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MOHAbAT, AbU, YOSEF EN NIROSH

Net als Marco, Alie, Cees en Jan haasten ze zich elke dag door de 
Oosterpoort. De (ex-)vluchtelingen die in onze wijk een nieuw bestaan 
hebben opgebouwd. Op weg naar hun werk. Op weg naar school. Of 
naar de supermarkt. Ex-vluchtelingen, omdat bij aankomst in Neder-
land is gekeken naar hun situatie en toen duidelijk werd dat ze niet 
terug konden naar hun land van herkomst. Omdat ze daar hun leven 
niet veilig zijn. Daarom krijgen ze een verblijfsvergunning om zich te 
vestigen in Nederland.

Huis en haard hebben ze achtergelaten. Vaak ook hun familie, soms ook 
hun partner, soms ook hun kinderen. 

In deze Oosterpoorter leest u over deze mensen. Over Mohabat en Nirosh, 
die al een hele tijd zo’n verblijfsvergunning hebben en zich helemaal ‘thuis’ 
voelen in de Oosterpoort. Over Abu, die lange tijd illegaal in Nederland 
heeft geleefd, maar nu toch mag blijven. Over Yosef, die een opleiding Au-
totechniek volgt aan het Noorderpoort college. Mooi om te lezen dat deze 
mensen zich thuis voelen in de Oosterpoort en zich hier geaccepteerd 
voelen.

Er zijn ook vluchtelingen die niet mogen blijven. Die weer terug moeten. 
Die in afwachting van hun uitzetting onder niet al te prettige omstandighe-
den verblijven in het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkistraat of 
het schip ‘Amanpuri’ dat in het Eemskanaal ligt. John van Tilborg van de 
stichting INLIA vertelt hoe het deze mensen vergaat.

Voor buurtbewoners die meer willen weten over vluchtelingen in de stad 
Groningen verwijzen we naar pagina 12 van deze Oosterpoorter. Daar 
vindt u een uitnodiging van de gemeente Groningen “voor iedereen die be-
trokken is bij en belangstelling heeft voor het vluchtelingenvraagstuk”. Een 
aanrader. In de uitnodiging staat dat je je kunt aanmelden tot 16 februari. 
Wij gaan de gemeente vragen of onze lezers zich ook nog kunnen opge-
ven in de week na het verspreiding van de krant (tot 23 februari).

Klaas Kloosterman
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ALDUS HET LAATSTE 
bUURTOVERLEG VAN 23 
JANUARI 2017

Met frisse moed zijn we weer ge-
start met het buurtoverleg van 
2017. Sneeuw en ijs beheerst nog 
het weer buiten, maar binnen is 
het warm.

In dit buurtoverleg passeerden weer 
diverse onderwerpen de revue. Van 
‘Bomenridders’ tot de trekkers van 
‘ORZO’ en bezorgde buurtbewoners; 
allemaal hebben ze betrekking op 
de Oosterpoort en de omliggende 
wijken. Wat er langs kwam leest u 
hier in het kort. 

Heet u vragen? Stel ze via 
oosterpoorter@gmail.com.

bOMENRIDDERS
De robuuste aanpak van de Zuide-
lijke Ringweg heeft onder meer als 
gevolg dat er uiteindelijk 473 bomen 
gekapt en vervangen zullen worden, 
112 verplaatst en 138 gekapt en 
niet vervangen zullen worden. Dhr. 
Jan Pieter Janse, namens Stichting 
Bomenridders Groningen, uit zijn 
zorgen over deze aantallen. De Bo-
menridders houden strak de vinger 
aan de pols en zullen in beroep gaan 
als het groen niet voldoende gecom-
penseerd gaat worden. Vooralsnog 
wordt opgemerkt dat de opzet van 
de ondertunnelde ringweg een groen 
gebied is en de gemeente zich daar 
aan heeft te houden.

OMWONENDEN RING ZUID 
OOSTERPOORT / DE LINIE / DE 
MEEUWEN (ORZO)
Een groep omwonenden van de 
Ringweg Zuid heeft zich verzameld 
om een platform “geen actie groep” 
te zijn voor gezamenlijke belangen 
gedurende de komende vier à vijf 
jaren. 

Geluidsoverlast, parkeeroverlast, 
het verdwijnen van parkeerplaatsen, 
schade aan bestaande huizen naast 
het tracé en luchtkwaliteit/fijnstof. Op 
16 februari wordt een inloopavond 

georganiseerd in het Poortershoes 
waar bewoners hun zorgen kunnen 
delen en ideeën kunnen uitwisselen 
om duidelijk de bewonersbelangen te 
kunnen waarborgen.

bUURTZORGEN
Een buurtbewoner, mevr. Anja Pot-
humus, is aangeschoven en heeft 
enkele vragen over het kunstwerk 
dat enige tijd geleden is geplaatst 
voor het Poortershoes, om de muur 
die ooit daar stond te symboliseren. 
Dit kunstwerk heeft nogal wat gekost 
maar werd helaas niet door ieder-
een als kunstwerk herkend en als 
fietsenrek gebruikt. Daarom is het 
bijna helemaal vernield. Geldverspil-
ling voor een niet geschikt kunstwerk 
hier ter plekke? Ja, toegegeven, niet 
iedereen zag dat het een kunstwerk 
was. Deze zorg wordt in een komend 
overleg met het CBK meegenomen 
ter bespreking en voorgelegd aan het 
bestuur van het Poortershoes.

Over zwerfvuil en hoe dit te voorko-
men. Het zou fijn wanneer, zoals in 
de Indische buurt, enkele keren per 
jaar een container in de buurt komt 
te staan voor grof vuil. Is dit ook in de 
Oosterpoort haalbaar en betaalbaar? 
Alternatief is als buurt gezamenlijk 
een vrachtauto regelen. Reden om te 
zoeken naar alternatieven voor het 
grof vuil ophalen is de hoge gemeen-
telijke bijdrage. Ook dit punt van zorg 
wordt genoteerd en meegenomen ter 
overweging.

OPROEP IN HET KADER VAN ‘OUDE 
WINSCHOTERDIEP OPEN’ 
De groep waar ook Bomenridder J.P. 
Janse actief is, wil een boekje maken 
met verhalen rondom het Oude Win-
schoterdiep. Wie heeft namen van 
mensen die een persoonlijk verhaal 
zouden willen delen over gebeurte-
nissen rondom het Diep? Wie heeft 
zelf zo’n verhaal en wil het delen?  
 
Laat het weten via oosterpoorter@
gmail.com.

Tot de volgende buurtgroet,

Anjo van Apeldoorn

OOSTERPOORTER 
LILIAN ZIELSTRA NIEUWE 
STADSDICHTER

Lilian Zielstra is de nieuwe Stads-
dichter van Groningen. Zij volgt 
Kasper Peters op. Zielstra was in 
de periode 2013/2014 al huisdich-
ter van de Universiteit van Gro-
ningen. Lilian werkt in boekhandel 
Godert Walter en woont in de 
Oosterpoort.

Volgens het juryrapport, dat haar 
aanstelling vergezelt, schrijft Zielstra 
“heldere, toegankelijke poëzie met 
humor en onverwachte wendingen. 
Ze is een goede observator die op 
een nieuwe, speelse manier naar 
de dagelijkse werkelijkheid kijkt. Ze 
schrijft poëzie die niet alleen toegan-
kelijk is maar zeker ook van hoge 
literaire kwaliteit.”

Vorig jaar maart interviewde redac-
teur Chris van Boetzelaer haar voor 
de Oosterpoorter. Op onze Facebook 
pagina Facebook.com/deoosterpoor-
ter staat onder het bericht over de 
uitverkiezing van Lilian Zielstra een 
link naar het artikel, dat geplaatst is 
in de Oosterpoorter van maart 2016.

GEMEENTE- EN bUURTNIEUWS

Lilian Zielstra (foto Joost van den Berg)
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PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
GEZELLIG

“Eigenlijk heb ik een tuintje nodig..” 
mompelt Astrid ‘s avonds laat in bed, 
“dan kan ik mijn GFT composteren.” 

Astrid doet mee aan iets waar ze 
zichzelf – en haar dochter die nog 
van niks weet – nogal impulsief voor 
heeft aangemeld. Stond op Face-
book, van de gemeente. ‘100 voor 
100 voor 100’. Zo min mogelijk 
afval in 100 dagen is het devies. 

Astrids brein wordt ineens hele-
maal wakker: “De onderburen! 
Die hebben een loei van een 
tuin, je zou er zo kippen of gei-
ten in zetten. En ze zijn uit... wat 
was het, Syrië? Daar hebben ze 
vast allemaal tuintjes.” Ze googlet 
“Syrië en moestuintjes”. Er staat een 
heleboel over het land maar over 
moestuintjes gaat het zeker niet. 
Ze wist het wel via het nieuws maar 
vaak zapt ze weg. Later die nacht 
droomt ze over zwartgeblakerde prei 
en huilende mensen.

De dag erop kijkt ze vanaf haar bal-
kon naar beneden de tuin in. ‘t Ziet er 
wat kalig uit maar ja, ze wonen er net 
en het is winter. Het kan altijd erger, 
een eind verderop heeft een buur zijn 
hele tuin volgestort met donker grind. 
‘De graftuin’ volgens 
Juul, “waar 
dus 
never 

nooit niks meer gaat 
groeien’. Haar Syrische onderbuur-
man verschijnt plotseling in beeld, 
met een schoffel.

“Dag buurman, goedemiddag!” zegt 
Astrid, “ik wil u iets vragen. Over de 
tuin”. Hij gebaart vriendelijk: “Kom 
kom”, en even later lopen Astrid en 
buurman al pratend en gebarend 
en schoffelend in de tuin. Buurman 
is verbaasd, die Hollandse mensen 
zijn altijd van ‘doeidoei’ en snel deur 

dicht. Hij vindt het gezellig, dat 
is echt een Hollandse 

woord, ‘gezellig’. Eén 
van de eerste woor-
den die hij leerde bij 
de inburgering.

Bij een kopje thee, 
binnen bij buurman, 
maken ze afspraken 

over een GFT compost-
hoop. De buurvrouw komt 

erbij, met hun kleintje dat 
al zo gegroeid is en kraait van 

plezier. “Gezellig” zegt de buurvrouw, 
“altijd welkom, tot de volgende keer!” 
“Doeidoei!” roept Astrid bij het weg-
gaan, “bedankt, het was gezellig!”

Wordt vervolgd…

FEUILLETON AFLEVERING 3

Daniel Janse

Vanaf maart 
laten we in de 
nieuwe rubriek 
Oude Pandjes 
een oude foto 
van een win-
kelpand naast 
een nieuwe van 
hetzelfde pand 
zien. Uw inbreng 
is van harte 
welkom. Deze 
foto is eind jaren 
zestig gemaakt, 
ten tijde van de 
aanleg van de 
zuidelijke ring-
weg. Ter beschik-
king gesteld door 
JP van Dorst.

OUDE PANDJES NIEUWE RUbRIEK

HART NODIG
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VLUCHTELINGEN IN GRONINGEN 
Er is de laatste tijd ruime aandacht 
voor asielzoekers en vluchtelin-
gen. De verkiezingen komen er 
aan. Partijen roepen om het hardst 
wat zij vinden van de komst van 
asielzoekers: zijn ze welkom of 
juist niet? Er is ook veel verwar-
ring: om hoeveel mensen gaat het 
eigenlijk in Groningen en onze 
buurt, wat is het verschil tussen al 
die opvangcentra? Hoe zit het met 
de inburgeringscursussen waar nu 
veel kritiek op is? En hoe kunnen 
we vluchtelingen helpen? 

DE PROCEDURE
Begin vorig jaar kwam een grote 
groep vluchtelingen naar Neder-
land. De oorlogen in Syrië en Irak 
zorgden voor een forse toestroom. 
De Europese vluchtelingendeal met 
Turkije zorgde er uiteindelijk voor dat 
de geplande bouw van extra asiel-
zoekerscentra niet doorging, maar 
het opvangen van vluchtelingen in 
asielzoekerscentra blijft nodig. 

De asielprocedure is lang en ingewik-
keld. Tenzij het asielverzoek al direct 
bij binnenkomst wordt verworpen, 
mag je de rest van de procedure in 
een AZC verblijven. Het dichtst bij de 
Stad is het AZC in Onnen. Vluchtelin-
genwerk Nederland helpt de men-
sen die een asielaanvraag hebben 
ingediend tijdens de hele procedure. 
Als je toegelaten wordt volgt het 
inburgeringstraject: het leren van de 
Nederlandse taal en kennis opdoen 

van de Nederlandse cultuur en 
samenleving. Er is nogal wat te doen 
over die inburgeringstrajecten. Als 
inburgeraar zoek je zelf een cursus 
en je betaalt de kosten zelf. Wel kun 
je een lening krijgen van DUO, die 
kan worden kwijtgescholden als je op 
tijd je inburgeringsexamen haalt. In-
burgeringsbedrijven zijn overal in het 
land als paddenstoelen uit de grond 
verrezen en hoewel ze een keurmerk 
hebben is het voor inburgeraars vaak 
erg lastig om te bepalen waar ze het 
best terecht kunnen. 

HUMANITAS
Overigens zegt Sirvani Yagmur van 
Humanitas over de cursussen: “Hier 
in de stad Groningen worden de taal- 
en inburgeringscursussen verzorgd 
door het Alfacollege, het Noorder-
poortcollege, Vluchtelingenwerk en 
het Talencentrum van de universiteit. 
Dat gaat prima, de verhalen over 
inburgeringsbedrijfjes die hun werk 
niet goed doen hebben totaal geen 
betrekking op de stad Groningen.” 

Humanitas zorgt ervoor dat vluch-
telingen die in Groningen komen 
wonen, maatschappelijke begeleiding 
krijgen. “De vrijwilligers zijn ‘startcoa-
ches’, ze maken de nieuwe Stadjers 
wegwijs in de stad en in de buurt, ze 
laten vluchtelingen kennismaken met 
de manier van leven in Nederland 
en maken ze wegwijs als ze op zoek 
gaan naar werk.” Volgens Sirvani 
vinden veel vluchtelingen Groningen 

een geweldige stad. “Er is een 
open sfeer, er is warmte, mensen 
voelen zich welkom. Je moet je 
trouwens realiseren dat vluchtelin-
gen niet zielig zijn. Het zijn gewoon 
Stadjers die even op weg geholpen 
moeten worden. Geef ze een kans!”

VLUCHTELINGENWERK
Ook Vluchtelingenwerk Noord Neder-
land geeft aan dat de inburgerings- 
en taalcursussen in de stad Gronin-
gen goed georganiseerd zijn. 

“We verzorgen cursussen in veel ge-
meenten in de provincie Groningen”, 
vertelt Natasha Chistyakova, teamlei-
der inburgering Groningen, Winsum 
en Uithuizen. “Hier in de stad zijn er 
inderdaad veel aanbieders. De cur-
sisten mogen kiezen zodra ze weten 
in welke gemeente ze gaan wonen 
en welke cursus het beste aansluit. 

In Groningen hebben wij vijf les-
groepen van 10 à 15 cursisten. De 
meesten wonen in de stad, zijn van 
analfabeet tot hoogopgeleid, van 
verschillende leeftijden en uit diverse 
landen. Veel inburgeraars krijgen 
naast de cursus ondersteuning van 
taalcoaches; vrijwilligers die een of 
twee keer per week de cursisten 
helpen met de Nederlandse taal. 
Aan nieuwe taalcoaches wordt een 
basiscursus aangeboden om wegwijs 
te worden in het vluchtelingenwerk 
en alle regels en termen die daarmee 
te maken hebben.”

HART NODIG

Het voormalig Formule 1-hotel is nu een toevluchtsoord voor vluchtelingen (foto Joost van den Berg)
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UAF
Een andere organisatie die zich inzet 
voor vluchtelingen is het UAF. We 
spraken met Maaike-Louise Bakker. 
“Wij begeleiden vluchtelingen tijdens 
hun studie en het zoeken naar een 
baan die aansluit bij hun capacitei-
ten. Bijvoorbeeld vluchtelingen die 
willen gaan studeren aan de Rijksuni-
versiteit of de Hanzehogeschool. Ze 
hebben vaak al een studie gevolgd 
in het land waar ze vandaan komen 
en moeten hier opnieuw beginnen 
omdat hun diploma’s vaak niet geldig 
zijn. Het UAF biedt ze de kans om 
met een studie te starten of hun stu-
die af te maken zodat ze mee kun-
nen doen in de samenleving.” Aan 
deze groep wordt advies gegeven 
over taalcursussen, de studiekeuze 
en de voorbereiding op een studie, 
zodat de vluchtelingstudenten snel 
kunnen instromen in het Nederlandse 
onderwijs. Na afloop van de studie 
ondersteunt het UAF de studenten 
bij de eerste stappen op de Neder-
landse arbeidsmarkt. “Het gaat om 
een grote groep vluchtelingen: het 
UAF begeleidt momenteel ruim 2.500 
vluchtelingen en krijgt veel aanvra-
gen voor ondersteuning, vooral van 
Syriërs die in de afgelopen twee jaar 
naar Nederland zijn gekomen.” 

GRONINGEN EN DE OOSTERPOORT
Maaike-Louise Bakker heeft voor ons 
uitgezocht hoeveel studenten het 
UAF in de stad Groningen onder-
steunt. “Dat zijn er op dit moment 93. 
Daarvan volgen er 61 een opleiding 
en 32 bereiden zich voor op de stu-
die via bijvoorbeeld taalcursussen. In 
de Oosterpoort wonen twee studen-
ten die studeren met ondersteuning 
van het UAF.”

Sirvani Yagmur geeft aan dat Hu-
manitas ongeveer 530 vluchtelingen 
ondersteunt. “70% Syriërs en ver-
der veel Eritreeërs.” Op de vraag of 
Humanitas actief is in de Oosterpoort 
zegt hij: “In de Oosterpoort wonen 
niet veel mensen die door ons bege-
leid worden. Natuurlijk wonen er wel 
mensen die lang geleden een vluch-
telingenstatus hebben gekregen, 
maar daar hebben we geen zicht op. 
Als je net uit een AZC komt is een 
koophuis natuurlijk niet aan de orde 
en ook de sociale huurwoningen zijn 

in de Oosterpoortbuurt wat duurder 
dan in andere wijken. Er zijn nu wel 
contacten met een woningcorporatie 
die misschien ook aan vluchtelingen 
in de Oosterpoort gaat verhuren. Het 
zou mooi zijn als we dan weten dat 
er mensen in de wijk beschikbaar wil-
len zijn als startcoach.”

FORMULE 1-HOTEL EN DE AMANPURI
Een heel ander verhaal wordt het 
als asielzoekers niet erkend wor-
den als vluchteling. Aan de randen 
van de Oosterpoort zijn voor deze 
groep asielzoekers twee “bed-bad-
brood”-voorzieningen ingericht: het 
voormalige Formule 1-hotel aan de 
Helsinkistraat en het schip ‘Aman-
puri’ dat in het Eemskanaal ligt. De 
beide opvangplekken worden be-
heerd door de stichting INLIA, waarin 
verschillende kerken samenwerken. 
INLIA-directeur John van Tilborg en 
teamleider Izre Kuiper: “Als we niks 
doen, dan zouden de mensen die 
we hier opvangen op straat staan. 
En mensen op straat zetten is geen 
oplossing voor een probleem, op 
straat leven is een onderdeel van 
een maatschappelijk probleem.” 

Ze vertellen dat het om kwetsbare 
mensen gaat, vaak met psychische 
problemen. “Zonder hulp en medi-
cijnen kunnen ze niet verder”. Izre 
Kuiper geeft aan dat er zeker niet 
alleen jongeren in het Formule 1 en 
de boot wonen. “29 van de ongeveer 
300 bewoners zijn 60 jaar of ouder, 

14 zijn er zelfs ouder dan 65.” INLIA 
voert de opvang uit in opdracht van 
de gemeente Groningen; de ge-
meente betaalt dan ook. John van 
Tilborg: “We zijn geen verlengstuk 
van de overheid, maar we mogen er 
als Groningers wel trots op zijn dat 
onze gemeente – net als een aantal 
andere gemeenten trouwens – haar 
nek durft uit te steken om te zorgen 
voor de veiligheid van alle inwoners, 
ook van afgewezen asielzoekers.” 
Beide INLIA-vertegenwoordigers 
geven aan waarom de opvang nodig 
is. Izre: “Het gaat om mensen die 
met de rug tegen de muur staan, ze 
kunnen geen kant op. Om verder te 
kunnen – bijvoorbeeld terug naar het 
land van herkomst of een ander land 
– is er hulp nodig.” Het doel? John 
van Tilborg: “Als je met respect en 
menselijkheid met de mensen gaat 
zoeken naar een nieuwe toekomst, 
dan blijken er veel mogelijkheden te 
zijn. Soms kunnen ze in een ander 
land terecht, soms kunnen ze toch 
terug en vaak kunnen ze uiteinde-
lijk alsnog een verblijfsvergunning 
krijgen.” 

Van Tilborg wil graag dat we leren 
van het verleden: in WO2 heeft Ne-
derland mensen buiten willen hou-
den, die vervolgens zijn afgeslacht. 
“Dat mag nooit meer gebeuren. Men-
sen uit oorlogsgebieden moeten we 
altijd helpen.” En wat de Oosterpoort 
kan doen? John van Tilborg: “We zijn 
buren. Beetje verre buren misschien, 

HART NODIG

De Amanpuri is een plek van vrede voor uitgeprocedeerde asielzoekers (foto Joost van den Berg)

HART NODIG
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maar toch. Onze bewoners komen in 
de Oosterpoortbuurt. Voordat de boot 
er was hadden we in de buurt al een 
aantal huizen zonder dat daar veel 
ruchtbaarheid aan werd gegeven. 
Dat bleek geen enkel probleem. We 
moeten ervoor zorgen dat we elkaar 
leren kennen. Samen koken, samen 
eten, spelletjes doen. Ik zou graag 
op de boot en in het Poortershoes 
samen met de buurt een meet-and-
greet organiseren zodat we echt 
goede buren worden!”

MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING
Het UAF, Vluchtelingenwerk en 
Humanitas geven aan dat er grote 
behoefte is aan bewoners die vluch-
telingen willen helpen om de stad en 
de samenleving in de praktijk te leren 
kennen. Het UAF: “Veel vluchtelingen 
hebben te maken met eenzaamheid. 
Contact met Nederlandse buurtge-
noten is heel belangrijk. En voor 
bijvoorbeeld een rechtenstudent is 
het geweldig als hij of zij met een 
advocaat in contact kan komen om 
wegwijs te worden in het vakgebied. 
We hebben daarom een systeem 
van ‘mentoren’ opgezet.” Humani-
tas wil het aantal vrijwilligers dat als 
startcoach wil helpen graag met 40 
mensen uitbreiden. 

Ook Vluchtelingenwerk is op zoek 
naar extra taalcoaches. Via de site 
van het UAF kun je je aanmelden 
als mentor. Ook organiseert het 
UAF voorlichtingsavonden voor 
vrijwilligers die overwegen mentor te 
worden. Meer informatie: www.uaf.nl, 
bij “Wat kunt u doen”. Vluchtelingen-
werk is te bereiken via https://www.
vluchtelingenwerk.nl/noordnederland. 
Humanitas Groningen organiseert 
enkele voorlichtingsavonden voor 
mensen die er over denken om 
vrijwilliger te worden: maandag 20-
2-2017, 6-3-2017 en 20-3-2017 van 
19.00 tot 21.00 uur bij Humanitas, 
Akerkhof 22, 050-312 6000.  
En wie wil reageren op de op-
roep van INLIA om samen met de 
Oosterpoort een meet-and-greet 
te organiseren kan contact op-
nemen met de redactie van de 
Oosterpoorter.

Gino Huiskes

GRONINGSE KOERDEN
Nirosh (44) en Mohabat (42) Sharanshi hebben al sinds 2010 de 
goedlopende zaak ‘De Gouden Naald’ aan de Meeuwerderweg. Je kunt 
hier kleding en gordijnen laten maken en er is een stomerij achterin 
de zaak. Mohabat is misschien wel de mooiste onderneemster in onze 
wijk en Nirosh toch zeker één van de vrolijkste. Ze voelen zich helemaal 
thuis in onze buurt, de Oosterpoort is als een dorpje, iedereen is vrien-
delijk. En ze zijn trots in Groningen te wonen. Nirosh zegt: “Wij komen 
uit Iraaks Koerdistan maar wij noemen onszelf Groningse Koerden”. Ze 
hebben een zoon van 23 en een dochter van 12.

VLUCHTEN VOOR SADDAM 
HOESSEIN
Ten tijde van de Golfoorlog werd de 
situatie in Irak levensgevaarlijk voor 
hen en ze vluchtten in 1988 naar 
Turkije. Ze hadden niets meer, al 
hun bezittingen waren vernietigd. 

Nog veel erger was het dat veel 
familieleden, vrienden en buren 
waren vermoord door het regime van 
Saddam Hoessein. In Turkije heb-
ben ze vijf jaar in vluchtelingenkam-
pen gewoond; een zware periode. 
De mannen mochten heel af en toe 
werken in de bouw maar ze waren er 
totaal niet vrij. Op zijn 16e gaf Nirosh 
stiekem Koerdische les aan kinderen, 
met binnengesmokkeld lesmateriaal. 
De Koerdische taal was namelijk ver-
boden. “Hoe moet je jezelf vergeten, 
je achtergrond?” zegt hij. De situatie 
nu in Turkije voor Koerden is na-
tuurlijk ook verschrikkelijk, allemaal 

Koerden die gevangen zijn gezet. In 
Iraaks Koerdistan heeft men iedere 
dag te maken met aanslagen door 
ISIS. Het is een drama, 1050 kilo-
meter grensgebied moet tegen hen 
worden bewaakt. De wereld is een 
chaos, dat zijn we eens. 

ALS JE GEEN STERKE KOERD 
bENT, KUN JE NOOIT EEN STERKE 
NEDERLANDER WORDEN
Ze konden in 1993 naar Nederland 
en binnen anderhalve maand kregen 
ze een officiële status als politieke 
vluchtelingen. Respectievelijk 18 
en 20 jaar en ze waren inmiddels 
getrouwd. Ze kwamen midden in de 
zomer terecht in een vakantiewoning 
in een privaat recreatiepark in Ruinen 
te Drenthe en hier hebben ze mooie 
herinneringen aan. Nirosh is een dik 
jaar naar Assen gegaan om de taal 
te leren, vijf dagen per week Neder-
landse les. Mohabat zorgde voor hun 
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inmiddels geboren kindje en ging 
twee dagen per week met de buggy 
en zoontje naar Nederlandse les. Na 
het staatsexamen Nederlands en een 
voorbereidend jaar volgde Nirosh 
een opleiding tot apotheker die hij 
met succes afrondde. Hij heeft overal 
in de stad stage gelopen en na zijn 
opleiding ook gewerkt bij een apo-
theek en bij het RZG. Mohabat heeft 
een opleiding tot coupeuse gevolgd 
en vijf jaar gewerkt bij een interieur-
zaak.

De wil en wens om hier zo snel 
mogelijk in te burgeren was er vanaf 
het begin, vertellen ze. Die motivatie 
heeft hen gebracht tot waar ze nu 
zijn, geslaagde burgers van onze 
maatschappij. Taal is de sleutel, inzet 
en motivatie ook. En doorzettingsver-
mogen. Nirosh zegt dat ze uit alles 
wat ze hebben meegemaakt hun 
kracht putten, wat ze hebben door-
staan geeft aan hoe sterk ze zijn. 

bETROKKEN ONDERNEMERS
In 2000 konden ze een grote de-
licatessenzaak in de Poelestraat 
overnemen, plus een bakkerij in de 
Bleekerstraat. In 2006 werd Nirosh 
ziek, kanker, een verschrikkelijke tijd. 
Nu, 9 jaar later, is hij gelukkig gene-
zen maar de chemokuren hebben 
flink huisgehouden en hij heeft vaak 
pijn. Hij heeft zich ondanks zijn ziekte 
altijd ingezet voor de Koerdische 
gemeenschap, in Groningen en daar-
buiten. Hij probeert mensen te hel-
pen met integreren en emanciperen 
en uit te leggen hoe de Nederlandse 
cultuur werkt en begrip en respect te 
leren hebben hiervoor. Onderwerpen 
als emancipatie, homosexualiteit en 
vrije meningsuiting kwamen vaak aan 
de orde.

Iedereen moet zich verantwoordelijk 
voelen, zijn eigen bijdrage leveren 
aan de maatschappij. “Met polarisa-
tie los je niks op, we moeten samen 
sterk zijn om ons mooie land te 
onderhouden. Wij hebben heel veel 
moeite moeten doen om Nederlander 
te worden en daar zijn we fier op. 
Iets waar je veel moeite voor hebt 
gedaan smaakt veel lekkerder.” zegt 
Nirosh. Ze willen graag het goede 
voorbeeld geven, voor hun eigen 
kinderen en hun neven. 

Nirosh is ook bezig met begeleiding 
van allochtonen die ziek zijn. Want 
Nederland is prachtig maar al die 
regeltjes zijn voor nieuwkomers niet 
te begrijpen. Mee naar de dokter, 
uitleggen hoe alles werkt, waar ze 
aan moeten denken. Met zijn apo-
thekersachtergrond kan hij heel wat 
betekenen. “Door de wonden van 
mijn lichaam ben ik medicijnman 
geworden” zegt hij. 

AvdB

INbURGEREN 
MET AbU
Eind 2014 ontmoette buurtgenoot 
Evelien brak vluchteling Abu Jal-
loh uit Sierra Leone (34). Hij bracht 
destijds de Gezinsbode rond in 
de Oosterpoort. Abu woonde al 13 
jaar illegaal in Nederland en had 
vlak daarvoor een verblijfsvergun-
ning gekregen. Dat betekende ook 
dat hij vanaf dat moment verplicht 
moest inburgeren. Dit leverde de 
nodige problemen op, aangezien 
Abu analfabeet was. Evelien be-
sloot hem te helpen. Sinds ruim 
twee jaar komt hij een paar keer 
per week bij haar langs om te oefe-
nen met lezen en schrijven.

“Ik realiseerde mij hoe 
moeilijk het voor hem 
moest zijn om zonder 
speciale aandacht bij nul te 
moeten beginnen”, zegt Evelien. “Bij 
de inburgeringscursus wordt amper 
rekening gehouden met het niveau 
van de leerlingen. Zo kan het gebeu-
ren dat iemand als Abu in een klas 
terechtkomt waar ook mensen met 
een universitaire opleiding in zitten. 
Dat tempo kan hij nooit bijhouden en 
dat is frustrerend. Soms voelde hij 
zich dan ook dom, maar hij kon er 
natuurlijk ook niets aan doen dat het 
bij hem minder snel ging. Bij iemand 
die jong heeft leren lezen en schrij-
ven gaan een heleboel dingen auto-
matisch, je hebt bijvoorbeeld een be-
paald woordbeeld, waardoor je niet 
alles letter voor letter hoeft te lezen. 
Ook zijn wij geprogrammeerd om 
aan het einde van een regel direct 
met onze ogen naar het begin van de 
volgende regel te gaan. Abu had dat 
niet, die moest met zijn vinger eerst 
een stukje naar beneden en terug 
naar links om met de volgende regel 
te beginnen. Zo loop je tegen van al-
les aan dat bij ons vanzelf gaat.” 
“Tot 2014 was ik nog nooit naar 
school geweest, ook niet als kind”, 
vertelt Abu. Letters zeiden mij hele-
maal niets, ik kon mijn eigen naam 
niet eens schrijven. Ik moest dus 
echt beginnen bij het alfabet. Op de 
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Abu is bezig met de inburgeringscursus en heeft al 3 van de 5 onderdelen gehaald (foto EB)
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inburgeringscursus krijg ik drie keer 
in de week drie uur les maar dat is 
voor mij niet genoeg. Op die manier 
zou ik nooit binnen de tijd kunnen 
slagen, daarom heb ik Evelien ge-
vraagd om mij te helpen.”

“Wat ik mij vooral realiseer is dat het 
zo onrechtvaardig is om de verwach-
ting te hebben dat iedereen scholing 
heeft gehad en een bepaald basis-
niveau heeft”, zegt Evelien. “Vooral 
omdat er heel veel druk op staat; 
als je de examens niet binnen een 
bepaalde periode haalt, krijg je je 
papieren niet. Voor analfabeten is dat 
bijna onmogelijk. Bovendien zijn er 
zoveel regeltjes dat ik het vaak al niet 
begrijp, laat staan Abu. Nederland zit 
sowieso al vol met regeltjes en voor-
schriften, waar Nederlanders vaak al 
moeite mee hebben. Abu heeft wel 
eens tegen mij gezegd dat het leven 
een stuk simpeler was toen hij nog 
illegaal was.” Ondanks de moeilijk-
heden en bureaucratie vindt Abu het 
wel heel belangrijk om in te burgeren. 
“Ik woon hier natuurlijk al een tijd, 
dus wist wel wat van Nederland. Toch 
heb ik heel veel geleerd, zoals wat je 
moet doen als er brand is of wanneer 
de stroom uitvalt. Het is een andere 
cultuur en het is belangrijk om de 
mensen te begrijpen. Het helpt ook 
dat ik geen analfabeet meer ben. Als 
er een brief binnenkomt kan ik die nu 
gewoon lezen en hoef ik niet meer 
naar iemand anders toe.”

Na bijna drie jaar hard werken is het 
Abu onlangs gelukt om voor drie van 
de vijf onderdelen te slagen, waaron-
der schrijven. Alleen de onderdelen 
luisteren en lezen moet hij nu nog 
halen.  
Het is een mooie beloning voor zijn 
toewijding en doorzettingsvermogen 
en zonder Evelien was het waar-
schijnlijk nooit gelukt. Ze zijn er dan 
ook terecht allebei trots op. Nu nog 
even hard buffelen voor de laatste 
loodjes.

Carolina van der Lande

SCHAKELEN
Uit alle windstreken van de we-
reld komen ze, de kinderen van 
de schakelklas op de borgman-
school. Onder de begeleiding 
van docent Elske van Nieuwland 
krijgen ze ruim een jaar de tijd om 
met name het Nederlands onder 
de knie te krijgen. Daarna verlaten 
ze de borgmanschool. Klaar om 
hun schoolcarrière voort te zetten 
in een reguliere klas op een school 
in hun eigen buurt. 

De reden dat de kinderen in Neder-
land zijn is heel verschillend. Sommi-
gen hebben ouders die hier werken 
of studeren, maar het is Elske niet 

ontgaan dat het aantal 
Syrische kinderen het 
laatste jaar flink gestegen 
is: “Er zijn nu acht kinderen uit 
Syrië en een is uit Turkije gevlucht. 
Hun precieze verhaal komt vaak 
met stukjes en beetjes naar boven. 
Het vertrouwen moet groeien en 
bij de intake laten mensen nog niet 
het achterste van hun tong zien. 
Daarnaast is er natuurlijk vaak een 
taalprobleem. Dat maakt het com-
municeren lastig. De kinderen die 
gevlucht zijn uit gevaarlijke gebieden 
zijn soms letterlijk zonder familie 
in een bootje de Middellandse Zee 
overgezet. Zij krijgen hier een voogd 
of wonen bijvoorbeeld bij een vol-
wassen familielid dat al eerder naar 
Nederland is gekomen. Het zijn vaak 
jongetjes. Meisjes worden toch wat 
minder snel op zo’n bootje gezet. Alle 
kinderen die hier naar school komen 
hebben een status. Niemand van de 
schakelklas woont (nog) op een op-
vanglocatie. Ze hebben allemaal een 
eigen huis ergens in de stad.”

OVERLEVINGSSTAND
“Wij zijn vooral gericht op taalonder-
wijs. Over wat de kinderen hebben 
meegemaakt wordt niet doelgericht 
gesproken, al komen er wel eens 
verhalen los bij het behandelen van 
bepaalde thema’s. Laatst hadden we 
het bijvoorbeeld over ‘familie’. Dat is 
natuurlijk een emotioneel onderwerp 
als je vader of moeder is achterge-
bleven in een ver land. Voor veel 
kinderen is het hun grootste zorg: 
wanneer zie ik mijn vader of moeder 
weer en leven ze überhaupt nog… 
Syrische kinderen kunnen wel met 
elkaar communiceren en dat gaat er 
soms pittig aan toe. Conflicten kun-
nen ontaarden in heftige ruzies. Niet 
zo raar als je bedenkt dat sommige 
kinderen lang in een overlevings-
stand hebben gezeten. Als school 
zouden wij graag een grotere rol 
willen spelen op het sociaal-emotio-
nele vlak. Daarom zijn wij in samen-
werking met het WIJ-team en de 
gemeente aan het kijken hoe we dit 
vorm kunnen geven.”

In Groningen is er naast de Borg-
manschool nog een school met een 
schakelklas, de Heerdstee in Beijum. 
Meestal worden de kinderen ge-
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS EN 
STATUSHOUDERS
Vluchtelingen ontvluchten hun land als dat 
niet langer veilig is voor hen. Ze vragen vaak 
asiel aan in een ander veiliger land, daarmee 
worden het asielzoekers. Als zo’n verzoek 
wordt gehonoreerd door de regering van 
het betreffende land worden asielzoekers 
statushouders of vergunninghouders. Ze 
krijgen dan een verblijfsvergunning om in het 
betreffende land te wonen.

Binnen Nederland wijst het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) deze vergun-
ninghouders toe aan gemeenten. Gemeen-
ten moeten hen passende woonruimte 
bieden. Aan Groningen werden in 2016 in 
totaal 531 vergunninghouders toegewezen, 
die gehuisvest moesten worden en moesten 
starten met hun inburgering. In 2015 waren 

dat er veel minder (336 mensen). In 2014 
ging het om 181 personen. De grootste 
groep vergunninghouders in 2016 komt uit 
Syrië, gevolgd door de Eritreeërs. Ongeveer 
de helft van de mensen is tussen de 18 en 
27 jaar oud.

Een speciale groep die in Groningen wordt 
opgevangen is de groep alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit 
zijn vluchtelingen onder de 18 die zelfstandig 
naar Nederland zijn gekomen. Nidos heeft 
tot het 18e levensjaar de voogdij over deze 
jongeren. In Groningen worden sinds de 
zomer zo’n 25 AMV’ers met verblijfsvergun-
ning opgevangen in zogenaamde kleine 
wooneenheden.

Bron: VAS - Vluchtelingen, Asielzoekers en 
Statushouders, Gemeente Groningen

HART NODIG
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plaatst op de school die het dichtst 
bij hun in de buurt staat. De kinderen 
in de leeftijd van zes tot twaalf jaar 
zitten bij elkaar in een groep. Het 
is daardoor vaak zoeken naar een 
lesmethode die bij alle leeftijden aan-
sluit. Best lastig, maar het is logistiek 
niet handig om de scholen te splitsen 
in een school met een onderbouw- 
en een met een bovenbouwgroep. 
Broertjes en zusjes zouden apart 
moeten worden afgehaald met de 
taxibusjes waarmee ze ’s morgens 
naar school worden gebracht.

INTEGREREN MET 
LEEFTIJDSGENOTEN
Op de Borgmanschool starten de 
anderstalige kinderen de schooldag 
in de speciale schakelklas met juf 
Elske. Zij vertelt dat je creatief moet 
zijn: “Ik verzin bijvoorbeeld voorbeel-
den om ze een woord te laten ont-
houden. Dat gaat echt met handen 
en voeten. Zo leren alle anderstalige 
kinderen met elkaar de basis van de 
Nederlandse taal. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat 
ze ook integreren met Nederlandse 
leeftijdsgenoten, gaan ze vlak voor 
de pauze naar de reguliere groep 
waar ze op basis van leeftijd eigenlijk 
in horen te zitten. De schakelkinde-
ren hebben ook daar hun eigen plek. 
Ze eten er een broodje en spelen 
buiten. Dat is niet alleen leerzaam 
voor de schakelkinderen. Ook onze 
reguliere kinderen leren zo omgaan 
met kinderen die een andere achter-
grond hebben dan zij zelf. Dat vinden 
wij minstens zo belangrijk. Want ook 
de nieuwkomers horen er helemaal 
bij!”

Ellen Westerveld 

YOSEF 
KODIROV
Via het UAF kwamen we in contact 
met buurtgenoot Yosef Kodirov, 
die sinds 2012 in de Nieuwstraat 
woont.

TADZJIKISTAN
Yosef is geboren in Doesjanbe, de 
hoofdstad van Tadzjikistan. “Veel 
Nederlanders hebben geen idee 
waar Tadzjikistan ligt”, weet hij. “Het 
is een voormalige Sovjetrepubliek 
die grenst aan onder meer China en 
Afghanistan”. 

In 2010 vroeg Yosef asiel aan en 
kreeg hij huisvesting in het AZC 
Zweeloo in de Drentse gemeente 
Coevorden. “In maart 2012 was 
de aanvraagprocedure afgerond 
en kreeg ik mijn verblijfsvergun-
ning. Daarna ben ik naar Groningen 
verhuisd. Door Humanitas werd ik 
geholpen bij het zoeken naar een 
woning. En zo woon ik nu in onze 
mooie Oosterpoort.” 

INbURGEREN EN TAALCURSUSSEN
“Ik ben snel begonnen met mijn 
inburgerings- en taalcursussen bij 
het Noorderpoortcollege en heb daar 
hard voor gewerkt. Dat is ook nodig, 
vind ik, die inburgering is voor ieder-
een heel goed. Natuurlijk weet ik dat 
heel veel Nederlanders de helft van 
de vragen uit het inburgeringsexa-
men ook niet kunnen beantwoorden. 
Maar ik vind het nuttig om alvast veel 
te weten over de Nederlandse cul-
tuur en gewoonten, de rest komt dan 
vanzelf wel. En Nederlands heb je 
zeker nodig.” Lastig was het wel om 
Nederlands te leren. In Tadzjikistan 
spreekt men net als in Afghanistan 
en Iran Farsi (Perzisch), terwijl het 
Cyrillisch schrift wordt gebruikt, net 
als in Rusland. “Ik vond vooral het 
verschil tussen ‘de’ en ‘het’ lastig, 
die lidwoorden. Dat moest ik er echt 
instampen. En al die woorden als 
‘erop’, ‘eruit’, ‘ernaast’.”  

Het is niet te horen trouwens dat het 
moeilijk was om Nederlands te leren. 
In een gesprek van een uur hoor 
ik niet één keer een ‘de’ of ‘het’ die 
me vreemd in de oren klinkt. “Ook 
nog wel bijzonder, trouwens: toen ik 
Nederlands leerde liep ik stage in het 
buurthuis in Vinkhuizen. Toen bleek 
ik opeens in een stad te wonen waar 
veel mensen Nederlands met een 
Gronings accent of gewoon vooral 
Gronings spreken. Dat kan ik echt 
niet goed verstaan. ‘Mien jong’ lukt 
nog net en dan houdt het wel op.”

OPLEIDING
Na de cursussen is Yosef 
Kodirov via het UAF eerst 
begonnen aan een voorbe-
reidend jaar op het Alfacollege en 
vervolgens gestart met de opleiding 
Autotechniek aan het Noorderpoort-
college. “Leuke opleiding, techniek 
natuurlijk maar je moet ook veel 
kennis hebben van elektronica en 
software. Ik heb prima contacten 
met mijn medestudenten. Soms 
roepen ze voor de grap wel eens dat 
ik een buitenlander ben. Dan kan 
ik ze vertellen dat ik de enige van 
ons groepje ben die officieel door de 
burgemeester is benoemd tot burger 
van Groningen tijdens de naturalisa-
tieceremonie waarbij ik Nederlander 
werd. Ik weet niet wat iedereen er 
van vindt, maar ik vond die ceremo-
nie wel ontroerend eigenlijk.” Vanuit 
de opleiding loopt Yosef stage bij een 
garage hier in de stad en hij heeft 
goede hoop dat hij daar na het afron-
den van de studie aan de slag kan. 
Met zijn mentor van het UAF heeft hij 
regelmatig contact. 

OOSTERPOORT
Yosef is blij dat hij in de Oosterpoort 
is komen wonen. “Volgens mij één 
van de leukste wijken van Groningen, 
misschien wel de beste buurt van 
de stad. Ik blijf hier nog lang wonen, 
denk ik. Lieve en aardige mensen, 
er hangt een warme sfeer, buren 
hebben goede contacten met elkaar. 
En er gebeurt genoeg: de cafés, de 
winkels aan de Meeuwerderweg. 
Verbazend veel kappers trouwens! 

In het begin dat ik hier woonde 
voetbalde ik bij Blauw-Geel, toch een 
beetje een club van de Oosterpoort. 
Daar heb ik veel mensen leren 
kennen, daar heb ik vrienden aan 
overgehouden. De Euroborg hoort 
natuurlijk ook een beetje bij de 
Oosterpoort. Ik ga niet naar het 
stadion, maar ik ben wel blij als FC 
Groningen wint. Wat prettig is: ik heb 
geen stempeltje ‘vluchteling’ hier, ik 
ben gewoon een buurtgenoot met 
een Nederlands paspoort. Ik vind 
Nederlanders gastvrij. Ik ben goed 
geholpen, ik heb veel steun gekregen 
van de gemeente Groningen.”

Gino Huiskes
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
Borgmanschool schakelklas

15

HART NODIG



16

OVERLEG OMWONENDEN 
RING ZUID
In de Oosterpoorter van december stond een oproep aan direct omwo-
nenden van de Ring Zuid om deel te nemen aan een bijeenkomst op 10 
januari. bijna twintig mensen waren aanwezig en bespraken hun vragen 
en zorgen over het aanstaande ingrijpende bouwtraject van de ringweg. 

Het ging onder andere over ver-
keersstromen en parkeren tijdens 
de bouwperiode, over schade als 
gevolg van de bouw en eventuele 
schadevergoeding, over te verwach-
ten overlast en de bijbehorende 
gezondheidseffecten. De gedachte-
wisseling heeft geleid tot een lijst met 
vragen die schriftelijk is ingediend bij 
bouwcombinatie Herepoort en bij de 
gemeente.

Het blijft niet bij een eenmalig over-
leg. De omwonenden, inmiddels zo’n 
dertig huishoudens, hebben zich 
verenigd in ORZO (Omwonenden 
Ring Zuid Oosterpoort De Linie De 
Meeuwen). Het doel van ORZO is 

om gedurende de bouwperiode de 
belangen van omwonenden te be-
waken, te overleggen met bouwers, 
gemeente en andere instanties en 
zo nodig andere acties uit te voeren. 
ORZO zoekt daarbij afstemming met 
omwonenden van de andere wijken 
rond de ringweg, zoals Herewegbuurt 
en Rivierenbuurt. Er zijn ook con-
tacten met ervaringsdeskundigen uit 
de rest van het land; omwonenden 
van eerdere grote infrastructurele 
trajecten in Utrecht, Rotterdam en 
Maastricht.

Je kunt je als omwonende nog 
steeds aansluiten bij ORZO. Dat 
kan als bewoner/huiseigenaar, maar 

huurders en verhuurders zijn ook 
welkom. Een mailtje sturen naar 
buurtoverleg@gmail.com is genoeg 
om mee te doen, mee te delen in de 
informatie en samen op te trekken 
met buurtgenoten waar het gaat om 
de effecten van de bouw van de Ring 
Zuid op het dagelijks leven van direct 
omwonenden.

De bedoeling is om informatie te 
gaan delen via een website. ORZO 
zoekt nog een vrijwilliger die een 
website kan bouwen. Vind je dat 
leuk om te doen, meld je dan bij het 
buurtoverleg.

ORZO is het initiatief van een 
aantal direct omwonenden van de 
Ring Zuid in samenwerking met het 
Buurtoverleg Oosterpoort.

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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1. Groentjes. (11)
2. Hij speurt naar een klavertje vier. 

(11)
3. Familiereünie. (16)
4. Dit is niks voor de doe-het-zelver. 

(12)
5. Zandloper? (9)
6. Eén worden tijdens het wiskunde 

examen. (10)
7. Hij kon behoorlijk tekeergaan 

maar hier slaagde de vluchteling 
niet in. (10)

8. De energie van een groep vo-
gels... (15)

9. ...en de geschiedenis ervan. (13)
10. Beheerder van een wijkcentrum. 

(11)
11. Noach was de eerste. (9)
12. Is in trek. (8)
13. Zonder bezoeker hoewel hij wel-

kom is. (7)
14. Drempel waarbij je over je woor-

den struikelt. (12)
15. Stage lopen bij McDonald’s? (10)
16. Jurist bij de immigratiedienst. (12)
17. Opnieuw gronden. (11)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitdrukking. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters.

De oplossing moet uiterlijk op 
zondag 5 maart 2017 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 37. 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 gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.

OPLOSSING CRYPTOFILIPPINE DE 
LUXE 36 – SCHEEPVAART
1. Feestrede 2. Stuurhut 3. Scheeps-
maat 4. Kluisgat 5. Plezierjacht 
6. Zeeman 7. Hoogwater 8. Va-
ren 9. Valreep 10. Roerei 
11. Dekhengst 12. Fokstier 
13. Noach 14. Jachthond 
15. Kapitein 16. Loop-
plank 17. Binnen-
vaart 18. Barkas 
19. Zeilclub 
20. Ouwe 
klare 21. Steiger 
22. Drenkeling.

De oplossing 
is: TUSSEN 
WAL EN 
SCHIP VAL-
LEN.  
De winnaar is 
Jennifer Elbert 
uit de Warmoes-
straat. Gefelici-
teerd!

CRYPTOFILIPPINE 37
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1 7 4 6 2

2 9 3 6 2

3 9 4 5 7 9

4 8 2 1 6

5 1 8 1

6 7 1 9 6

7 5 4 5 7

8 4 9 8 7 6 1

9 3 5 2 8 3

10 8 4 3 2

11 1 3 5 3 7

12 4 9 8 7

13 8 1 2

14 1 8 3 4 6 6

15 4 2 9 7

16 9 7 2 5 1

17 5 2 6 4 6

HART NODIG

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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AFGESLOTEN VAN HET GAS 
EN TÓCH EEN WARM HUIS?
Wij van Groningen 3p0 waren op bezoek bij bé van der Heide. bé woont 
in de barkmolenstraat. Zijn gezin heeft geen gasaansluiting meer in 
huis, maar toch is het 22 graden in zijn woonkamer en dat terwijl het 
buiten op dat moment plus 2 graden is! Rara hoe kan dat?

Bé heeft een adviesbureau op het 
gebied van energiebesparende maat-
regelen en duurzame energie. Een 
paar jaar geleden kocht hij een huis 
aan de Barkmolenstraat en Bé dacht 
meteen: als ik nu het huis aan ga 
pakken, dan ook meteen maar hele-
maal goed! En dat betekende dat hij 
naast het leggen van zonnepanelen 
voor het opwekken van elektriciteit 
en vloerverwarming op elke verdie-
ping ook een warmtepomp in zijn 
huis liet installeren. Een warmtepomp 
is een waar wonder, want het haalt 
warmte uit de buitenlucht, zelfs als 
die lucht plus twee graden is! 

HOE WERKT EEN WARMTEPOMP?
Bé vertelt: “een warmtepomp is 
eigenlijk een omgekeerde koelkast. 
Bij een koelkast wordt de warmte 
onttrokken uit de kast, door vloeistof 
dat verdampt. Deze damp neemt de 
warmte over, de damp gaat naar een 
compressor en wordt door de com-
pressie weer vloeibaar gemaakt, de 
warmte die hierbij vrijkomt, wordt ver-
volgens afgegeven aan de omgeving.
Bij een warmtepomp wordt warmte 
uit de buitenlucht gecomprimeerd 
met druk en dan wordt de warmte 
middels een spiraal (warmtewisse-
laar) afgegeven aan een buffervat 
met water. Dit buffervat is aangeslo-
ten op het water van de CV en wordt 
ook gebruikt voor douchewater.

Een warmtepomp heeft wel elektrici-
teit nodig om zijn werk te doen, maar 
omdat je in de meeste gevallen bijna 
geen gas meer gebruikt en eventueel 
de benodigde energie uit eigen zon-
nepanelen haalt, is het een duurza-
me besparing. Helemaal als je kiest 
voor groene energie en niet voor 
energie uit een gas- of kolencentrale. 
De CO2-uitstoot van je huis zal voor 
meer dan de helft afnemen.” 

Na dit technische verhaal gaan we 

naar de tweede verdieping om te kij-
ken naar de warmtepomp. Het betreft 
hier een lucht/water-warmtepomp, 
met een buitenopstelling. Zoals te 
zien op de foto is de grootte van het 
waterpompsysteem te vergelijken 
met een grote koelkast. 

KOSTEN EN SUbSIDIE
Net zoals vorig jaar is er een flinke 
subsidie beschikbaar voor de aan-
schaf van een warmtepomp.

Warmtepompen kosten ongeveer 
tussen de € 4.000 en € 14.000 euro, 
afhankelijk van het type, vermogen 
en kwaliteit. Een hybride warmte-
pomp kost ongeveer € 4.000,-, voor 

dit type warmtepomp kan je minimaal 
€ 2.000,- subsidie aanvragen, onge-
veer de helft van de aanschafkosten. 
Voor een volledig elektrische warm-

tepomp begint het subsidiebedrag bij 
€ 2.000 euro, dit bedrag kan oplopen 
tot enkele duizenden euro’s. Hoe 
groter het vermogen, hoe hoger de 
subsidie. Info over subsidie: 
rvo.nl/subsidies-regelingen/investe-
ringssubsidie-duurzame-energie. 

Info over warmtepompen: www.
milieucentraal.nl. Site van Bé van der 
Heide: www.be-advised.nl.

Namens stichting Groningen 3p0, 
Annemiek Vos en Marnix de Wit. 

Meer informatie vindt u op 
www.groningen3p0.nl.

Bé bij zijn warmtepomp, die bijna magisch warmte produceert (foto Marnix de Wit)
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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 Magda Bootsma (57) en Henk Obbink 
(64). Ze wonen met poes Eefje op de hoek van de blekerslaan en het 
Reinier Muller’s Laantje. Henk, van huis uit jurist, heeft in de natuurvoe-
ding gewerkt. “Ik was nog een tijdje mede-eigenaar van een zaak in na-
tuurvoeding in Zwolle.” Later werkte hij als adviseur voor verschillende 
seniorenorganisaties. Nu is hij op vrijwillige basis adviseur van pro-
jecten, gericht op het welzijn van senioren en mindervaliden. Magda is 
docent en coach internationale communicatie. “Ik heb een achtergrond 
in het onderwijs en in het sociaal-cultureel werk en maakte de overstap 
van docent Frans naar internationale communicatie en NT2, dat is Ne-
derlands voor anderstaligen.” Ze werkte eerder voor het Noorderpoort 
College en is net begonnen aan een nieuwe baan als docent bij Vluchte-
lingenwerk in Hoogeveen.

HOE LANG WONEN 
JULLIE HIER? 
Henk: “Nu ruim 10 jaar. 
Wij zijn de derde bewo-
ners, deze huizen wer-
den in 1994 gebouwd”. 
Magda: “We keken des-
tijds ook in De Wijert naar 
huizen. Henk houdt van 
tuinieren en daarom zoch-
ten we ook in die buurt, de 
tuinen zijn daar een stuk 
groter. Maar we kozen 
toch voor de Oosterpoort. 
Omdat de buurt zo leven-
dig en gezellig is, lekker 
kneuterdekneuter. Dichtbij 
het centrum, het station 
en ook het ruime aanbod 
van winkels sprak ons erg 
aan.”

HEbbEN JULLIE VEEL IN 
HUIS GEKLUST?
Magda: “We hebben veel 
geverfd. De vorige bewo-
ners hadden een voorkeur 
voor paars en zwart. Wij 
hebben alles wel vijf keer 
moeten sauzen en schil-
deren voordat we dat weg 
hadden gewerkt.” 

Henk: “Recent hebben 
we veel laten doen, we 
hadden lekkerij in huis, 
waarschijnlijk had dat te 
maken met de aardbevin-
gen. Verder zijn op alle 
verdiepingen flinke scheu-

ren ontstaan, dat was aantoonbaar 
aardbevingsschade. Dat is nu al-
lemaal gerepareerd en weer geverfd. 
In deze straat hebben veel woningen 
aardbevingsschade.” 

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS 
VAN DEZE PLEK?
Henk: “De naam van het Reiner Mul-
ler’s Laantje verwijst naar de fabriek 
die hier stond. Daarvoor schijnt er 
nog een touwslagerij te hebben 
gezeten. Ik sprak van de week nog 
iemand die me vertelde dat hier 
vroeger nog kleine huisjes ston-
den. Er heeft zich hier in dit stukje 
Oosterpoort heel wat afgespeeld.”  

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK?
Magda: “Het valt me op dat er minder 
winkels zijn dan eerst. Ik zou graag 
weer een drogist in de buurt hebben. 
En destijds was de Komeet er nog, 
zo’n markante zaak, daar hebben 
we al onze luxaflex gekocht.” Henk: 
“Maar De Ingen is er wel bijgekomen. 
Daar komen we vaak, ook voor het 
brood van De Terp. Het is fijn dat 
je om de hoek boodschappen kunt 
doen.” Magda: “En Mohabat zit er, 
met haar kledingreparatie, zij is echt 
ontzettend goed.” 

HEbbEN JULLIE EEN 
LIEVELINGSPLEK IN DE bUURT? 
Henk: “We komen wel in die mooie 
tuin in de Mauritsstraat. En het Ster-
rebos, dat neem ik altijd op in mijn 
hardlooprondje.” Magda: “Ik geniet 
nog altijd van die mooie smalle 
straatjes op weg naar het station. Dat 
is zo’n prachtig stukje Oosterpoort.”

bLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN? 
Magda: “Ik hoop het wel. We moeten 
kijken hoe dat in de toekomst gaat.” 
Henk: “Ik ben betrokken bij ‘Lang zult 
u Wonen’, een project dat ouderen 
ondersteunt en adviseert bij het 
aanpassen van hun huis als ze ouder 
worden. We hopen dat dit ook in ons 
huis mogelijk is, zodat we hier lang 
kunnen blijven wonen.”

MvdFHenk en Magda (foto MvdF)
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OPROEP

OPROEP

KROEG VAN KLAAS
ZATERDAG 18 FEBRUARI
FACTORY Pop rock. Aanvang 22.30 uur

ZONDAG 19 FEBRUARI
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 uur. In de 
achterzaal kunt U heerlijk Afrikaans eten voor 
slechts 5 euro. Aanvang 17.00 uur

VRIJDAG 24 FEBRUARI
HARRIET, Singer songwriter fromDerbyshire 
(UK). Aanvang 22.30 uur

ZATERDAG 25 FEBRUARI
EVENING ARCHITECT, Pop met folk-invloe-
den. Aanvang 22.30 uur

ZONDAG 26 FEBRUARI
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 uur. In de 
achterzaal kunt U heerlijk Afrikaans eten voor 
slechts 5 euro. Aanvang 17.00 uur. Activiteiten 
in De Kroeg van Klaas: Toegang is altijd gratis!

SPEELTUINVERENIGING 
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, aan-
vang 20.00 uur. Iedere dinsdag tafeltennissen, 
aanvang 20.00 uur. Iedere laatste dinsdag van 
de maand creatieve club, aanvang 20.00uur. 
Iedere eerste woensdag van de maand Super 
BINGO, aanvang 20.00 uur. Bij voldoende 
deelname €1550 aan prijzengeld. Iedere 1e 
donderdag van de maand Koppelkaarten, aan-
vang 20.00 uur. Zaterdag 4 maart kindercarna-
val van 14.00 tot 16.00uur

POORTERSHOES
COMPUTERLESSEN EN COMPUTERIN-
LOOP
Computerlessen op maandag-, woensdag- en 
donderdagochtend. Ervaren docentvrijwilligers. 
Er is geen vaststaand lesprogramma. U leert 
wat u zelf wilt.10.00-11.30 uur. Op dinsdag-
ochtend, 10.00-11.30 uur is er computerinloop 
(met begeleiding). Eigen bijdrage € 2,50 per 
keer. Kookworkshops ‘Rondje Middellandse 
zee’ (4x). Tijdens deze workshops worden 
gerechten uit verschillende landen rondom de 
Middellandse zee gemaakt. Maandag 6-27 
maart, 17.30-19.30 uur. Eigen bijdrage € 60 
voor 4 keer.

POWERYOGA
Op dinsdagavond,18.00-19.15 uuris er nog 
plek bij de Poweryoga, een dynamische vorm 
van yoga. EB € 75 per 4 mnd. Aanmelding 

via het inschrijfformulier op de website: www.
poortershoes.nl of via info@poortershoes.nl

CENTRUM bEELDENDE KUNST (CbK)
VIDEO’S MIRJAM OFFRINGA IN CBK 
In het CBK zie je t/m 22 april 2017 enkele 
video’s van de Groninger kunstenaar Mirjam 
Offringa. Ze worden gepresenteerd in de 
installatie Focus die nog nergens te zien is 
geweest. CBK: Trompsingel 27 (naast De 
Oosterpoort. Openingstijden: wo t/m vr 9.00 – 
17.00 uur, za 13.00 – 17.00 uur

WIJ RIVIERENbUURT 
Voor alle (zorg)vragen, meer informatie en 
een kopje koffie/thee. Maandag t/m vrijdag 
9:00 – 17:00 uur. Mantelzorgspreekuur : Elke 
donderdag: 13:00 – 16:00 uur. Eerste hulp bij 
financiën : Elke dinsdag: 12:00 – 14:00 uur. 
Huiskamer : Elke dinsdag en donderdag 9:00 
– 12:00 uur. Alle activiteiten: Het Talmahuis. 
Merwedestraat 54

GEEF JE HUIS EEN GEZICHT
Hallo, ik ben Sofie Buurke. Voor mijn kunst-
project ‘Silent Company’ ben ik opzoek naar 
enthousiaste en creatieve buurtbewoners 
die mij willen helpen. Mijn idee is om op een 
vrij simpele manier, fantasie, mysterie én 
bewustwording op te wekken. De huizen in 
de Oosterpoort wil ik iets extra’s geven door 
er met klei gezichten op te maken. Ze zijn 
niet opvallend, je moet er echt naar zoeken. 
Ik zoek mensen die willen helpen met de ge-
zichten te maken én ik zoek mensen die een 
gezicht op hun huis willen. Het mag ook een 
combinatie van deze twee zijn. Belangstel-
lende kunnen zich aanmelden via de mail. We 
komen nog eens samen om alles met elkaar te 
bespreken. Alle gezichten samen vormen de 
Silent Company. Deelname is gratis. Ik hoop 
dat jullie het leuk lijkt! Reactie’s kunt u sturen 
naar: sofiebuurke@hotmail.com

VOLKSTUINEN
Altijd al een volkstuin willen hebben? Op het 
complex van VVK zijn enkele tuinen beschik-
baar voor nieuwe liefhebbers. De Volkstuinen 
zijn te vinden aan de Kooiweg, bij de voetbal-
velden van Oranje Nassau. Wie belangstel-
ling heeft kan mailen (o.v.v. naam, adres en 
telefoonnr.): vvk.secretaris@gmail.com.

LENTEKRIEbELS
Lentekriebels in de Oosterpoort: wie doet 
mee op zaterdag 15 april? Dan is de jaar-
lijkse Lentekriebels-actie ten oosten van de 

Meeuwerderweg. Van 10.00 uur tot 14.00 
uur ruimen we met een groep buurtbewoners 
in ieder geval het zwerfvuil op in de straten 
tussen Winschoterdiep en Meeuwerderweg. 
Na de koffie, thee en koek gaan we een paar 
uur aan de slag. De wijk is erna aan kant én 
je hebt weer een paar nieuwe buurtbewoners 
leren kennen! Aanmelden bij Mirjam van der 
Feen: mvanderfeen@gmail.com of via een 
berichtje op Nextdoor Oosterpoortbuurt. Een 
briefje door de bus gooien bij Winschoterdiep 
143 kan ook.   

bUURTOVERLEG 
Het buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur. 
Eerstvolgende overleg: 27 maart 2017.  

HET VERbUURZAMINGSPROJECT
Tijd voor iets anders en tijd voor iets nieuws! In 
de Oosterpoort gaat de Gemeente samen met 
studenten van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en de inwoners van de wijk de uitdaging 
aan om twee weken bezig te gaan met het 
verminderen van het elektriciteitsverbruik. 
Want ondanks dat er tegenwoordig al aardig 
wat gebeurt rondom duurzaamheid kun je heel 
goed bij jezelf beginnen. Wat is dan precies 
het idee? Het Verbuurzamingsproject is een 
project waarin we met twee straten in de wijk, 
de Frederikstraat en de Blekerslaan een aantal 
weken actief bezig gaan met het consump-
tiegedrag van elektriciteit. We tekenen een 
prachtige lijngrafiek op een van beide straten, 
waarin er met een rechte lijn het gemiddelde 
energieverbruik van de Oosterpoort in beeld 
gebracht wordt. Vervolgens wordt iedere 
vierentwintig uur het gemiddelde verbruik van 
beide straten per dag op de straat weergege-
ven met een grote stip en afgezet tegen het 
gemiddelde van de Oosterpoort. 

Op deze manier wordt het dagelijkse verbruik 
zichtbaar gemaakt en in twee weken ontstaan 
er twee lijnen met al die stippen die we verge-
lijken met de rest van de wijk. We hopen zo-
veel mogelijk bewoners van de Frederikstraat 
en de Blekerslaan zover te krijgen dat ze de 
strijd met elkaar aangaan. Halverwege maart 
gaan we proberen om met behulp van een 
heleboel tips en tricks de straten te verduur-
zamen en ze met elkaar te laten strijden om 
te zien welke van beide het meest duurzaam 
is. Zo gaan we samen met de huishoudens 
bewust bezig met hun energieverbruik en met 
het verlagen ervan. Goed voor je rekening en 
goed voor het milieu!

SERVICE
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