel meer van de creatieve voorpagina’s van 
onze onvolprezen opmaker. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat hij er 
best goed op staat (ja, het is een selfie). 

Dat de Klaproos gekraakt is raakte mij meer. Ik leef al jaren in de veron-
derstelling dat de kraakbeweging plaats heeft gemaakt voor de anti-kraak-
beweging. Beetje hetzelfde principe, maar dan tijdelijke bewoning waar 
ook de huiseigenaar zich in kan vinden. In onze wijk zie je dat bij een deel 
van de huizen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat. Deze huizen 
zullen worden gesloopt in verband met bouw van de nieuwe ringweg, maar 
tot die tijd wordt er via Carex in de panden gewoond. Helaas voor de be-
woners hebben ze onlangs te horen gekregen dat ze eerder dan verwacht 
moeten verhuizen. Ondanks de mooie anti-kraakconstructie, is dit voor 
sommigen een persoonlijk drama. 

Flink schrikken was ook, toen onlangs bekend werd dat de zuidzijde van 
de H.L. Wichersstraat gesloopt gaat worden. Hier geen antikraak, maar be-
woners die dachten dat ze tijdens en na de ombouw van de Ringweg ge-
woon in hun huis konden blijven wonen. Bij veel van deze mensen heerst 
grote teleurstelling. Ook menig bewoner van de Linie vindt het heel jammer 
dat deze oude panden aan de zuidzijde moeten verdwijnen. Immers, de 
huizen verbinden de Linie met de oude Oosterpoort en vormen een buffer 
tegen de bouwoverlast die de ombouw van de ringweg ongetwijfeld met 
zich mee gaat brengen. 

Over hoe zich dit allemaal verder ontwikkelt houden wij u natuurlijk op de 
hoogte. Net als over de griezels die op 5 november weer in het Sterrebos 
zullen rondwaren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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bUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde 
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Zonder 
te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit korte verslag op de 
hoogte. Maandag 26 september was er weer een buurtoverleg in het 
Poortershoes.

Omdat Ellen Westerveld haar eind-
redacteurschap aan het afbouwen is, 
heb ik het op me genomen om deze 
keer een stukje te schrijven over het 
Buurtoverleg en ik ga me erdoorheen 
slaan.  
Maar eerst zal ik me even voorstel-
len: mijn naam is Anjo van Apeldoorn 
en ik woon met mijn echtgenoot aan 
het Eemskanaal / Kop van Oost. 
Voor deze relatief nieuwe wijk van 
de Oosterpoort maak ik de laatste 
tijd deel uit van het buurtoverleg 
waar betrokken Oosterpoorters de 
buurtinitiatieven, het ‘wel en het wee’ 
doornemen. Het was een geslaagde 
bijeenkomst, waarvan hieronder de 
belangrijkste punten op een rijtje zijn 
gezet.

Terwijl ik dit zit te schrijven regent 
en waait het buiten. We zouden dat 
bijna vergeten na de subtropische 
nazomer ook in de Oosterpoort. 

WEL
Bewoners van de Trompborg (oude 
ANWB-locatie) zijn ook aanwezig bij 
het Buurtoverleg.

Oosterpoort-Cultureel Centrum m.b.t. 
aan- en afvoer en overlast voor om-
wonenden:
• Na de overlast wegens aanpas-

singen van de riolering is de 
belangrijkste wens nu nog om de 
Palmslag-uitrit gestroomlijnder te 
maken. Plannen hiervoor zijn in 
voorbereiding maar nog niet con-
creet, en zullen aan de bewoners 
worden voorgelegd. 

Het initiatievencafé in de Waterloo-
bar 21 september jongstleden was 
een groot succes met veel enthou-
siaste buurtgenoten en evenzoveel 
ideeën voor alle leeftijden. Details 
hierover staan in het artikel ‘Initiatie-
vencafé’ elders in dit blad.

SPOKEN gevraagd voor op 5 no-
vember in het speeltuingebouw. Op 
te geven via simonmaake@hotmail.
com.

Er zijn veel ideeën verzameld op de 
afgelopen Jaarmarkt voor de inrich-
ting van het aan te leggen Zuider-
plantsoen tussen de Oosterpoort en 
de Linie. Deze zullen worden geïn-
ventariseerd. Er zijn nog wel zorgen 
over de toekomstige uitlaatgassen 
door de openingen in het groene 
dak nadat de verdiepte ringweg is 
gerealiseerd.

Oosterpoort 3.0 / Groninger Power 
komt met een initiatief voor zonnepa-
nelen.

Het Komeetfonds is overgegaan naar 
WIJ-Rivierenbuurt met nog € 5.000,- 
in kas voor wie een plan heeft dat 
ten goede komt aan de leefbaarheid 
in de buurt. Alleen aanvragen uit de 
‘oude’ Oosterpoort komen in aanmer-
king.

Bezoekersparkeerpas nieuwe vorm: 
er blijken nogal wat kinderziektes in 
het nieuwe systeem te zitten:
• Ophoping van auto’s wanneer 

op een kaart door meer auto’s 
tegelijk wordt geparkeerd. 

• Afmelding van een aangemelde 
auto door het systeem met als 
gevolg een boete.

Een en ander zal worden gemeld bij 
Parkeren-Stad.

WEE
Afscheid van de karakteristieke 
H.L. Wichersstraat, het in 1915 
door Volkshuisvesting gebouwde 
zuidelijkste stukje Oosterpoort: 
• Het is zeer recent duidelijk 

geworden dat de bewoners van 
de H.L.Wichersstraat noordzijde 

eind oktober al hun huis moe-
ten verlaten. In verband met de 
flora-en faunawetgeving wil men 
zo spoedig mogelijk gaan slopen 
en moeten de woningen 30 okt. 
2016 aan Rijksvastgoed worden 
overgedragen. Dit is heel spijtig 
voor de bewoners die er graag 
wonen.

• Ook werd per 1 oktober duidelijk 
dat de huizen aan de zuidzijde 
van de straat uiterlijk eind 2018 
worden gesloopt. 

Anjo van Apeldoorn

GEMEENTE- EN bUURTNIEUWS

POTJE SCHAKEN
Het plein dat toegang verschaft 
naar de nieuwe bewoners van de 
Trompborg heeft een flinke op-
knapbeurt gehad. Het pronkstuk is 
wel het nieuwe schaakbord (foto-
graaf wil anoniem blijven).
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Onder grote belangstelling van toekomstige bewoners werd op zaterdag 1 oktober de ‘eerste’ 
paal geslagen voor de Leyhoeve tegenover station Europapark (foto Ruurd de Boer)

HUISKREKEL IN DE 
NIEUWSTRAAT
De prachtige nazomerse we-
ken kregen in de buurt van het 
Frederiksplein een mediterrane 
sfeer door het getsjirp van een 
huiskrekel. 

Vanaf het eind van de middag tot 
diep in de nacht liet een krekel zich 
horen, vanuit een verborgen hoekje 
ergens in de Nieuwstraat, prri...prri...
prrri...prri; zo klinkt dat ongeveer. 

NIET ALGEMEEN
In Groningen zijn huiskrekels (bruin, 
stevig, ongeveer 2 cm lange voel-
sprieten en achterpoten als sprinkha-
nen) niet algemeen. Ze komen overal 
ter wereld voor, waar het niet te koud 
is. Ooit was dat anders. Toen leefden 
ze in Zuid-Azië en Zuid-Europa, op 
warme rotsige plekken met holen en 
nissen. In West- en Noord-Europa 
was het te koud. 

OVERSTAP NAAR STEDEN
Vanaf de 19e eeuw, toen steden 
groter werden en huizen beter 
verwarmd, maakten huiskrekels 
de overstap naar de stad. Noord-
Nederland ligt nu op de grens van 
hun verspreiding. In het zuiden van 
Nederland zijn ze al wat 
algemener. Huis-
krekels leven van 
plantaardig spul. 
Ze vestigen zich in 
warmere nissen, zo-
als spouwmuren en zijn 
honkvast. Met hun getsjirp 
laten ze weten waar hun 
plekje is en lokken ze vrouw-
tjes. De mannetjes maken dit 
geluid door de vleugels tegen elkaar 
te schuren. 

STADSNATUUR
Misschien dat huiskrekels zich door 
de klimaatopwarming verder naar 
het noorden verspreiden en ook in 
Groningen vaste voet aan de grond 

krij-
gen. Zo-

veel natuur is er niet in de stad, dus 
als deze slimme beesten zich kunnen 
aanpassen is dat mooi meegeno-
men. Vooral als ze zulke vrolijk stem-
mende achtergrondgeluiden maken. 

Roland Jalving

RECTIFICATIE EN KENNISGEVING
Per ongeluk werd in de vorige 
Oosterpoorter één van de 
fotografen van de voorpagina niet 
genoemd. Gelukkig stond zijn 
naam wel bij de foto binnenin het 

blad, maar voor de volledigheid: 
de fotograaf van de foto met de 
ballonnen op de voorpagina van de 
Oosterpoorter van september 2016 
is John Martinus. 

LEYHOEVE 
IN WORDING

Leyhoeve in wording. Fraaie impressie van 
de werkzaamheden die aan het fundament 

plaatsvinden (foto’s Jeen Guikema) 
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Boekito heeft in eigen beheer een boekje met gedichten gemaakt. Wie zo’n boekje wil bemachtigen kan een briefje met telefoonnummer 
door de brievenbus doen van Oosterweg 15c, 9724 CA. Als u dit richt aan Hans Bauer, neemt hij contact met u op.

HALLOWEEN 
SPOOKTOCHT
Na het succes van vorig jaar wordt 
er ook dit jaar weer een Halloween 
spooktocht georganiseerd. In 
samenwerking met de Speeltuin-
vereniging Oosterpoort organi-
seert het buurtoverleg zaterdag 5 
november de Spooktocht door het 
Sterrebos. De tocht zal beginnen 
en eindigen bij de Speeltuinvereni-
ging.

Vorig jaar waren er al meer dan 100 
kinderen, door het nog grootser aan 
te pakken willen we de opkomst 
evenaren en liefst vergroten. Na de 
spooktocht wordt er een griezeldisco 
georganiseerd voor de kinderen in 
het speeltuingebouw. Nadere in-
formatie over tijden en aanmelding 
volgen nog.

Wat we nog nodig hebben zijn vrij-
willigers die zich als ‘spook’ willen 
vermommen en optreden in het Ster-
rebos. Dus wilt u de kinderen altijd al 
op een leuke manier laten griezelen, 

geef het even door, dan maken we 
hier met z´n allen weer een groot 
succes van!

Groeten, Erwin, Ronald, Simon  
Aanmelden bij  
simonmaaike@hotmail.com

WEDSTRIJDJE  
'DICHTER bIJ DE 
OOSTERPOORT'
We gaan even wat anders doen dit 
naseizoen. Een dichtwedstrijdje; 
'Dichter bij de Oosterpoort'. Voor 
iedere Oosterpoorter, twee maan-
den lang, tot 2017. Elke maand is 
er een ander onderwerp. Je mag 
per persoon iedere keer één ge-
dicht inzenden. 

Om het extra interessant te maken 
mag je je leeftijd niet vermelden. Van 
0 tot 110; iedereen doet mee. Wij ge-
loven namelijk dat dichten niets met 
leeftijd te maken heeft maar vooral 
met bezieling. Pas bij de onthulling 
van de winnaars eind december 

wordt dit bekend gemaakt. Spannend 
toch?!

DUS: DOE JE bEST! 
Het allereerste onderwerp is: 
'SCHOOL'. School is waar we al-
lemaal ooit zijn geweest of allemaal 
nog naar toe moeten. School is ook 
een school vissen. School is een plek 
waar je wel of niet wilt zijn, waar je 
de mooiste of de allerergste dingen 
meemaakt. 

MEEDOEN IS LEUKER DAN WINNEN..
Stuur je gedicht in naar 
oosterpoorter@gmail.com met 
vermelding van je naam en telefoon-
nummer. O ja; wat gaan de winnaars 
winnen? Behalve oneindige bekend-
heid via de Oosterpoorter, publicatie 
van je gedicht voor 3400 huishou-
dens (ook op Facebook en derge-
lijke) hopen we nog een speciale 
mooie verrassing te hebben. Daar 
wordt aan gewerkt. Surprise! 

Stuur je gedicht uiterlijk vóór 10 
november 2016 in, we zijn heel erg 
benieuwd! Succes met schrijven, 
denken, dichten! 

De redactie

BOEKITO HEEFT EEN 

BOEKJE GEMAAKT
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WENSEN EN IDEEËN 
ZUIDERPLANTSOEN
Op de druk bezochte Jaarmarkt in de Oosterpoort op 18 juni was het 
Buurtoverleg Oosterpoort (BOO) ook weer vertegenwoordigd met een 
kraam. Op een groot bord konden buurtbewoners aangeven wat voor 
wensen en ideeën zij hadden voor de invulling van het Zuiderplantsoen, 
het toekomstige gebied tussen de Oosterpoort en de Linie. Dus op de 
deksels van de verdiept liggende nieuwe Ringweg Zuid. 

Voordat definitief met de ombouw 
wordt begonnen willen wij als buurt-
bewoners onze wensen laten horen, 
zodat daar in een vroeg stadium 
rekening mee gehouden kan worden.

Deze wensen en ideeën worden 
meegenomen in het overleg ‘Wijk-
platform Zuiderplantsoen’. Hierin 
zitten naast buurtbewoners die zich 
bezig willen houden met de invulling 
van bovenstaand gebied, leden van 
projectgroep aanpak Ring Zuid en 
de aannemer Combinatie Herepoort. 
Actieve meedenkers kunnen hun 
ideeën altijd melden via het BOO 
(buurtoverleg@gmail.com).

Hieronder een greep uit de tot nu toe 
verzamelde wensen:
• ‘Central park’-idee, om te rennen, 

zitten, fietsen
• Zwembad
• Picknicktafels
• Veel bankjes!
• Tuin zoals bij DUO-gebouw
• Fontein, combinatie met kunst-

werk
• Fitnesstoestellen
• Losloopgebiedje voor hond met 

afvakbakken en zakjes
• Buurttuinieren

Namens Buurtoverleg Oosterpoort 
Ruurd de Boer

GEDICHT OPNIEUW  
ONTHULD IN DE ZON
Op de speelplaats De Zon in de Linie is opnieuw het gedicht ‘In de Zon’ 
onthuld. Vier jaar geleden werd het geschreven door kinderen uit de 
Linie op initiatief van een aantal buurtbewoners. Het werd afgedrukt op 
een doek en in een groot frame geplaatst. Helaas vernielden vandalen 
het al na een week. De initiatiefnemers waren daardoor zo teleurgesteld 
dat ze lange tijd geen zin meer hadden om nog energie te steken in het 
herstel ervan.

Na een jaar of twee begon het weer 
te borrelen. Men nam contact op met 
de gemeente, die al snel aangaf dat 
ze wel open stond voor herstel en dit 
ook wilde bekostigen. Het zou alleen 
wel enige tijd kunnen duren. Twee 
jaar later is het dan eindelijk zover. 
Het eerste plan om het gedicht wat 
meer ‘hufterproof’ in de buurt van het 
UWV te plaatsen, strandde helaas 
omdat daar een vergunning voor 
nodig bleek te zijn. Daarom is het nu 
weer geplaatst op de oorspronkelijke 
plek, in het frame dat er nog steeds 

stond, onder een prachtige boom.

Twee jaar bureaucratie blijkt toch 
wel degelijk iets moois te hebben 
opgeleverd; het gedicht is nu op 
een kunststofplaat van ongeveer 2 
centimeter dik geplaatst, met stalen 
steunders aan de achterkant en het 
ziet er prachtig uit! Hopelijk hebben 
de vandalen van weleer ondertussen 
een zinvollere dagbesteding gevon-
den.

CvdL

Buurtoverleg kraam goed bezocht (foto RdB)

Oosterpoorters met dekselse plannen

Na 4 jaar weer onthulling gedicht (foto CvdL)
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AANKONDIGING SLOOP ZUIDKANT 
H.L. WICHERSSTRAAT
Maandag 26 september kregen alle bewoners aan de zuidkant van de 
H.L. Wichersstraat een brief in de bus van woningbouwvereniging Le-
fier. De woningbouwvereniging kondigt in de brief aan dat de woningen 
met de huisnummers 1 tot en met 31 a in deze straat worden gesloopt. 
En er staat in wanneer bewoners huisbezoek krijgen van iemand van 
Lefier. Deze huisbezoeken zijn bedoeld om de mensen in de straat ver-
der te informeren en hun woon- en verhuiswensen te bespreken. Vorig 
jaar al kregen bewoners aan de noordkant van de H. L. Wichersstraat 
het bericht dat hun huizen gesloopt werden door de ombouw van de 
zuidelijke ringweg.

KARAKTERISTIEKE STRAAT 
Arjan Portengen woont samen met 
zijn zoon Samuel in de Wichers-
straat. Hij vertelt dat hij niet opkijkt 
van de aankondiging van Lefier. “Wel 
heb ik nog een tijd gedacht dat er 
misschien voor renovatie gekozen 
zou worden” zegt hij. “Heel jammer 
dat deze karakteristieke straat nu 
voorgoed verdwijnt.” Hij vertelt dat 
de bewoners zich hebben ingezet 
om duidelijkheid te krijgen van Lefier 
voordat de ombouw van de ringweg 
begint.

GEHECHT 
Wanneer hij weg moet weet hij niet 
precies. “Ik geloof zo ergens hal-
verwege 2018.” Het liefst zou hij in 
de Oosterpoort blijven wonen. “Dit 

is echt een prettige buurt.” Arjan 
hoort van veel buren dat ze dolgraag 
zouden willen blijven. Ook zijn zoon 
Samuel (10) hoeft helemaal niet weg. 
“Ik woon hier heel lang, vanaf mijn 
vierde. Ik ben erg gehecht aan deze 
plek. En ik heb veel vrienden in de 
Linie.”

RENOVATIE TE DUUR
Micha Bal (35) woont een paar hui-
zen verderop. Ook hij is niet verrast 
door de aankondiging van de wo-
ningbouwvereniging. “Ik wist natuur-
lijk dat de overkant plat gaat. Aan 
deze kant van de straat ging het om 
renovatie of sloop. Ik ging er al vanuit 
dat renovatie veel te duur zou wor-
den. Het heeft alleen lang geduurd 
voordat dit besluit kwam.” Ook bij 

hem komen binnenkort medewerkers 
van de woningbouwvereniging over 
de vloer. “Ze gaan dan natuurlijk de 
regels uitleggen en vanaf november 
kunnen we met voorrang op Woning-
net op woningen reageren.”

OOSTERPOORT
Micha is door een progressieve 
spierziekte aan de Oosterpoort 
gebonden. “Ik krijg hulp van mijn 
moeder. Zij woont hier ook in de wijk, 
in de Sophiastraat. Juist omdat ze 
bij mij in de buurt woont, kan ze veel 
voor mij doen. Een huis in de Horn-
straat zou voor mij ideaal zijn, maar 
of zoiets lukt is nog maar de vraag.” 

MvdF (foto Joost van den Berg)

LAATSTE STRAAT
Op YouTube te vinden: ‘Laatste 
straat’. Een korte documentaire 
uit 2015 over de H.L. Wichers-
straat waarin bewoners vertellen 
wat de straat en de buurt voor hen 
betekent. Zoek met de woorden 
‘Laatste straat’ en ‘H.L. Wichers-
straat.’
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Woensdag 21 september vond het Initiatievencafé plaats in de Water-
loobar. bewoners van de Rivierenbuurt, Herewegbuurt en Oosterpoort 
kwamen samen om naar nieuwe plannen van medebewoners te luis-
teren en waar nodig aan te sluiten. Het initiatievencafé is in het leven 
geroepen door wethouder Ton Schroor en het Gebiedsteam Zuid, om te 
ontdekken waar bewoners, gemeente en (wijk)instellingen elkaar kun-
nen helpen bij het uitvoeren van diverse ideeën. Voor de stad was dit 
alweer de zesde editie, maar voor de Rivierenbuurt, Herewegbuurt en de 
Oosterpoort was het de eerste keer dat er op deze manier werd samen-
gewerkt. 

Na de opening door wethouder Ton 
Schroor mochten mensen in twee 
minuten vertellen wat hun idee was 
en wat zij hiervoor nodig hadden 
vanuit het publiek. Naast vooraf 
aangemelde pitches was er ook 
ruimte voor spontane ideeën van be-
zoekers, hier werd goed gebruik van 
gemaakt. Alle ideeën werden met 
groot applaus en veel enthousiasme 
ontvangen. Het mooiste van dit alles; 
alle plannen zullen ook daadwerkelijk 
uitgevoerd gaan worden.

MEDITATIE
Zo kan er binnenkort een cursus 
meditatie worden gevolgd in MFC De 
Stroming. Bernd uit de Rivierenbuurt 
vertelde kort over zijn ervaringen met 
meditatie en wil deze graag delen 
met anderen. De eerst aanmeldingen 
zijn inmiddels binnen.

KINDEREN
Ook aan de kinderen is gedacht. 
Pauline start samen met twee 
stagiaires op 29 oktober met kinder-
activiteiten in de Rivierenbuurt. 
Kinderen uit de Oosterpoort en Here-
wegbuurt zijn ook van harte welkom. 

PANNENKOEKEN
Daarnaast klom Esther, van de 
Waterloobar, spontaan op de 
zeepkist om aan te kondigen dat 
kinderen uit de wijk vanaf 1 oktober 
elke zaterdag tussen 17.00 en 19.00 
uur gratis pannenkoeken mogen 
komen eten. 

NOG MEER ETEN
In de Rivierenbuurt kan er ook 
samen gegeten worden. Pascal deed 
een oproep om af en toe samen 
te komen met mensen die het leuk 
vinden om te koken en mensen die 
het leuk vinden om te eten. Zelf eet 
en kookt hij al regelmatig met een 
groepje enthousiaste mensen uit 
zijn straat, maar er kunnen natuurlijk 
meer mensen bij. 

WANDELEN EN FIETSEN
Een idee dat spontaan werd 
voorgedragen was het starten van 
een wandel- of fietsclub op zondag 
in de Oosterpoort. Dit hoeven geen 
lange dagtochten te worden, korte 
wandelingen of fietsritjes zijn ook 
mogelijk.

Speciaal voor Oosterpoorters werd 
er door het leefbaarheidsfonds De 
Komeet een oproep gedaan om 
vooral aan te kloppen met goede 
ideeën voor wijk. Er is nog geld 
beschikbaar om plannen uit de 
Oosterpoortbuurt te realiseren, dus 
maak hier vooral gebruik van. 

WIJKKRANT RIVIERENbUURT
De avond eindigde met een oproep 
van Erna. Zij zet elke editie van de 
buurtkrant van de Rivierenbuurt in 
elkaar en is op zoek naar hulp. Bij 
interesse kan er contact worden 
opgenomen met de wijkkrant 
Rivierenbuurt.  
 
Mariska Kappert (foto Lucien 
Katerberg)

INITIATIEVENCAFÉ 

MEER INFORMATIE
Mocht u meer willen weten over 
de diverse initiatieven hou dan de 
flyers, websites en buurtkranten in 
de wijken in de gaten.

 
Voor meer informatie over het 
wandelen en/of fietsen in de 
Oosterpoort of over de andere 
initiatieven kunt u contact 
opnemen met opbouwwerkster 
Afsaneh Moghadem  

06-25635815 of afsaneh.
moghadem@wij.groningen.nl. Zij 
kan u met de juiste mensen in 
contact brengen. 
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“AARDbEVINGEN VEROORZAKEN 
VERHOGING VAN HET GRONDWATER” 

Vrijdag 30 oktober kwam het nieuws via de media: de onafhankelijke 
geoloog Peter van der Gaag onderzocht of er een verband is tussen 
het stijgen van het grondwater en de aardbevingen in onze provincie. 
Hij stelt: “Na elke aardbeving zie je het grondwater omhoog komen. Zo 
verrassend is dat niet. Uit onderzoek in aardbevingslanden is bekend 
dat de grondwaterhuishouding echt drastisch verandert na een beving. 
Het is verbazingwekkend dat daar nooit aandacht voor is geweest in 
Groningen.” Intussen zijn er n.a.v. dit onderzoek al vragen gesteld in de 
Tweede Kamer. 

VEEL KLACHTEN
Van der Gaag meldt dat hij veel 
klachten kreeg van boeren: nieuwe 
mestputten die voorheen droog 
waren maar waar nu het grondwater 
naar binnen stroomt, voor het eerst 
zout water uit een diepere laag, 
waterputten die overstromen, terwijl 
dat eerder nooit het geval was. En 
hij kreeg tientallen meldingen van 
kelders bij woonhuizen, die jaren 
droog zijn geweest en nu opeens nat 
worden. 

In de Jacobstraat bleek in januari van 
dit jaar dat een tweetal buren druk 
bezig waren om geregeld hun kelder 
leeg te pompen. Toen bleek dat 
ook in mijn kelder en in de kelders 
en kruipruimtes van nog een vijftal 
andere woningen het water bin-
nenstroomde. Dit water komt naar 
binnen door reeds bestaande of 
nieuw ontstane scheuren in wanden 
en bodem of soms door poreuze 
wanden. We zijn eerst een onder-
zoek in de eigen straat begonnen. 
Lekke waterleiding ergens? Zelfs ons 
riool werd gecontroleerd. Niemand 

had een antwoord op hoe het nu kan 
dat o.a. in onze straat het grondwater 
zo hoog staat. Voor iedereen geldt 
dat ze niet eerder zo’n wateroverlast 
hadden gehad, nog nooit drong het 
grondwater zo hun huizen binnen! 

AARDbEVINGSSCHADE IN DE WIJK
Intussen werd duidelijk dat een aan-
tal huizen nieuwe scheuren hadden 
opgelopen sinds de aardbevingen, 
bij een tweetal huizen in onze straat 
was dit intussen erkend door de 
NAM. Ook elders in de buurt: Olie-
mulderstraat, de Kwintlaan, Blekers-
laan, Nieuwstraat, Winschoterdiep, 
in al deze straten is aardbevings-
schade erkend, reeds vergoed en 
hersteld. Maar het toekenningsbeleid 
lijkt enigszins gewijzigd, schade 
door scheuren in kelders en overige 
scheuren in de huizen en gevels, 
die ontstaan zijn ná de aardbevin-
gen, worden nu niet erkend door 
het Centrum Veilig Wonen in o.a. de 
Jacobstraat, Alexanderstraat en de 
Barkmolenstraat. Er is een contra-
expertise gaande in een aantal 
gevallen, maar vanwege achterstand 

bij het CVW, blijven de documenten 
daar liggen. Misschien maar goed 
ook, vanwege deze nieuwe informa-
tie van geoloog van der Gaag?

ONAFHANKELIJK KENNISCENTRUM
Aan de vooravond van het gasdebat 
doet de geoloog een dringend be-
roep op de Haagse politiek. “Er moet 
hier zo snel mogelijk onafhankelijk 
onderzoek naar worden gedaan. 
Daar is echt haast bij geboden.”

Van der Gaag is verbaasd dat de 
vele onderzoeken ten spijt, nooit 
gekeken is naar de invloed van aard-
bevingen op de grondwaterstand in 
Groningen. De werkgroep Onafhan-
kelijk Meten Effecten Mijnbouw heeft 
inmiddels hierover ook een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd. Daarin 
wordt gepleit voor de oprichting van 
“een volstrekt onafhankelijk kennis-
centrum.”

En nu maar afwachten hoe de NAM 
hierop reageert. Dankzij van der 
Gaag is er nu meer duidelijkheid 
gekomen in de gevolgen van onze 
(gelukkig nog relatief lichte) aardbe-
vingen, wat hopelijk ten goede komt 
aan de afhandeling van dossiers. 
Daarbij helpt het als buurtgenoten 
die mogelijk bevingschade hebben, 
gezamenlijk optrekken en elkaar 
informeren.

Catharina Groenendal (artikel 
ingekort door de redactie)

ZOU DIT HET ANTWOORD ZIJN OP HET RAADSEL VAN HET HOGE GRONDWATER IN ONZE bUURT?

INGEZONDEN

Natte en ondergelopen kelders bron van ergernis voor bewoners in de Oosterpoort (foto Vochtbestrijding Nederland)
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DE bEL 
Ik zoek de bel als ik voor De Klaproos 
sta. Janine, een van de bewoners, 
had gezegd dat die duidelijk te zien 
zou zijn. Ik zie hem niet. Nog voor 
ik de bel gevonden heb, blaft er 
binnen een hond. Gelukkig: ik hoef 
niet verder te zoeken, ze weten nu 
dat ik er ben. Janine doet open en 
vertelt dat de hond Jens heet. Samen 
met Janine en Jens lopen we naar 
een sfeervolle, gemeenschappelijke 
ruimte die vol staat met tafels en 
stoelen. Daar treffen we Jelle: “Dit 
is ons eetcafé,” legt hij uit. “Begin 
september organiseerden we hier 
een lunch voor onze nieuwe buren 
van de Barkmolenstraat. Daar 
kwamen een hoop mensen op af, de 
reacties waren positief.” 

KLEINE GROEP bEWONERS 
We drinken koffie en even later 
schuift ook Andrea aan. “We wonen 
hier nu met negen mensen. We 
willen niet nog meer bewoners, 
ook al hebben we veel ruimte. We 
hebben er bewust voor gekozen om 
de groep bewoners klein te houden, 
want met hoe meer mensen je 
bent, hoe meer je met elkaar moet 
afstemmen,” merkt Andrea. “Ik vind 
het zelf belangrijk dat het hier schoon 
is, ik vind het dan ook fijn dat er 
redelijk veel vrouwen wonen. Dat 
helpt om het hier netjes te houden. 
We vergaderen iedere week, want 
naast het schoonmaakrooster 
moeten we natuurlijk allerlei andere 
dingen bespreken.” Janine vult aan: 
“We hebben bijvoorbeeld geregeld 
dat we gas en licht hebben, dat staat 
op onze naam. Het verbruik betalen 
we zelf.” Of wat te denken van 
internet? “Dat hadden we de laatste 
weken inderdaad hier niet. Volgende 
week hebben we eindelijk een eigen 
internetverbinding in De Klaproos. 
Dan begint ons normale leven weer,” 
grinnikt Jelle. 

MUZIEK 
Er is veel ruimte in de leegstaande 
woonlagen. De jonge bewoners 
willen graag de drie verdiepingen 
delen met activiteiten van anderen, 
bijvoorbeeld muziek. Jelle: “We 
zitten in het onderste gedeelte van 
het gebouw. Er wonen ouderen 
boven ons, die willen we niet tot last 

In 1999 opende zorginstelling De Noorderbrug de deuren van een 
gloednieuw centrum in De Meeuwen waar jonge mensen met beper-
kingen zelfstandig konden wonen: De Klaproos. De bewoners verhuis-
den anderhalf jaar geleden naar een andere plek, de begane grond en 
de eerste twee verdiepingen stonden vervolgens leeg. Op 21 augustus 
2016 kraakte een groep jonge mensen die ruimtes. Ze nodigden met-
een omwonenden uit om kennis te maken. De redactie nam een kijkje 
bij onze kersverse buurtgenoten. 

NIEUW LEVEN IN 
DE KLAPROOS

12
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zijn. Ook zitten we in een rustige 
woonwijk met veel jonge kinderen. 
Een aantal ruimtes is heel geschikt 
om muziek te maken, maar we staan 
alleen akoestische muziek toe. 
Bandjes met drums en versterkte 
basgitaar kunnen we hier niet 
hebben. Dit gebouw is van beton, 
harde muziek klinkt teveel naar 
binnen en buiten door.” Andrea: We 
kregen net het verzoek van iemand 
uit de buurt om hier op een harp 
te mogen oefenen. Dat zou goed 
passen. Zo’n idee bespreken we dan 
op onze vergadering.” 

CONTACT MET DE bUURT 
Andrea kan goed begrijpen dat niet 
iedereen op de komst van krakers 
zat te wachten: “Mensen wonen 
hier rustig, ze willen natuurlijk geen 
herrie in de buurt of een legioen 
bakbrommers en honden die vaak 
bij krakers horen. Dat gebeurt hier 
dan ook niet. We willen onderdeel 
uitmaken van de buurt.” Een van de 
eerste acties van de bewoners was 
dan ook een uitnodiging om via een 
etentje kennis te maken. “We wonen 
hier nog maar een paar weken, maar 
een aantal kinderen uit de buurt is nu 
al dikke vrienden geworden met onze 
hond Jens. Ze bellen zelfs aan om te 
vragen of ze met hem buiten mogen 
spelen,” lacht Janine. 

ADVOCATEN EN DE TOEKOMST 
De ruimte van De Klaproos stond 
anderhalf jaar leeg, De Noorderbrug 
huurt het pand formeel nog tot 

2019 van woningcorporatie Lefier, 
andere huurders bleken kennelijk 
lastig te vinden te zijn. “We hebben 
meteen contact gezocht met 
huurder De Noorderbrug en met de 
eigenaar. Beide partijen hebben we 
uitgenodigd voor een gesprek over 
hoe nu verder”, vertelt Janine. “Ze 
hebben niet op onze uitnodiging 
gereageerd. Jammer, want iedereen 
is hier welkom. Wel kregen we post 
van een advocaat. We begrijpen 
dat er nu wordt onderzocht of het 
huurcontract van De Noorderbrug 
voortijdig kan worden ontbonden, 

dat wachten we af. We laten De 
Noorderbrug hier gewoon binnen 
om zaken af te handelen. Zo 
hebben ze net nog een deel van 
de keukeninventaris weggehaald. 
Ook als er nieuwe huurders zouden 
zijn, dan laten we die binnen om 
te komen kijken.” De bewoners 
schakelden een eigen advocaat in. 
De discussie over de toekomst van 
het gebruik van het pand loopt na 
anderhalf jaar leegstand. 

VEGANISTISCH DRIEGANGENDINER 
De bewonersgroep heeft 
ondertussen de eigen woonruimte 
ingericht. Ze zijn klaar om anderen 
te ontvangen in de nieuwe ruimte. 
De keuken functioneert weer. Sterker 
nog: iedere zondagavond kun je voor 
een donatie van maar €4,00 een 
compleet veganistisch driegangen 
menu krijgen. We vallen van onze 
stoel: een menu voor zo weinig geld? 

“Nou ja, menu. We koken voor iedere 
gang één grote pot, je kunt niet 
kiezen. We vinden koken leuk. Er 
woont ook een kok bij ons, daar leren 
we allemaal van. Het is gezond en 
we serveren het eten met een lach,” 
zegt Andrea. “We betalen geen huur 
en iedereen werkt vrijwillig. We zijn 
hier eigen baas en daarom kunnen 
we het zo goedkoop houden,” vult 
Jelle aan. “Kom vooral eens langs!”

GRATIS WINKEL 
In De Klaproos is er nog meer te 
doen dan eten of muziek maken. 
Elke woensdag kun je langskomen 
om je fiets te laten maken, of die met 
hulp zelf te maken. Voorlopig zijn de 
woensdagavond en zondagavond 
de vaste contacttijden. Op die tijden 
kunnen mensen ook spullen geven 
die ze kwijt willen. Janine: “Ja, we 
organiseren een gratis winkel. Klinkt 
gek, he? Maar iedereen heeft vaak 
wel wat over. Mocht iemand op een 
ander moment iets willen achterlaten, 
leg dit dan onder het afdakje met 
een briefje erbij. Samen heb je dan 
opeens heel veel.” 

Ynskje van Meurs (foto's Andrea van 
De Klaproos)

13

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer nieuws en 
activiteiten op Facebook: 
www.facebook.com/theklaproos
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OOSTERKIDZZZ Borgmanschool groep 1/2C
Vormgeving Evelien Brak
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HET VERLEDEN ALS EEN ANDER SOORT TOEKOMST

“Finn Pompe had zijn bestaan te danken aan een defecte foto-elektri-
sche cel in de nieuwe centrale van Harculo.” Dat zit zo: door een rare 
samenloop van omstandigheden viel op 9 augustus 1967 de stroom-
voorziening in een groot deel van Noord-Nederland uit. Lang genoeg om 
het ijs in melkfabriek De Friese Koe te doen smelten én om tweemaal 
twee cellen te laten versmelten tot de twee hoofdpersonen in de nieuwe 
roman (jl.) van de in de Oosterpoort wonende schrijfster Anjet Daanje: 
Finn Plompe en zijn nichtje Juno Linnaarts.

Finn en Juno blijven hun hele leven 
als een soort van psychologische 
tweeling om elkaar heencirkelen. 
Hun ouders wonen tegenover 
elkaar aan de Churchillweg in 
Zoutkamp. Als peuters slapen 
ze bij elkaar in hun kinderbed-
jes. Als ze wat ouder worden, 
seinen ze vanuit hun slaapka-
mers met hun zaklantaarns in 
een zelfontwikkelde codetaal 
naar de overkant: “welterus-
ten” (lang – uit) en “ik denk 
aan je” (kort – lang – uit).

ONE SMALL STEP FOR 
MAN…
Het verhaal van Finn en 
Juno wordt verteld aan de 
hand van een reeks cruci-
ale gebeurtenissen uit de 
hedendaagse geschiede-
nis. De maanlanding, de 
kernramp van Tsjernobyl, 
de val van de Berlijnse 
Muur. Al die gebeurte-
nissen hebben ook een 
dramatische invloed op 
de relatie van de hoofdpersonen, 
maar nog meer op die van hun ou-
ders. Daarbij is er eerder sprake van 
toeval dan van een causale relatie: 
juist op een autoloze zondag (Den 
Uyl!) loopt Juno een zware hoofd-
wond op en moet per auto naar een 
dienstdoende arts worden vervoerd, 
tijdens de maanlanding zet peuter 
Finn eindelijk – hij was een laatbloei-
er – zijn eerste stapjes.

In eerste instantie komt het koppe-
len van cruciale gebeurtenissen in 
de verhaallijn aan keerpunten in de 
geschiedenis wat gezocht over. Te 
toevallig. Aan de andere kant is het 
wel slim bedacht. Bij een groot deel 
van het lezerspubliek van Daanje 

staan die gebeurtenissen nog in het 
geheugen gegrift: Waar was u toen 

president 

Kennedy werd neer-
geschoten? Ook al door de uitge-
breide aandacht voor details, internet 
is Daanje’s beste vriend, interfereren 
eigen herinneringen op een prettige 
manier met de belevenissen en ge-
voelens van de hoofdpersonages.

ONGEWIS VERLEDEN
Wat het boek echter heel bijzonder 
maakt, is de door het hele verhaal 
vervlochten gedachte dat niet alleen 
de toekomst maar ook het verleden 
ongewis is. Wat ooit als een zeker-
heid gold in het leven van Finn en 
Juno en “echt is gebeurd”, wordt 
door nieuwe ontwikkelingen weer in 
een heel ander daglicht gesteld. Dat 

leidt regelmatig tot de onthutsende 
bewustwording dat de geschiedenis 
opnieuw wordt herschreven.

Dit voortdurend wisselde perspec-
tief op de geschiedenis zorgt ervoor 
dat je zo nu en dan het boek even 
weglegt om in je eigen persoon-
lijke herinneringen te graven om te 
heroverwegen welke ‘werkelijkheden’ 
voor jezelf gelden. Een groot compli-
ment voor de auteur. Voor degenen 

die minder geïnteresseerd zijn 
in dit soort bespiegelingen blijft 
een mooi geschreven, spannend 
boek over, dat het midden houdt 
tussen een familiekroniek, een 
liefdesverhaal en een geschied-
schrijving.

KORT – LANG – UIT
Op het moment van schrijven ben 
ik beland bij het hoofdstuk over de 
millenniumbug. Weet u nog? Alle 
computers die op hol zouden slaan 
omdat het jaar 2000 was aange-
broken? Juno organiseert een groot 
feest waarbij ook neef Finn is uitge-
nodigd. Ze krijgen vreselijk ruzie:

“De wereld vierde feest. Ze hadden 
net de stap naar het uitheemse jaar 
2000 overleefd… televisie, internet, 
telefoon, alle zegeningen van de 
moderne tijd bleken millenniumproof 
te zijn. Alleen de vriendschap tussen 
Juno en Finn was dat totaal onvoor-
zien niet.” 

Als getuigen van de wereldgeschie-
denis en gezegend met een bijzon-
dere band waarop alle familieleden 
en vrienden jaloers zijn, komen zij 
als het aankomt op het delen van 
hun echte gevoelens niet verder dan 
het naar elkaar seinen van de code 
(kort – lang – uit): “ik denk aan je.” 

Prachtboek.

Klaas Kloosterman

Anjet Daanje, jl. (Roman), 
Uitgeverij Passage

jl. IS DE NIEUWE ROMAN VAN OOSTERPOORTER ANJET DAANJE
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 33
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Oplossing Cryptofilippine de Luxe 32 
met als thema tafeltennis: 
1. Batavier 2. Backspin 3. Slag-
hout 4. Netspel 5. Penhoudergreep 
6. Haarnetje 7. Dutchbat 8. Bal-
letje 9. Batman 10. Pong 11. Effect 
12. Batikken 13. Speelvlak 14. Ser-
vice 15. Opslag 16. Topspin 17. Fina-
lepartij 18. Eiken.

De oplossing is: ACHTER HET NET 
VISSEN.

De winnaars zijn Liselot Maree en 
Frank Luijckx uit de Van Sijsenstraat. 
Gefeliciteerd!

1. De cast van de Noorse tv-serie 
okkupert. (9)

2. Familie van de muisarm en de 
mopsneus waar je makkelijk mee 
binnenkomt. (7)

3.  Borg voor de kelder. (9)
4. Vluchtadres van Hans en Grietje. 

(9)
5. Harde kritiek leveren als je klaar 

bent met het in gebruik nemen. 
(8)

6. Dat meisje applaudisseert graag. 
(8)

7. Creatief nest. (11)
8. Is hierin moeders wil wet? (9)
9. Gevolg van gebrekkige thuiszorg. 

(10)
10. Eerst afbreken en er dan lekker 

op slapen. (6)
11. Ongeldig. (14)
12. Tijdens de kennismakingsborrel 

bepaalde indrukken wegnemen. 
(9)

13. Zachte onderdaan van een Klap-
roosbewoner. (9)

14. Vervoermiddel voor een pleonas-
tische gevangene. (10)

15. Dan staat er niets op het score-
bord. (9)

16. Hier werkt de kok van de afhaal-
chinees. (11)

17. Cadeaushop. (13)
18. Eigenschap van een verhuurd, 

lelijk gebouw. (5+4+5)

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

De oplossing moet uiterlijk op zondag 
30 oktober binnen zijn bij de redactie 
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 33. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop Meeu-
werderweg neemt contact op met 
de winnaar. Het vermelden van uw 
straatnaam wordt ook zeer op prijs 
gesteld. De winnaar ontvangt een ge-
vulde boodschappentas ter waarde 
van € 20,-, ter beschikking gesteld 
door Coop Meeuwerderweg.

1 7 3 3

2 1 8 3

3 2 6 4

4 3 9 7

5 6 1 2 4

6 1 5 6 8 9

7 2 5 6 3 9

8 9 2 3

9 8 4 4 8

10 9 5

11 4 4 2 7 5

12 8 4 7 3

13 1 2 6 4

14 6 1 8 2

15 5 7 9 3

16 8 5 9 7 1

17 7 7 1 5

18 2 6 1 8 9 6

Groningen 
Meeuwerderweg 96-98
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HOOFDZAKEN 

Met een tevreden zucht leg ik mijn hoofd achterover in de wasbak om de 
haarverf er uit te laten spoelen. Heerlijk dat warme water en die handen 
die mijn hoofdhuid masseren. Je zou er haast bij wegdommelen ware 
het niet dat precies op het moment dat ik bijna ga kwijlen mij gevraagd 
wordt of ik nog op vakantie ga deze zomer. Mooi, een gesloten vraag. Ik 
antwoord bevestigend en sluit weer gelukzalig mijn ogen. “En weet je 
al waarheen?” Wreed word ik weer bij de les geroepen en beleefd als ik 
ben geef ik antwoord. Knarsetandend en met zo min mogelijk woorden 
maar het moment is voorbij. Mijn schouders schieten omhoog en de 
stress in mijn nek ook. 

’s Avonds bij een biertje in de Kroeg 
van Klaas doe ik mijn beklag bij mijn 
vrienden. Blijkbaar ben ik niet de 
enige die last heeft van babbelzieke 
kapsters. 

“Alsof het haar ene moer interesseert 
óf en waarheen ik op vakantie ga”, 
roept vriendin I. “Niemand die het 
haar van mijn zoon zo goed knipt als 

mijn kapster, maar pleeeeeez, ik kan 
die verhalen over die schoonmoeder 
niet meer horen”, rilt vriendin C. 

Ook de man in ons gezelschap, 
vriend H, beaamt dat hij het kap-
persbezoek zo lang mogelijk uitstelt 
omdat hij iedere keer weer dezelfde 
vragen over zijn werk en woonsi-
tuatie aan dezelfde kapster moet 

beantwoorden. “Maar waarom zeg-
gen we dat dan niet gewoon?” vraagt 
I. Besmuikt kijken we elkaar aan, 
het lijkt wel of onze – normaal ruim 
bemeten – assertiviteit verdwijnt als 
sneeuw voor de zon zo gauw we een 
salon in stappen. 

Dus lieve haarkunstenaars van de 
Oosterpoort, neem het van ons aan: 
wij willen niet praten. Echt niet. 

Behalve dan over ons haar.

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

bOE

xxxBoe
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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 Tiny (68) en Peter Terpstra (69). 
Zij wonen in een appartement op de eerste verdieping van het apparte-
mentencomplex op de hoek van de Meeuwerderweg en het plein aan de 
Veemarktstraat/Griffeweg. 

Tiny en Peter zijn beide 
stadjers, hij komt uit de 
Driemolendrift en Tiny is 
geboren aan de Raben-
hauptstraat. Peter: “Haar 
broer was mijn collega 
bij de Cemsto waar ik als 
glazenwasser werkte. Ik 
ging een keer met hem mee 
naar huis en toen ontmoette 
ik Tiny.” “Het was meteen 
raak’”, zegt Tiny, die voor 
haar trouwen op de admi-
nistratie van een farmaceu-
tische groothandel werkte. 
Ze hebben drie volwassen 
kinderen en zijn inmiddels 
al overgrootouders. “We 
kregen vier kinderen, ons 
eerste kind, een dochtertje, 
werd dood geboren. Twee 
jaar geleden heb ik haar nog 
in ons trouwboekje laten 
bijschrijven. Ik had er last 
van dat ze daar niet in stond 
en gelukkig kon ik dat laten 
doen bij de gemeente Gro-
ningen. Dit onderwerp staat 
nu immers in de belangstel-
ling, er komt een wetswijzi-
ging zodat dit straks overal 
in Nederland kan.”

HOE LANG WONEN JULLIE 
HIER? 
Tiny: “Gister precies vijf jaar. 
Daarvoor woonden we in de 
Grunobuurt. Daar werden 
delen van de wijk gesloopt vanwege 
de wijkvernieuwing. Een naaste 
buurvrouw was ons voorgegaan, zij 
woont ook in dit appartementencom-
plex. Het beviel haar goed en zij tipte 
ons toen dit appartement vrijkwam. 
En het leek ons prettig, de buurt, de 
plek. We hebben een fantastisch 
uitzicht over het plein en het water.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK? 
Peter: “De wijk is gezellig en we zit-
ten hier gunstig, dicht bij de stad. Dat 
waren we ook gewend, vanuit ons 
vorige huis in de Grunobuurt zaten 
we ook zo in het centrum.”  
Tiny: “We hebbben het hier getroffen, 
de plek is levendig en ons huis is 
heel fijn.”

KENNEN JULLIE DEZE PLEK ZOALS 
HET EERST WAS, VOOR DIT GEbOUW 
ER STOND? 
Peter: “Dat kan ik me nog wel herin-
neren. Ik kwam hier altijd langs als 
we voor een klus naar de centrale 

moesten. Bakker Meijer zat 
hier, er zat een bandenhan-
del en er was een verfzaak, 
Schilt. Daar kochten wij 
lak voor onze ladders. En 
verderop in de wijk, aan de 
Oosterweg, had mijn opa 
een bakkerszaak. Dat was 
ook een Terpstra.”

IS ER DOOR JULLIE VEEL 
AAN HET HUIS GEDAAN? 
Tiny: “Nee hoor, we konden 
er zo in. We hebben alleen 
de gewone dingen gedaan, 
schoonmaken, alles even 
geverfd en de muren ge-
sausd.”

HEbbEN JULLIE VEEL 
CONTACT MET DE bUREN IN 
DIT PAND? 
Peter: “We komen niet bij 
buren over de vloer, ja we 
groeten iedereen wel na-
tuurlijk.” Tiny: “Daar hebben 
we het ook te druk voor. 
Ik ben vrijwilliger bij het 
Rode Kruis; eens de in drie 
weken bezoek ik een oudere 
mevrouw. En mijn hartsvrien-
din heeft kanker, ik ga ook 
vaak naar haar toe. Verder 
passen we een vaste dag 
per week op onze achter-
kleindochter. En Peter sport 
regelmatig. Peter: “Ik zat 
vroeger op gymnastiek, later 
ben ik gaan handballen. Dat 

heb ik wel 50 jaar gedaan. Nu fitness 
ik nog drie keer per week. En ik sta 
graag voor mensen klaar, als iemand 
me vraagt om ergens bij te helpen, 
dan doe ik dat.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

Peter en Tiny Terpstra (foto MvdF)
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KROEG VAN KLAAS
Elke zaterdag live muziek, aanvang 22.30 
uur.

Elke zondag 17.00-21.00 uur Afrika Jam 
Party, Afrikaans eten voor 5 euro.

Donderdag 20 oktober Club Proza 
(elke derde donderdag van de maand). 
De schrijvers van Club Proza dragen 
elk tweemaal een blokje met nieuw 
geschreven korte verhalen of columns 
voor. Met Bill Mensema, Tjitske Zui-
derbaan, Lilian Zielstra, José Cutileiro, 
Erik Hulsegge, Sonja Schulte. Aan-
vang 20.30 uur, toegang gratis.

Dinsdag 25 oktober Kroeg van Klaas 
Popquiz. Een muziekquiz met vragen 
evenredig verdeeld over alle decen-
nia van de popmuziek van de jaren 
‘50 tot nu. De popquiz wordt iedere 
keer door andere quizdeelnemers 
gemaakt. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldma-
teriaal en geluidsfragmenten. Deze keer wordt 
de quiz samengesteld en gepresenteerd door 
Menno Fritsma. Teams tot maximaal 5 perso-
nen. Deelname € 2,50 p.p. Opgave via email: 
kroegvanklaasquiz@gmail.com. Aanvang 
20.00 uur.

SPOOKTOCHT
Zaterdag 5 november is er de Spooktocht door 
het Sterrebos. De tocht start en eindigt bij de 
Speeltuinvereniging. Na de Spooktocht is er 
Griezeldisco voor de kinderen in het speel-
tuingebouw. Nadere informatie over tijden en 
aanmelding volgen nog. Wilt u meehelpen bij 
het organiseren en uitvoeren van de spook-
tocht, met make-up of als ‘spook’? Aanmelden 
kan via simonmaaike@hotmail.com.

TRANSCENDENTE MEDITATIE 
Infoavond op woensdag 3 november. TM-
leraar Sjoerd Vos geeft een vrijblijvende 
presentatie over TM in het Poortershoes.

De avond begint om 19.30 uur en zal onge-
veer 2 uur duren. Sjoerd zal meer vertellen 
over de effecten van TM, de cursusstructuur 
en de techniek zelf.

U kunt u voor de gratis avond aanmelden bij 
iwcvos@gmail.com of telefonisch of per sms 
op 06 3818 0225.

POORTERSHOES
COMPUTERLESSEN MET INDIVIDUELE 
BEGELEIDING EN COMPUTERINLOOP 
In het Poortershoes wordt computerles 
gegeven op ma, woe en donderdagochtend. 
De lessen worden één op één gegeven door 
ervaren docentvrijwilligers. Er is geen vast-
staand lesprogramma. U leert wat u zelf wilt : 
Informatie opzoeken op internet, leren skypen, 
sociale media als Facebook etc. U kunt ook 
kennis maken met het werken op een tablet, 
zoals een Ipad. Een les duurt 1,5 uur inclusief 
pauze. 

Op dinsdagochtend, 10.00-11.30 uur is hier 
een computerinloop (met begeleiding) waar 
men vrijblijvend heen kan. Eigen bijdrage € 
2,50 per keer. Opgave 050-3131141.

RESTAURANT
Het buurtrestaurant heeft weer een veelzijdig 
weekmenu met vlees, vis en een vegetarische 
schotel. Dit is altijd te zien op onze website. 
Het hoofdmenu kost € 7,40. Soep en het toetje 
kosten € 2,40. 

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen aan-
vang 20.00 uur. Nieuwe leden: welkom.

Iedere dinsdag tafeltennissen aanvang 20.00 
uur.

Iedere laatste dinsdag van de maand 
creatieve club aanvang 20.00 uur. 
Nieuwe leden: welkom.

Iedere eerste woensdag van de maand 
Super BINGO aanvang 20.00 uur. 
Bij voldoende deelname € 1550 aan 
prijzengeld.

Ieder 1e donderdag van de maand Kop-
pelkaarten aanvang 20.00 uur. Nieuwe 
koppels: welkom.

Ieder 1e zaterdag kinderdisco aanvang 
18.45 tot 21.00 uur.

Zaterdag 5 november is er de Spooktocht 
door het Sterrebos. De tocht start en ein-
digt in het speeltuingebouw en na afloop is 
er een Griezeldisco voor de kinderen in het 
speeltuingebouw. Start 19.00 uur. Opgave 
bij: simonmaaike@hotmail.com.

MAAK JE STERK TEGEN MS
COLLECTANTEN GEZOCHT!
Van 21 t/m 26 november organiseert het 
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. De collecte is de belangrijkste 
bron van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn 
volkomen afhankelijk van donaties en giften. 
Door de collecte kunnen we ons werk blijven 
doen en investeren in innovatieve onderzoe-
ken om MS te genezen.

We zijn op zoek naar nieuwe collectanten en 
coördinatoren. Een avondje collecteren kost 
maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, 
dan kun je al aan de slag als collecte-coördi-
nator. Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan.

bUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur. 
Geplande data: 31 oktober en 28 november.

SERVICE
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