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T. GROENTEBOER EN O. BAKKER

Ik ben opgegroeid in een klein dorp in Friesland, waar de midden-
stand voor een vijfde bestond uit T. Groenteboer. T. bezorgde groen-
ten aan huis als een soort vroegtijdige variant op HelloFresh of Be-
zorggroente.nl. Als T. de huiskamer binnenkwam (in Friese dorpen 
kun je elk huis zo in en uit lopen) plofte hij steevast neer op dezelfde 
stoel, stak een Caballero op en lepelde alle geruchten op die hij bij de 
vier voorgaande buren had opgevangen. Ideaal in een tijd dat RTL-
Boulevard nog niet bestond.

Mijn moeder schonk thee en serveerde daarbij iets van weer een ander 
vijfde deel van de plaatselijke middenstand: O. Bakker. Daar dit ritueel zich 
in elk woonhuis herhaalde consumeerde T. Groenteboer meer product van 
O. Bakker dan goed voor hem was. Voeg daarbij al die Caballeros!

Moest eraan denken toen ik het verhaal las van Jittie Wildeman in deze 
Oosterpoorter. De postbezorger die ook oog heeft voor het kleine of soms 
helaas ook grote leed dat zich achter de voordeur afspeelt. Prachtig ver-
haal. Prachtige vrouw. Ze vertelt dat veel kunstenaars ook parttime post-
bode zijn. Niet vreemd. Het inkomen van de kunstenaar behoeft aanvulling 
en lang geleden is al aangetoond dat wandelen/bewegen erg goed is voor 
de creativiteit.

Ik kom ook net terug van zo’n wandeling en mij schoot ook iets te binnen. 
Wat nu als onze buurtwethouder ook eens wekelijks zo’n postronde zou 
lopen. Leert hij de buurtbewoners in ieder geval beter kennen. Zien we 
hem niet alleen in verkiezingstijd en krijgt hij net als Jittie een goed beeld 
van wat zich afspeelt achter de voordeur. Des te belangrijker aangezien 
onze wijkwethouder, Ton Schroor, ook nog eens Zorg en Welzijn in zijn 
portefeuille heeft. En vooruit: in de tussentijd mag Jittie een keer bij de 
raadscommissie Onderwijs en Welzijn aanschuiven!

Klaas Kloosterman
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GOOI NIKS ZOMAAR WEG!
Honderd dagen afvalloos proberen te leven, dat doen de deelnemers 
aan 100-100-100. Het is al in meerdere Nederlandse gemeenten gedaan 
en nu is Groningen aan de beurt. Ook Oosterpoortse Anke van den 
Brink is deelneemster. De belangrijkste vraag die opkomt is: hoe dan? 

Een gemiddeld Nederlands huis-
houden heeft zo’n 9 kilo restafval 
per week, in Groningen is dat 8 kilo. 
Restafval is dat wat er overblijft als 
recyclebaar afval (gft, papier, glas, 
textiel) is gescheiden, het bestaat 
hoofdzakelijk uit plastic en een 
beetje blik, aluminium en dergelijke. 
De kunst is zo min mogelijk verpakt 
voedsel en spullen te kopen. Die 
uitdaging gingen zo’n 200 enthousi-
aste deelnemers aan. Met resultaat; 
gemiddeld scoren de deelnemers na 
4 weken slecht 3 kilo. Het kan dus 
wel! 

HOE DAN? BIJVOORBEELD ZO:
“Eén keer in de week koop ik mijn 
groente en fruit bij Van Donderen 
in de Oosterparkwijk”, vertelt Anke. 
“Daar neem je het mee in een 
papieren zakje of los in een mand. 
Dat scheelt want in de supermarkt is 

het vaak verpakt. Je kunt natuurlijk 
ook naar de markt. Ik koop geen 
gesneden producten 
maar hele, zoals 
een kool, is ook 
langer houdbaar. En 
eet alles op, gebruik 
wat je hebt gekocht! 
Maak van restjes 
groentesoep en van 
fruit smoothies. Maak 
zelf ice tea of drink-
yoghurt; het is lekker, 
goedkoop en gezond. 
Vries in wat je over hebt. 
Doe een kliekjesdag. Op 
internet wemelt het van 
de sites waar je recepten 
en ideeën kunt vinden 
hierover”.

NOG EEN 
AFVALVERMIJDENDE TIP:
“Laatst heb ik met Sunlight-
zeep, soda en water een 
paar liter wasmiddel ge-
maakt. Dat doe ik dan in een 
oude plastic wasmiddelfles. 

Het is spotgoedkoop, je recyclet iets 
en het werkt nog ook. Dan denk ik: 
“We zijn toch gek met z’n allen dat 
we dit niet al jaren doen!” Recept 
op www.hetkanwel.nl, daar vind je 
ook tips over hoe je plastic afval een 
tweede leven kunt geven. 

Tekst en foto CvdL

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Wist je dat: 40% van al het gepro-
duceerde voedsel wordt weg-
gegooid? Landbouwers kunnen 
kromme komkommers, rechte 
bananen of ‘misvormde’ paprika’s 
niet verkopen, consumenten 
gooien heel veel weg en super-
markten dumpen voedsel dat net 
voor of over datum is. Gelukkig 
groeit het bewustzijn hierover. In 
Frankrijk mogen supermarkten en 
restaurants geen voedsel meer 
verspillen. Goed voedsel moet ge-
doneerd worden aan instellingen, 
de rest wordt verwerkt tot veevoer 
of compost. Ook in Nederland 
werken steeds meer supermarkten 
samen met de voedselbank om 
verspilling tegen te gaan.

Wist je dat: je heel veel verzor-
gingsproducten zoals deodorant, 
shampoo of lippenbalsem zelf kunt 
maken? Zelfs voor tampons en 
maandverband is er een oplos-
sing; de Organicup is een siliconen 
alternatief dat eindeloos herge-
bruikt kan worden. Niet alleen veel 
goedkoper maar ook milieuvrien-
delijker. Kijk op: www.levenzonder-
afval.blogspot.nl/p/persoonlijke-
verzorging.html voor de details. 

Wist je dat: je bijna alle schoon-
maakmiddelen kunt vervangen 
door een combinatie van (baking) 
soda, natuurazijn, zeep en water? 
Je kunt er onder andere je ramen, 
vloeren, terras, badkamer en oven 
mee reinigen. Baking soda is sinds 
kort ook bij de COOP verkrijgbaar. 
Kijk voor tips op: http://levenzon-
derafval.blogspot.nl.

Wist je dat: je van Olifantengras 
plastic zonder olie, papier zonder 
hout en beton zonder cement kunt 
maken? Het is een snelgroeiend 
gewas dat de grond niet uitput en 
bovendien veel Co2 opslaat. Het 
kan ook worden gebruikt voor de 
verwarming van woningen. Het 
gewas komt oorspronkelijk uit 
Indonesië maar gedijt ook prima 
in Nederland. Kijk op: http://www.
hetkanwel.nl voor meer informatie.

groeten  van Anke

Afvalloos! 
#hoedan
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ONDERZOEK 
GRONDWATER 
JACOBSTRAAT E.O.

Ingenieursbureau Wareco voert 
een onderzoek uit naar de grond-
watersituatie in de omgeving van 
de Jacobstraat. Er zijn 1.400 huis-
houdens benaderd in het gebied 
tussen de Oosterweg en Meeuwer-
derweg, zo vertelt een medewerk-
ster van Wareco. 

Vorig jaar mei kwamen er op 
buurtapp Nextdoor ineens veel 
klachten door over ondergelopen 
kelders en kruipruimtes in met name 
de Jacobstraat. Gevreesd wordt 
dat de vochtproblemen te maken 
hebben met aardbevingsschade, 
maar dit is voor de Jacobstraat niet 
ondubbelzinnig vastgesteld. Het 
onderzoek van Wareco is bedoeld 
om exact vast te stellen welke 
panden tussen de Oosterweg en 
Meeuwerderweg last hebben van te 
hoog grondwater. Ook huishoudens 
die geen problemen hebben met 
het grondwater worden uitdrukkelijk 
verzocht de enquête in te vullen. 

DE VERDWENEN 
SNELHEIDSMETER OP DE 
MEEUWERDERWEG

Een aantal weken geleden werd er 
ineens een snelheidsmeter aan de 
Meeuwerderweg geplaatst tussen 
de Kwintlaan en de speeltuinver-
eniging. In eerste instantie gaf 
deze de snelheid aan van het ver-
keer dat de Oosterpoort uitreed. 
Een week later werd de meter 
omgedraaid om de snelheid van 
het verkeer uit de andere richting 
te meten. Weer een week later was 
de meter verdwenen. Dit riep bij 
veel buurtbewoners vragen op; 
waarom deze locatie (vlak voor of 
na een bocht), waarom tijdelijk? 
Wij vroegen de gemeente daarom 
om verduidelijking.

Floris Schurer van de gemeente 
Groningen laat weten dat er mo-
menteel vier displays (zo noemen 

ze de snelheidsmeters) in gebruik 
zijn die flexibel worden ingezet door 
de hele stad. Ze meten de snel-
heid van het verkeer een week lang 
vanuit een richting en worden daarna 
omgedraaid om de andere richting 
te meten. Vervolgens worden ze 
verplaatst naar een andere locatie in 
de stad. Het doel hiervan is om auto-
mobilisten bewust te maken van hun 
snelheid maar ook van de maximum 
snelheid die daar geldt. Waarom er 
aan de Meeuwerderweg is gekozen 
voor een locatie vlak bij een bocht, 
kan Schurer niet zeggen, maar dit 
kan te maken hebben met het feit 
dat de displays niet overal aan vast 
kunnen worden gemaakt. Over het 
algemeen wordt de locatie bepaald 
naar aanleiding van de aard van de 
klachten van bewoners. 

Binnenkort worden er vier nieuwe 
displays geleverd die op zonne-ener-
gie werken in plaats van batterijen en 
daardoor langer op een locatie kun-
nen blijven staan. De oude displays 
blijven ook nog gewoon in gebruik. 
Schurer kan niet zeggen op welke 
termijn er weer een display aan de 
Meeuwerderweg wordt geplaatst 
maar zegt wel toe dat dit zeker weer 
gaat gebeuren, mede vanwege de 
vele positieve reacties van buurtbe-
woners.

CvdL

JUNIORGROEP BIJ DE 
ROEZEMOES
Per 1 februari 2017 is de SKSG 
locatie Roezemoes gestart met een 
juniorgroep voor kinderen van 3 tot 
6 jaar. Peuters bereiden zich in deze 
groep spelenderwijs voor op school 
en de buitenschoolse opvang (BSO). 
In de periode van het net naar school 
gaan hebben kleuters dan een veilige 
en bekende plek na schooltijd. Ze 
hoeven dan niet te wennen aan een 
nieuwe locatie. 
Wilt u meer informatie, kijk op: www.
sksg.nl/junioropvangof bel met 
de Klantenservice van het SKSG 
050 – 317 13 90. Of u kunt contact 
opnemen met Mandy Wienk, leidster 
Locatie Warmoesstraat.

NIEUW BESTUUR 
POORTERSHOES
Op 3 maart jl. heeft de Rechtbank 
Noord-Nederland vier door de ge-
meente Groningen voorgedragen 
personen – allen bewoners van 
de Oosterpoort – benoemd tot be-
stuursleden van de stichting Poor-
tershoes. De gemeente had daar-
toe een verzoekschrift ingediend 
bij de rechtbank, omdat zij van 
mening was dat het Poortershoes 
geen rechtsgeldige bestuursleden 
meer had.

De rechtbank liet haar beslissing ver-
gezeld gaan met de vaststelling dat 
één van de voormalige bestuursleden 
nog steeds ‘rechtsgeldig bestuurs-
lid’ is. Dit leidt tot de vaststelling dat 
het huidige bestuur bestaat uit deze 
persoon en de vier bovengenoemde 
buurtbewoners.

groeten  van Anke
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GEROMMEL IN DE OOSTERPOORT
Aardbevingen in de stad Groningen, dat valt toch wel een beetje mee…? 
Nee dus. In totaal zijn de afgelopen jaren meer dan 10.000 schadege-
vallen gemeld in de gemeente Groningen door bewoners, bedrijven en 
organisaties bij de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Gemid-
deld genomen is de waarde van een woonhuis in de stad met ongeveer 
€ 1.300 gezakt als gevolg van de bevingen. 

Eind 2015 heeft ongeveer 3,5% van 
de eigenaar van woonhuizen in de 
Oosterpoort melding gedaan van 
aardbevingsschade (bron: Waarde-
daling van woningen door aardbe-
vingen in de provincie Groningen, 
G.R.W. de Kam, RUG, 2016). Het 
zou daarbij gaan om tussen de 100 
en 150 woonhuizen in onze wijk. Zes 
bewoners van de Oosterpoort vertel-
len over het melden van aardbe-
vingsschade.

EVEN WAKKER WORDEN!
“Had u ook gedacht dat wij, hier in de 
Oosterpoort lekker hoog en droog op 
het einde van de Hondsrug, geen last 
zouden hebben van de aardbevin-
gen? Ik wel. 

Groot was dan ook mijn verbazing 
om van de overbuurvrouw in de 

Kwintlaan te horen dat zij de stuka-
door in huis had gehad in verband 
met aardbevingsschade. Er was een 
aantal scheurtjes geconstateerd in 
haar woonkamer en trappenhuis… ik 
wist niet wat ik hoorde!

Toen ben ik toch ook maar eens goed 
in ons eigen huis gaan kijken en tot 
mijn verbazing vond ook ik op een 
aantal vreemde plekken scheurtjes 
en wat grotere scheuren. Aangezien 
mijn man en ik totaal geen verstand 
van dit soort zaken hebben, leek het 
ons goed om het formulier van het 
Centrum Veilig Wonen in te vullen 
(www.centrumveiligwonen.nl) en af te 
wachten wat er zou gaan gebeuren...

Een paar weken later kregen wij een 
aardige meneer op bezoek die het 
hele huis door is gegaan en overal 

foto's van heeft gemaakt. Weer zes 
weken later kregen wij een uitgebreid 
rapport en inderdaad werd er een 
zogenaamde A-schade erkend (dat 
wil zeggen een schade die direct 
veroorzaakt is door de bevingen. B-
schade wil zeggen een scheur die er 
waarschijnlijk al zat, maar verergerd 
is door de bevingen en C-schade 
is een schade die niet gerelateerd 
wordt aan de bevingen).

GEEN WAARSCHUWINGSBRIEFJE
Als ik niet toevallig met de overbuuf 
gesproken had over dit onderwerp 
was ik er zelf nooit opgekomen. Je 
bent zo gewend aan je omgeving 
dat je daar eigenlijk helemaal niet 
zo op let, ik althans niet. Het lijkt me 
dus een aanbeveling om eens goed 
door je huis te lopen en te kijken naar 
scheuren, die kunnen soms heel dun 
zijn!

Inmiddels weet ik uit onze directe 
omgeving al van acht gevallen met 
erkende schade, maar ik ken ook 
een aantal mensen waar de schade 
niet erkend is en dat met linker- en 
rechterburen die wel erkende schade 
hebben... Dat is wel heel apart hè..? 
Overigens kun je in dat geval een 
contra-expert inschakelen.

Het is gelukkig lang niet zo ernstig 
als bij de oude boerderijen en hui-
zen in Noordoost-Groningen, maar 
schade is schade en de NAM zal 
geen waarschuwingsbriefje in uw 
brievenbus stoppen vrees ik. Alleen 
al in 2016 registreerde het KNMI 110 
aardbevingen in de provincie Gro-
ningen, waarvan er één in de stad 
Groningen was.

PS. Overigens bedacht ik me later 
dat het eigenlijk best heel fijn is dat 
ons huis zo goed gedocumenteerd 
is met de aanstaande bouw van de 
ringweg op komst. Je weet per slot 
van rekening maar nooit...”

TE HOOG GRONDWATERPIJL
“Vorig jaar is in de Jacobstraatgroep 
via een meldmailadres bijgehouden 
waar in de omgeving van de Jacob-
straat aardbevingsschade was. Zo 
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werd in o.a. in de Oliemulderstraat, 
de Kwintlaan, Blekerslaan, Nieuw-
straat, het Winschoterdiep en De 
Vriendschap aardbevingsschade 
gemeld, erkend en veelal reeds 
vergoed en hersteld, deels pas nadat 
een contra-expertise was ingesteld.

Een aantal bewoners van de Jacob-
straatgroep is nog steeds in afwach-
ting van de beoordeling van hun 
claims, het Centrum Veilig Wonen 
heeft een enorme achterstand. Om-
dat zo'n zeven Jacobstraatbewoners 
en een aantal andere huizen in de 
directe omgeving veel last hadden 
van wateroverlast in kruipruimtes 
en kelders (water kwam door aard-
bevings(?)scheuren in de bodem 
en muren naar binnen) besloot de 
gemeente, op ons aandringen, om 
een onderzoek te starten naar de 
mogelijke oorzaak van het toen 
inderdaad te hoge grondwaterpeil. 
Ambtelijke molens draaien lang-
zaam... we zijn bijna een jaar verder. 
Enige weken geleden kregen wij een 
vragenlijst van een onderzoeksbu-
reau toegestuurd. Ook zouden alle 
bewoners tussen de Oosterweg en 
Meeuwerderweg worden benaderd. 
We wachten af.”

PROBLEEMLOOS OPGELOST
“Wij hebben erkende aardbevings-
schade, ik weet dat dit voor onze 
buren ook geldt dus dat zijn al twee 
woningen aan het Winschoterdiep. 

De schadeafhandeling is zonder 
problemen verlopen.

Bij ons huis gaat het alleen om wat 
cosmetische schade, dus scheurtjes 
in het stucwerk en geen fundamen-
tele constructieve schade. Wij voelen 
ons dan ook gewoon veilig in ons 
huis.”

SNEL EN PROFESSIONEEL
“Hallo, wij (bewoners Kwintlaan) heb-
ben aardbevingsgerelateerde schade 
dat door het Centrum Veilig Wonen 
is erkend en waarvoor we een be-
paald bedrag hebben ontvangen. Ik 
vind dat zij dat destijds zeer snel en 
professioneel hebben afgehandeld. 
Geen enkele klacht hierover. Ik weet 
dat andere bewoners van de Kwint-
laan ook aardbevings (gerelateerde) 
schade hadden en dat dit vergoed 
is. De bedragen die wij en zij er voor 

kregen varieerden nogal, afhankelijk 
van de gemeten en erkende schade. 
Hopelijk hebben jullie hier wat aan.”

WILLEKEUR
 “Hallo, wij bewoners van de Kwint-
laan zitten nog in de procedure, 
inmiddels hebben we een derde 
deskundige over de vloer gehad. De 
eerste deskundige, ingehuurd door 
het Centrum Veilig Wonen, heeft 
alle claims afgekeurd. Een tweede 
deskundige die we zelf mochten 
uitzoeken, afkomstig van het bedrijf 
Vergnes, beoordeelde alle schade 
als categorie B, dus aardbevings-
schade. Een derde onafhankelijke 
deskundige komt half maart met een 
rapport. Het is volkomen willekeur 
want onze beide buren zijn wel in 
hun schade erkend en de buurman 
van de buren ook! Wij zijn zelfs twee 
onder 1 kap met de buren die een 
groot schadebedrag hebben gekre-
gen. Bovendien is de tweede des-
kundige (van Vergnes) door de NAM 
buitenspel gezet. Zij mogen geen 
adviezen meer uitbrengen, want ze 
waren te positief voor de gedupeer-
den, nota bene!”

GEZAMENLIJK AANVRAGEN
“Wij hebben thuis (aan het Win-
schoterdiep) ook schade: maar de 
aardbevingsmijnheer die de boel 
kwam inspecteren dacht dat de gril-
lige scheur in de binnenmuur niks te 
maken had met de aardbevingen. 
Wel wees hij ons op de scheuren 
in de buitenmuur die we eventueel 
nog kunnen laten bekijken. Dat moet 
onze Vereniging van Eigenaren 
dan gezamenlijk aanvragen. En die 
schade moet nog een keer apart 
beoordeeld worden.

Kortom: wel scheuren hier en daar, 
maar officieel (nog) geen relatie met 
de aardbevingen. Toch geeft het te 
denken, het huis is gebouwd in 1934: 
toen we het kochten in 2003 zaten 
die scheuren er heus niet...”

Namen inzenders bekend bij de 
redactie.

Klaas Kloosterman (achtergrond-
illustratie door Levi Heugens)

Actiegroep Groninger Bodem Beweging en de geboren Groningse cabaratier Freek de Jonge 
organiseerden in februari een fakkeloptocht in de binnenstad waarin ruim 3000 Groningers hun 

zorgen uitten over gaswinning, aardbeviningen en schadeafhandelingen (foto Evelien Brak) 

Scheurontwikkeling in muren, plafonds 
en vloeren kan worden gevolgd met een 

‘crackmonitor’ (foto EB)
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Adverteren in de Oosterpoorter is 
eenvoudig en niet duur.
Geen eigen advertentie? Dan helpen we u daarbij. 
Neem contact op met Karin van der Zee via email 
oosterpoorter@gmail.com.
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JITTIE WILDEMAN, POSTBEZORGER IN 
DE OOSTERPOORT EN KUNSTENAAR

JITTIE WILDEMAN, POSTBEZORGER IN 
DE OOSTERPOORT EN KUNSTENAAR

“En nu sta ik op de voorpagina van de Oosterpoorter. April 2017 loop ik 
tien jaar als postbezorger in deze gezellige wijk”, twitterde Jittie Wilde-
man over ons november-nummer. Ze is op de foto in een hoekje te zien 
terwijl de feestverlichting aan de Meeuwerderweg wordt geplaatst.

In oktober had ze al met 
een uitgebreid interview 
in het blad Noorderland 
gestaan, om te vertellen 
over haar werk als beel-
dend kunstenaar. Jittie 
heeft gestudeerd aan Aca-
demie Minerva en exposeert 
regelmatig in galerieën en 
musea. Op dit moment is ze 
vooral aan het etsen: kleine, 
ambachtelijk gemaakte afbeeldingen 
van katten en andere dieren.

EEN MOOIE COMBINATIE
Kunstenaar en al tien jaar postbe-
zorger in onze buurt. Een bijzondere 
combinatie en reden om haar te vra-
gen iets te vertellen over haar werk. 
“Ik woon zelf niet in de Oosterpoort 
maar in de Rivierenbuurt. Maar door 
mijn werk heb ik de wijk en veel 
bewoners natuurlijk wel goed leren 
kennen.” De combinatie van kun-
stenaar en postbezorger is niet zo 
bijzonder als je zou denken trou-
wens. Onder de zeven postbezor-

gers die vanuit het depot in 
de Hubo-winkel van Rienk 
Weening de post versprei-
den in de Oosterpoort en 
omgeving, zijn ook enkele 
musici. “Het is lastig om 
alleen van de kunst te 
leven, dus vaak moeten 
kunstenaars er iets bij 
doen. En ik vind dat ook 

wel een mooie afwis-
seling, trouwens. Tijdens mijn werk 
zit ik stil in het atelier en dan is het 
prima om naar buiten te gaan. Door 
dat postbezorgen hoef ik niet naar de 
sportschool, ook handig.”

POSTBEDRIJVEN
Jittie is tien jaar geleden in de 
Oosterpoort begonnen. Eerst in 
de Oosterweg en omgeving, later 
kwamen de Meeuwerderweg en 
enkele zijstraten erbij. Vijftien uur per 
week, verdeeld over de dinsdag tot 
en met de zaterdag, loopt ze door 
de Oosterpoortwijk. “Behalve wij zijn 
er nog vijf postbedrijven bijgekomen 

die onze wijk bedienen, ik wijs die 
collega’s soms de weg omdat ze een 
adres niet kunnen vinden.” Het soort 
post is in de loop der jaren veran-
derd. “Vroeger had ik drie tassen 
met brieven en kaarten, nu nog maar 
twee, plus een tas met pakjes.”

LIEF EN LEED
“Als je zo vaak door de buurt loopt 
krijg je vanzelf veel contacten”, ver-
telt Jittie. “Vaak maken mensen even 
een praatje. Als ik hoor dat er iemand 
ziek is vraag ik hoe het gaat. Je 
maakt ook trieste dingen mee. Soms 
lijken buurtbewoners eenzaam. Of 
mensen zijn opeens overleden, dat 
hoor je dan van de buren.” Jittie vindt 
het logisch om op te letten of er wat 
aan de hand is. “Als de brievenbus 
niet geleegd wordt of als er post op 
de deurmat blijft liggen, bel ik aan 
om de post af te geven. En als er 
niet wordt opengedaan vraag ik aan 
de buren of ze weten wat er aan de 
hand is. Dat hoort er gewoon bij, vind 
ik. Veel mensen in de Oosterpoort 
kennen elkaar, het is een dorp in 
de stad. Maar toch is het al eens 
gebeurd dat iemand heel lang dood 
in huis lag en ik vind dat we met z’n 
allen moeten proberen om zoiets niet 
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VEEMARKTSTRAAT 94 Rond 1907 was de Manufacturenzaak van S. van der Molen wellicht een begrip. Nu kennen we het als Indiaas Restaurant 
Taj Mahal en de eigenaar is de familie Shah. Zijzelf en hun medewerkers komen uit Groningen, Friesland en andere windstreken.  
Hebt u een oude foto van een (voormalig) winkelpand in de buurt? Mail of schrijf: oosterpoorter@gmail.com of Oosterweg 13, 9724 CA. Foto 1907 
fotocollectie RHC Groninger Archieven. Foto 2017 EB.

Oude  PANDJES NIEUWE RUBRIEK

te laten gebeuren.” Het kortgeleden 
gelanceerde idee om postbezorgers 
ook in te zetten als waakhond tegen 
eenzaamheid of als meteropnemer, 
vindt ze dan ook niet zo gek.

KOFFIE
Een postbezorger heeft natuurlijk 
geen zeeën van tijd. Jittie wordt vaak 
uitgenodigd voor een kop koffie, 
maar ze kan er niet op ingaan. “Vroe-
ger bij mijn ouders op de boerderij in 
Schildwolde kwam de postbode wel 
eens een borrel drinken als hij de 
post afleverde. Dat doen we dus niet 
meer!” Een glas water als het meer 
dan dertig graden is, vindt ze natuur-
lijk wel prettig. 

DE HONDEN …
Er gebeuren een enkele keer ver-
velende dingen. “Zoals die keer 
dat een hond me in mijn kuit hapte. 
Inderdaad net als in die strips, waar 
postbodes ook altijd door honden 

achternagezeten worden. Ik heb er 
een litteken aan overgehouden. Later 
ben ik nog een keer belaagd door 
een ontsnapte hond. Volgens de 
eigenaren doen die dieren dat dan 
nooit. Het zal wel. En ze poepen, die 
honden. Een postbezorger kijkt naar 
de adressen op de brieven, dus je 
trapt maar zo in de poep. Het is beter 
geworden, maar het gebeurt nog 
steeds.” 

Maar gelukkig: het plezier over-
heerst. Vooral omdat Jittie al zo lang 
in de buurt werkt. De gezelligheid 
in de wijk, de kinderen die je ziet 
opgroeien, de winkels en cafés waar 
je even binnenloopt om de post af te 
geven, al die mensen die tussen de 
middag uit de kantoren komen om 
te wandelen en wat te eten: postbe-
zorger zijn in de Oosterpoortbuurt is 
bepaald geen straf!

Gino Huiskes (foto EB)

EXPOSITIES
Wie geïnteresseerd is in de kunst-
werken van Jittie Wildeman kan de 
komende maanden de volgende 
exposities bezoeken:
• ‘De cirkel is rond’ in Atelier 

Horneman, Kajuit 326 Gronin-
gen, nog te zien tot 29 april. 
(www.atelier-horneman.nl)

• ‘Diverse Pluimage’ in Galerie 
De Groninger Kroon, Reider-
wolderpolder 4 Finsterwolde, 
maart t/m 25 juni. (www.degro-
ningerkroon.nl)

• ‘Stapel op vee’ in Museum 
Møhlmann, Westersingel 102-
104 Appingedam, 1 april t/m 
23 juli. (www.robmohlmann.nl)

• ‘Goldener Herbst’ in Kunstzen-
trum Coldam, Coldamerstras-
se 8 Leer,10 sept. t/m 15 okt. 
(www.kunstzentrumcoldam.
com)

1907 2017
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Oude  PANDJES
TUSSEN KRAAK EN INSPRAAK
Bij de aanleg van de zuidelijke ringweg, eind jaren zestig, ont-
staat tussen het talud aan de Esperantoweg en het viaduct over het 
Winschoterdiep, onder het asfalt niet alleen een overdekte parkeergele-
genheid, maar erachter ook een groot en onbestemd stuk utiliteitsbouw. 
Met de invulling die eraan gegeven moet worden zijn politiek, buurt en 
diverse belangenorganisaties in de jaren zeventig en tachtig wel even 
bezig. De ruimtes, nog zonder onderlinge verbinding en of vanaf de H.L. 
Wichersstraat, of vanaf de Meeuwerderbaan toegankelijk, doen op enig 
moment dienst als sportzaal, opslag, repetitiegelegenheid, sociëteit, 
creacentrum en concertpodium. Geluidsisolatie is er niet, omwonenden 
protesteren. De Stichting Jongerencentrum Het Viadukt weet het finan-
cieel niet bol te werken en in 1977 gaat de stekker eruit – exit ‘beatkel-
der’ en disco voor ‘top-40-jongeren’. 

RELLENDE JUNKIES
In 1979 laten merendeels Surinaam-
se junkies, die daarvoor aan het 
Kattendiep een informele ontmoe-
tingsruimte hadden, hun oog op het 
gebouw vallen; het wordt gekraakt. 
De sociaal werkers van de Stichting 
voor Surinamers in Groningen e.o. 
(SSG) waren op dat moment met 
de gemeente in gesprek over een 
nieuwe opvang aan Hoendiep/Een-
drachtskade. Uit begrip voor de acute 
problemen proberen zij de verhoudin-
gen in wat nu ‘de bunker’ heet dan 
maar te formaliseren. Daartoe stellen 
ze een beheersplan op, waarin ze 
zichzelf de taak geven het vertrou-
wen van de gebruikers te winnen en 

een aantal huisregels niet zozeer op-
gelegd als wel geaccepteerd te krij-
gen. Een voorafschaduwing van hoe 
het misging is in het plan al te lezen: 
men acht het aantal betaalde krach-
ten veel te klein, gezien het proble-
matische gedrag van de doelgroep, 
die zeer wantrouwend tegenover 
de Nederlandse maatschappij 
staat, maar zich ook buiten de 
eigen gemeenschap geplaatst weet. 
De gevolgen staan oudere wijkbe-
woners nog levendig voor ogen; 
een deel van de ongeveer honderd 
verslaafden breekt op weg naar of te-
rugkomend van het viaduct in tal van 
woningen in, achter de muren van 
‘de bunker’ maken dealers de dienst 

uit. De SSG trekt zijn handen van 
de opvang af, de politie doet in 1981 
een inval en ontruimt het gebouw. De 
toegangsdeuren worden dichtgelast. 

DOOR 
ELKAAR HEEN SPORTEN EN 
REPETEREN 
Enige tijd hiervoor had het Popburo 
al aangegeven dat de ruimtes voor 
beginnende bandjes uit stad en om-
meland een uitkomst zouden zijn. Op 
verzoek van de gemeente stelt men 
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in 1982-1983 een doortimmerd plan 
op: ”Het viadukt van bunker tot pop-
centrum”. Meer oefenruimtes (waar-
voor een doorbraak naar de ruimtes 
aan de Meeuwerderbaan gemaakt 
moet worden), bar, concertpodium, 
het wordt allemaal gerealiseerd, 
waarmee de huidige situatie contou-
ren begint aan te nemen. Voornaam-
ste makke is dat het plan sterk op 
subsidies leunt. Ook een volwaardig 
concertpodium met een zaal voor 
800 bezoekers (die mooi het mid-
den houdt tussen Vera en Simplon 
enerzijds en de grote zaal van De 
Oosterpoort anderzijds) blijkt te hoog 
gegrepen. Buurtbewoners laten zich 
echter het gebouw niet voor de neus 
wegkapen. Zij willen naast de lasten 
ook wel lusten. In het weekend kan 
er gesport worden in de grote zaal. 
Een succes wordt dat niet: “maar ga 
jij maar eens volleyballen terwijl op 
twee mater afstand Vortex, Leader, 
Mean Machine en Sabrosa staan te 
repeteren. Door elkaar heen hè!”**

GEEN NOSTALGISCHE GEVOELENS
Als in 1988 het Popburo failliet gaat, 
slaan de muzikanten de handen 
ineen. In 1989 richten zij Stichting 
Viadukt op. De stichting vertrouwt 
meer op eigen kracht, int (niet hip, 
wel verstandig) nauwgezet de huur 
voor de oefenruimtes, om daarvan 
telkens weer eigenhandig verbetering 
in het pand aan te brengen. Structu-

rele subsidie is er niet, al hoeft er aan 
de gemeente slechts een symbolisch 
bedrag aan huur betaald te worden. 
Sieto Kiewiet speelde in die begintijd 
bas bij The Heat. Na een korte perio-
de als bestuurslid komt hij, nu 27 jaar 
geleden, in dienst als beheerder. Op 
het hoekje van het barmeubel dat al 
een kleine 30 jaar zíjn stek is, blikken 
we terug op een mooi stukje Gronin-
ger popgeschiedenis nu Het Viadukt 

moet wijken voor de herinrichting van 
de ringweg. Ik vraag hem of hij last 
heeft van nostalgische gevoelens. 
“Nee,” luidt vriendelijk en rustig het 

antwoord, “in gedachten ben ik al 
helemaal in ons nieuwe onderkomen 
aan de Euvelgunnerweg.“ En over 
Het Viadukt: “Je merkt aan alles dat 
deze ruimte onder de snelweg niet 
gebouwd is voor mensen – vochtig 
en koud. En hij begint ook sleets te 
worden. Er is betonrot, vocht dringt 
naar binnen. Als we langer waren 
gebleven, had daar ook flink aan ver-
timmerd moeten worden. We weten 
al drie jaar dat we eruit moeten en 
doen bouwtechnisch alleen nog het 
hoognodige.” Misschien dat hij op 1 
april, als het gebouw schoon opge-
leverd moet worden, nog een brok in 
de keel voelt. Op 18 maart doet hij 
dat zeker, want dan zal het met de 
slotmanifestatie wel een gekkenhuis 
worden: 10 bandjes, waaronder tal 
van oudgedienden, spelen elk een 
kwartier. “Een hectisch geheel; erop 
en eraf.” 

NIET HET GEBOUW MAAR DE 
GEBRUIKERS
Ons gesprek in de ‘huiskamer’ van 
Het Viadukt wordt nu eens onder-
broken door een nieuwkomer met 
een begroeting of een gebbetje, dan 
weer door een muzikant met een 
defect aan z’n drumstel. “Zo gaat 
dat hier de hele tijd. Mensen zeggen 
wel eens dat ze jaloers zijn op dat 
baantje van mij. Ach ja, we make it 
look too easy …” En wát hem dan 
vooral aanspreekt in dat werk? “Mu-
zikanten zijn leuk volk, altijd gericht 
op samenwerking.” Het is voor Sieto 
kortom niet het gebouw, maar wat de 
gebruikers ervan maken, jaar in jaar 
uit, op dagen als deze. Dat wil wel 
wat zeggen, want er steken heel wat 

zweetdruppels van de twee beheer-
ders (na Sieto eerst Otto Kalkhoven 
en nu al heel wat jaartjes Edwin Pot) 
in Het Viadukt, dat zij grotendeels 
eigenhandig van 6 oefenruimtes voor 
zo’n 30 bandjes uitbouwden tot een 
complex met 17 oefenruimtes voor 
een slordige 100 bandjes. Een an-
dere belangrijke ingreep was de ver-
kleining van de grote zaal. “Al vroeg 
werden er ook concerten georgani-
seerd, maar daarbij bleek telkens dat 
de zaal in zijn oorspronkelijke vorm 
veel te groot was, de muziek ver-
dronk erin. Toen hebben we van het 
oorspronkelijke podium een kleinere 
zaal gemaakt.” Die concerten waren 
vooral een showcase van de bands 
die onder de snelweg repeteerden. 

OP NAAR DE TOEKOMST
Een afscheid van de Oosterpoort be-
tekent het allemaal niet. Sieto, gebo-
ren in Winschoten, woont al sinds z’n 
achttiende naar volle tevredenheid 
in de wijk waar je – zo zegt hij – van 
alle gemakken voorzien bent en waar 
altijd wat te beleven valt. Het nieuwe 
onderkomen is ook maar zeven 
minuutjes fietsen hier vandaan, voor 
veel muzikanten straks zelfs dichter 
bij huis dan nu. Ook niet onbelang-
rijk: aan het betaald parkeren komt 
ook een eind (“ja, je ziet muzikanten 
halverwege hun repetitie naar buiten 
rennen om muntjes in de parkeerme-
ter te gooien”). Voor ‘ginds’ ligt er een 
contract voor 10 jaar, met een optie 
voor een verlenging van vijf jaar. 
“Dan zien we wel weer verder. Het 
wordt nog aardig passen en meten 
met het geld. Of de huur voor de 
bandjes zo laag blijft als nu, kunnen 
we niet beloven. Per slot van reke-
ning moet er op de nieuwe stek echt 
huur betaald worden. Anderzijds: 
Het Viadukt is een stichting. Meer 
dan kostendekkend hoeft er ook niet 
gewerkt te worden.” 

Dirk de Rijk (foto's Joost van den 
Berg)

** Citaat afkomstig uit het fraai geïl-
lustreerde koffietafelboek “We want 
more! Popcultuur in Groningen”, 
geschreven door Peter van de Heide 
e.a. en onder auspiciën van Popar-
chief Groningen in 2016 verschenen 
bij uitgeverij kleine Uil.
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‘De buren’ van Het Viadukt

Oefenruimte



13

OP REPETITIE MET 
UHGAH WUGAH

HET VIADUKT, H.L. WICHERSSTRAAT, 
DINSDAGAVOND 19.30 UUR
In de oefenruimte staat alles al klaar 
– een drumstel en twee versterkers 
ter grootte van een dressoir, waar 
je ook nog mooi je puut shag en je 
biertje op kwijt kunt. De hele zwik 
past na afloop met gemak weer in 
een van de kasten in de achterwand. 
Ons gesprek dreigt even door de 
buren overstemd te worden. “Daar 
moeten jullie straks overheen?” 
vraag ik. “Nee, zij moeten straks over 

óns heen”, zegt Jurjen (bas) dood-
gemoedereerd. Een spervuur van 
harde, snelle, contrasterende riffs; zo 
klinkt de muziek die hij hier samen 
met Martijn (gitaar, zang) en Reinee 
(drums) in elkaar steekt. Tja, hoe 
moet zo’n genre nou eigenlijk heten? 

Martijn en Jurjen waren al vanaf 
begin jaren negentig actief in Het 
Viadukt, in het metal-kamp dat hier 
op vrijdag het rijk voor zich had (de 

dinsdag was voor de punk en de 
krakers met hun brommerbakfietsen 
en honden). Het feit dat ze alle twee 
gek waren van The Victims Family 
zal geholpen hebben bij het forme-
ren van Uhgah Wuhgah, nu zes jaar 
geleden. Drummer Reinee kwam er 
als laatste bij, ook vanuit een ander 
“Viaduktbandje”. 

HET GEBEURT OP HET PODIUM
Martijn: “Wij zijn wel het soort band 
dat het nodig heeft om productief 
te blijven; eens in de twee jaar een 
plaat maken, minimaal twee keer per 
maand optreden, liefst wat vaker. 
Waar het om gaat, is dat het niet hier 
gebeurt, maar op het podium. En in 

de studio proberen we eerder het 
geluid te creëren dat we van nature 
hebben dan andersom. Soms zijn we 
een jaar aan het prutsen voor een 
nummer af is, soms ontstaat het in 
vijf minuten. Daar is geen peil op te 
trekken… Bepaalde nummers zijn 
pas af als er tekst op zit en je weet 
wat couplet en wat refrein is, hoe 
vaak een bepaalde stukje terugkomt. 
Meestal moet ik de gitaar dan al zo’n 
beetje automatisch kunnen spelen, 

omdat die partij zo complex is, dat 
ik mijn aandacht anders niet voor 
de zang vrij kan maken. Dat kan wel 
eens een jaar duren… De muziek 
zelf gaat vrij snel, als het werkt, werkt 
het.” Jurjen: “Tenzij we tussentijds 
nog een demo maken. Dan houden 
we alles nog eens goed tegen het 
licht en vraag je je met z’n allen af: 
“waarom werkt dat nou niet?’” Menig 
nummer gaat dan alsnog overboord. 

PLATEN VERKOPEN
Het eindproduct brengen ze in eigen 
beheer uit. “Zo’n 500 stuks,” schat 
Martijn, “ zodat we er niet over tien 
jaar nog de zolder mee vol hebben 
liggen. Distributie? Ja, daar had je 
vroeger een platenmaatschappij 
voor nodig, maar hoeveel fysieke 
platenzaken zijn er nou nog? Nee, er 
gaan er een stuk of wat naar Plato 
en Elpee, je kunt ze op onze website 
bestellen en bij Alternative Tenctacles 
van Dead Kennedy-frontman Jello 
Biafra. Die blijkt een enorme fan van 
ons en als hij in Europa tourt, doen 
we altijd wel een concert samen. “

HET VIADUKT, H.L. WICHERSSTRAAT, 
DINSDAGAVOND 20.30 UUR
Uhgah Wuhgah komt de bar in voor 
de tweede van de drie (!) dinsdag-
avond pauzes (“ja, begin, eind en 
midden van de repetitie”). De verbaal 
het meest op de achtergrond geble-
ven Reinee laat achter de flipperkast 
zijn vingers spreken. Hij legt een 
vaardigheid aan de dag die door de 
anderen op bijna evenveel respect 
kan rekenen als muzikaliteit. En dan 
valt de term die mij de lastige vraag 
bespaart naar het genre dat Uhgah 
Wuhgah beoefent: “Wij zijn een flip-
perband; dat spelletje is heel goed 
voor de oog-handcoördinatie.” Aha, 
dus daarom klinkt hun adrenaline-
muziek zo uitzinnig en vliegen de 
nummers alle kanten op… Op 31 
maart te horen in VERA!

Dirk de Rijk

Sinds 2011 makers van ingenieuze 

steentijdmuziek, kantoor houdende 

aan de Van Sijsenstraat

Uhgah Wugah in repetitie in de oefenruimte van Het Viadukt (foto Jan Westerhof)
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
Borgmanschool groep 4 
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
IS HET AL LENTE OFZO

“Kijk nou wat ik voor je heb mee-
genomen!” Juul duwt iemand de 
kamer binnen. Een man. “Ge-
vonden bij de supermarkt!” 
zegt ze blij. “Mam, ik wil 
hem graag aan je voor-
stellen: Chris.”. 

Astrid kan niet anders 
dan de twee aanstaren. 
“Koffie?” vraagt ze en 
loopt naar de keuken. 
Haar sloffen en jogging-
broek; jezus; haar vette 
haar. “Uh…Juul, kan je 
even komen?” Juul komt 
dansend de keuken binnen. 

“Wie is die man?!” sist haar 
moeder, “waar ben je mee bezig?” 

Juul lacht haar verzaligd toe: “Mam. 
Hij is zoooo cool! Hij is van mijn 
school weet je, en ik ken hem al 

heeeeel lang. Hij geeft les in 
fotografie en ach, het is 

een schatje toch?” Juul 
lacht en knipoogt: “en 

single”. 

Astrid is net gestopt 
met roken maar ze 
moet. Als ze buiten 
een sjekkie probeert 
te draaien hoort ze 
een mannenstem: 
“sigaretje?” zeggen. 

Ze kijkt op in een heel 
lief gezicht met pretogen 

en ze moet bijna huilen. 
“Ik dacht dat er niemand 

meer rookte...”. Chris lacht en 
ze roken samen, uitkijkend op de tuin 

met in de verte de kastanjeboom. “Hij 
is leuk”, denkt Astrid. Die Juul!

“Zullen we een kroegentochtje 
doen?” vraagt Astrid later, iets moedi-
ger na een paar drankjes. Want dat is 
toch wel een vereiste van Astrid, dat 
je de kroegen van haar Oosterpoort 
leert kennen. Juul zwaait hen enthou-
siast uit: “Dahag lieffies, ik let op het 
huis hoor, have fun!”  
Astrid ziet zichzelf lopen, naast de 
man. Ze voelt zich blij en ongemak-
kelijk tegelijk.

“Is het al lente of zo, Astrid?” vraagt 
buurvrouw Jannie die in de deur-
opening staat als ze voorbij komen, 
“je loopt zo te hupsen!” Chris lacht 
en slaat zijn arm om Astrid heen, 
pakt haar hand en walst met haar de 
straat door, helemaal tot het eind.

FEUILLETON AFLEVERING 4

Daniel Janse
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1. Hiermee kon je afgelopen woens-
dag je stem (niet) laten horen. (8)

2. Popgroep die behoorlijk bij de tijd 
is. (13)

3. Slagregen. (6)
4. Herhaald verzoek om beter te 

worden. (9)
5. Stageplaats? (11)
6. Zo’n vertrek slaat nergens op. 

(3+6+4)
7. Deel van een geluidsstudio. (9)
8. Favoriete muziek van de lobbyist, 

(6)
9. de kapper, (5)
10. of de autobezitter. (6)
11. Aan deze dis mag je je eigen 

menu samenstellen. (9)
12. Niet echt origineel om dit om een 

boek te doen. (9)
13. Zij heeft een behoorlijke voorge-

vel. (10)
14. Parasieten in de platen business. 

(11)
15. Doet een twijfelende geluidstech-

nicus telkens weer. (10)

16. Tongzoenen met de slagwerker. 
(6)

17. Doping voor Heijne of De Gaay 
Fortman? (13)

18. Dit duo draait een slag in de 
rondte. (8)

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 
2 april 2017 binnen zijn bij de redac-
tie van de Oosterpoorter, Oosterweg 
13, 9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 38. 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.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 37 
– Vluchtelingen

1. Nieuwkomers 2. Gelukzoeker 
3. Gezinshereniging 4. Partici-
patie 5. Kustwacht 6. Integreren 
7. Huishouden 8. Migrantenstroom 
9. Vluchtverhaal 10. Asielhouder 
11. Bootvluchteling 12. Immigrant 
13. Gastvrij 14. Taalbarrière 15. In-
burgeren 16. Grensrechter 17. Her-
vestigen.

De oplossing is:

OOST WEST THUIS BEST.

De winnaar is Julia Barske uit de 
Barkmolenstraat. Gefeliciteerd!

CRYPTOFILIPPINE 38

17

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

1 8 1 6 2

2 6 1 5 7 2

3 6 4 5

4 1 3 3

5 6 1 9 8 3

6 8 3 5 5 8

7 3 6 8 4

8 5 9 2

9 7 6

10 1 4

11 8 2 3 4 5

12 6 7 2

13 1 2 1 9

14 8 9 3 2

15 6 1 7 7 2

16 7 4 4

17 7 4 3 1

18 9 8 4 5
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DE BAKKER AAN DE MEEUWERDERWEG
Veel mensen vinden het jammer dat er geen bakker meer in onze wijk 
is. Toch is dat niet helemaal waar. Want aan de Meeuwerderweg bevindt 
zich natuurbakkerij De Terp, waar broodbakker Rob Metten (51) zes da-
gen in de week allerlei soorten brood bakt; voornamelijk natuurdesem-
brood. De wijkkrant interviewde Rob over zijn werk en zijn lange carrière 
in de bakkerijwereld.

Rob is al vele jaren broodbakker. 
“Op mijn achttiende jaar ben ik bij 
een warme bakker begonnen. Het 
was een brood- en banketbakkerij. 
Ik deed toen ook banket. 
Ik heb jaren gewerkt bij 
bakkerij Borgesius in 
Stadskanaal.” Hij vertelt 
dat het brood bakken 
toen nog grotendeels met 
de hand ging. Een paar 
jaar later werd het hele 
proces gerobotiseerd en 
geautomatiseerd. “De 
bakkers die er nu wer-
ken, doen niets meer dan 
bijsturen.”

VAST DAGRITME
De dagen dat Rob bakt 
verlopen altijd via een 
vast stramien. “Om zes 
uur ga ik klanten bel-
len en de bestellingen 
opnemen. Dan ga ik om 
acht uur naar bed. Half 
een sta ik op. Rond half 
twee ben ik hier (in de 
bakkerij aan de Meeu-
werderweg – CvB). Dan 
ben ik een uur bezig al-
les klaar te zetten. Eerst 
draai ik desembroden en 
daarna gistbroden.” Rob 
gaat nog net zo authen-
tiek te werk als veel 
andere desembakkers in 
het buitenland, maar met 
een eigen receptuur aan-
gepast aan de Hollandse 
cultuur. Het afwegen en verdelen van 
de deegstukken doet hij allemaal met 
de hand. Hij schiet het brood met de 
schieter in de oven zoals dat in vroe-
ger eeuwen gebeurde. Als je meer 
over dit soort broodbakken wil weten, 
kun je op Uitzending gemist de serie 
‘Brood’ van meesterbakker Robert 
van Beckhoven bekijken. We kun-
nen wel stellen dat we hier te maken 

hebben met een museumbakkerij; 
maar dan wel eentje die nog volledig 
in bedrijf is.

Na het bakken gaat hij alle broden 
naar zijn klanten brengen. Eén klant 
zit tegenover de bakkerij: biologische 
winkel de Ingen. De andere zaken 
die zijn brood verkopen zijn gezond-
heidswinkel De Grutterij aan de Ver-
lengde Hereweg, natuurvoedingswin-
kel De Nieuwe Weg aan de Nieuwe 
weg en de marktkraam Erikaas, die 
op de Vismarkt staat.

TWEEDUIZEND JAAR OUD PROCÉDÉ
Het werken met natuurdesem is een 
bijzonder verhaal. In feite wordt meel 
met water vermengd en deze twee 
laat je in een warme ruimte staan. Op 
zeker moment gaat dit mengsel dan 
fermenteren (door gisten die erin ko-
men vanuit de lucht). Als je eenmaal 
een bepaalde hoeveelheid desem 
hebt, kun je daarmee gaan bakken. 
Je neemt dan desem weg van je cul-

tuur en dat gebruik je. Bij 
wat je overhoudt voeg je 
weer wat water en meel 
toe. Het fermenteren 
blijft altijd doorgaan, dus 
dan krijg je weer nieuw 
desem. Op deze ma-
nier doen ze het al zo’n 
veertig jaar met dezelfde 
desemcultuur bij De Terp. 
Dit hele procédé bestaat 
al tweeduizend jaar.

ROGGEBROODDEEG
Goed om te weten is 
dat Rob met weinig zout 
bakt. “Anderhalf à een-
komma-zeven procent.” 
Hierdoor is zijn brood ge-
zonder, want zout moet 
je niet teveel binnenkrij-
gen. Ook bijzonder is dat 
alle meel biologisch is. 
Rob gebruikt alleen meel, 
water en desem of gist. 
In de fabrieksbroden die 
je in de supermarkt koopt 
zitten allerlei toevoegin-
gen. Bij hem is het puur 
natuur. “Mijn vierkoren-
brood is heel uniek. Het 
is zo donker omdat ik 
roggebrooddeeg gebruik. 
Door het bakken van de 
rogge krijg je die donkere 
kleur.” Het meel koopt 

Rob in bij de korenmolen Joeswert in 
Feerwerd. Het wordt dus met wind-
kracht gemalen.

Het is fijn te weten dat er nog brood 
gebakken wordt in onze wijk. Wilt u 
er meer van weten, kijk dan op de 
website van De Terp: www.deterp.nu.

Chris van Boetzelaer

Bakker Rob Metten met versgebakken broden (foto Joost van den Berg)
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Adverteren in de Oosterpoorter is 
eenvoudig en niet duur.
Geen eigen advertentie? Dan helpen we u daarbij. 
Neem contact op met Karin van der Zee via email 
oosterpoorter@gmail.com.
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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 Stad-Groninger Gino Fok-
kens (22). Hij woont met vier andere studenten op de hoek van de 
Frederikstraat en de Oosterweg. Meer nog dan een studentenhuis 
is het vooral een Be Quick huis, zegt Gino. 

Al zijn huisgenoten kent hij van het 
voetbal. Zelf speelt hij in het 1e van 
Be Quick. “Het gaat best lekker, we 
staan momenteel vierde in de zon-
dagcompetitie.” 

Be Quick opereert in de derde divi-
sie, de top van het amateurvoetbal. 
Dat Gino bij deze club terechtkwam 
is niet zo vreemd. “Mijn opa voet-
balde bij Be Quick, mijn vader ook.” 
Hij vertelt dat hij tot ongeveer zijn 
15e bij de KNVB Junioren-selectie 
speelde. “In de A1 heb ik nog een 
heel goed jaar gehad, FC Twente 
had toen een tijdje interesse, maar ik 
had toch onvoldoende kwaliteit voor 
die overstap. Daarna kwam ik in het 
2e van Be Quick. En inmiddels zit ik 
alweer een tijdje in het 1e.” 

Naast een getalenteerd spits is Gino 
derdejaars student Integrale Veilig-
heid. “Dat doe ik in Leeuwarden, aan 
de NHL. Een leuke opleiding, gericht 
op veiligheid in brede zin. Het gaat 
over criminologie, over bedrijvenvei-
ligheid, terrorismebestrijding.” Bin-
nenkort start Gino met zijn stage bij 
Crowd Support, in Zwolle. “Dat bedrijf 
wordt ingeschakeld bij grote evene-
menten als Mysteryland of Decibel of 
bij evenementen in de Ziggo Dome.” 
Hij moet straks veiligheidsplannen 
maken en beoordelen, vergunningen 
aanvragen en allerlei andere taken 
uitvoeren die horen bij de beveiliging 
van een groot evenement. 

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Nu ruim drie jaar, ik woon hier sinds 
mijn achttiende. Dit is echt een 
vriendenhuis, er komen alleen maar 
vrienden en bekenden van vrienden 
wonen. Maar het wordt steeds las-
tiger om nieuwe mensen te vinden: 
studenten kiezen tegenwoordig vaker 
voor een studio dan voor een kamer 
in een studentenhuis.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? 
“Gezellig, uiteenlopende bewo-
ners, internationaal. Maar ook 
echte Oosterpoorters, van alles 
wat.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN 
DEZE PLEK?
“Nee, helemaal niet. Ja ik weet 
dat het ooit een studentenhuis 
is geworden. En dat dit het 
pand is van de ouders van een 
van de jongens die hier ooit 
woonde. Ook een voetballer 
van Be Quick natuurlijk.”

MIS JE IETS IN DE WIJK?
“Een goede winkel mis ik wel. 
De Coop vind ik niks. Duurder 
dan de Albert Heijn en weinig 
divers.”

HEB JE EEN LIEVELINGSPLEK 
IN DE BUURT? 
“Ja, hier thuis.”

IS ER VEEL CONTACT MET DE 
BUREN? 
“We hebben een goeie band 
met de mensen die links naast 
ons wonen. Verder niet echt 
met andere buren. En hier 
tegenover is een huis van de re-
classering, daar is geregeld wat 
aan de hand. Daar heb ik geen 
last van hoor, maar contact met 
die buren hebben we ook niet.”

BLIJF JE HIER NOG LANG 
WONEN? 
“Tot ik mijn studie af heb. Ik 
wil nog een master Safety en 
Securitymanagement doen, dat 
kan alleen in Den Haag. Dus 
dan ben ik hier weg.”

MvdF

Gino Fokkens (foto MvdF)
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KROEG VAN KLAAS
Zaterdag 18 maart Live muziek aanvang 22.30 
uur.

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.

Zaterdag 25 maart Live muziek aanvang 22.30 
uur.

Dinsdag 28 maart Kroeg van Klaas Popquiz 
Samenstelling en presentatie: Pieter Knol en 
Jan Stap. Teams tot maximaal 5 personen. 
Deelname € 2,50 p.p. Opgave via email: 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.

SPEELTUINVERENIGING 
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, 
aanvang 20.00 uur.

Iedere dinsdag tafeltennissen, aanvang 20.00 
uur.

Iedere laatste dinsdag van de maand creatieve 
club, aanvang 20.00 uur.

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

Iedere 1e donderdag van de maand Koppel-
kaarten, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 4 maart kindercarnaval van 14.00 tot 
16.00 uur.

POORTERSHOES
COMPUTERLESSEN EN COMPUTERIN-
LOOP
Computerlessen op ma, woe en donderdag-
ochtend. Ervaren docentvrijwilligers. Er is geen 
vaststaand lesprogramma. U leert wat u zelf 
wilt.10.00-11.30 uur. 

Op dinsdagochtend, 10.00-11.30 uur is er 
computerinloop (met begeleiding). Eigen 
bijdrage € 2,50 per keer. 

BINGO 
Elke laatste woensdagmiddag van de maand 
van 14.00-16.30 uur kunt u in het Poorters-
hoes een gokje wagen tijdens onze gezellige 
bingo. Er worden 8 rondes gespeeld. Kosten: 
slechts € 3,00 voor 8 rondes. Per ronde gaan 
er 3 prijzen uit. Ook is er een extra ronde voor 
€1,00. 

CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK)
GEZOCHT: REDACTEUREN VOOR KUNST-
SPOT 
Ben jij een schrijver in hart en nieren of denk je 
daar talent voor te hebben? Dan is Kunstspot 
op zoek naar jou! Kunstspot, het online plat-
form voor de beeldende en toegepaste kunst 
in Groningen zoekt namelijk schrijfredactiele-
den. Check de vacature op www.kunstspot.
nl/redactie/. Kunstspot is een initiatief van 
het CBK Groningen in samenwerking met het 
Groninger Museum, Academie Minerva en 
House of Design. 

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 in Het Talmahuis. Merwe-
destraat 54.

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

JURIDISCH SPREEKUUR
GRATIS JURIDISCH ADVIES IN GRONIN-
GEN
Heeft u een juridische vraag waar u niet uit 
komt? Dan bent u van harte welkom bij Het 
Juridisch Spreekuur!

De medewerkers van Het Juridisch Spreekuur 
zijn jonge professionals die studeren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen die gratis juridisch 
advies geven op zes locaties in Groningen. De 
spreekuren vinden plaats van 17:00-18:00 uur. 
Zie het schema voor wanneer u bij ons terecht 
kunt.

SERVICE
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