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THE CURE IN GRONINGEN!!!!!

Deze zomer 38 (!) jaar geleden gaf The Cure haar eerste optreden op 
het Europese vasteland. Waar? In Groningen! “It took place at the 
‘Sterren in het bos’ (‘Stars in the forest’) Festival in Groningen, a city 
in the Northeast of the Netherlands”.

De site ‘The Cure in Holland’ staat uitgebreid stil bij dit concert. Volgens 
hen hing er in het Sterrebos destijds ‘quite a hippie-like atmosphere’. 
Een en ander werd in de hand gewerkt door de ‘Stuff Vrij Partij’ die er zijn 
spacecake ruimhartig aan de man bracht. Sloom was de muziek bij de 
Sterrebosconcerten in ieder geval niet, getuige namen als Stiff Little Fin-
gers, The Sound en Echo & The Bunnymen.

Volgens de site was het concert vooral memorabel vanwege ‘a cloud-burst, 
transforming the park into a lake’. Omdat het optreden nogal in het water 
viel, werd in allerijl dezelfde avond nog een concert in Simplon ingelast, 
waarmee ook het tweede optreden ooit dat The Cure deed buiten Enge-
land in Groningen plaatsvond. 

Al een paar jaar worden er in het Sterrebos gedurende de zomermaanden 
op de zondagmiddag weer popconcerten georganiseerd. We stuurden 
onze meest cultureel onderlegde reporter af op aanjager Bert Katerberg. 
Zijn verslag lezen we op pagina 19. Tegenwoordig ligt de lat wat lager en 
ligt de nadruk meer op entertainment - een gezellige zondagmiddagactivi-
teit - dan op het grensverleggend experiment.

Knus voor de oude rockers natuurlijk en al schrijf je er geen geschiedenis 
mee, gezellig en vrolijk is het wel. Katerberg c.s. hebben ook een beschei-
den budget, maar dat hoeft een iets eigenwijzer programmering natuurlijk 
niet in de weg te staan.

Oh ja, op de valreep! Vergeet ‘de Oosterpoorter’ niet op te zoeken op de 
jaarmarkt (17 juni). Overigens óók met gezellige muziek. In dit geval van 
een Shantikoor en Los Bomberos!

Klaas Kloosterman
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VEEL ZWERFVUIL 
OPGERUIMD TIJDENS 
LENTEKRIEBELS-ACTIE

Buurtbewoners uit de Oosterpoort 
pakten op zaterdag 15 april het 
zwerfvuil in de wijk aan tijdens één 
van de vele Lentekriebels-acties 
in de stad. Bewoners uit de Kwint-
laan en Blekerslaan gingen ten 
westen van de Meeuwerderweg 
aan de slag. Een andere groep 
bewoners van het Winschoterdiep 
en de Nieuwstraat pakte de straten 
ten oosten van de Meeuwerderweg 
aan. 

NIKO MET ZIJN KLIKO
Maar voordat ze met grijpers en vuil-
niszakken de wijk in trokken was er 
eerst een optreden van goochelaar 
Niko met zijn Kliko. Lentekriebels- 
coördinator Gert Bron van de ge-
meente Groningen had dit ver-

rassingsoptreden geregeld. In de 
snijdende wind vermaakte Niko 
groot en klein met zijn wonderbaar-
lijke goocheltrucs. Na zijn optreden 
ging iedereen hard aan het werk om 
weer wat op te warmen. Toen de 
groep Kwintlaan - Blekerslaan in de 
speeltuin aan het werk was, werden 
ze gebeld door Marcel Eissens, de 
orgelman van stadsorgel de Pronkje-
wail. Hij vroeg zich af waar ze te 
vinden waren. Ze spraken af aan de 

Meeuwerderweg, voor de speeltuin, 
waar even later alle kinderen stonden 
te dansen op de mooie muziek van 
het draaiorgel. 

TIENTALLEN ZAKKEN ZWERFVUIL
De schoonmaakactie leverde tiental-
len volle vuilniszakken met zwerfvuil 
op. En een overzicht met de plek-
ken waar weesfietsen staan. Die 
zijn inmiddels doorgegeven aan de 
gemeente. Medewerkers van de wijk-
post Zuid in de Van Schendelstraat 
halen ze binnenkort op. Opvallend dit 
jaar was het grote aantal peuken op 
straat. Maar een paar rokende buurt-
bewoners hebben een asbak naast 
de voordeur op de stoep staan. “Dat 
zouden meer mensen moeten doen” 
vond een van de deelnemers aan 
de Lentekriebels-actie. Volgend jaar 
ook meedoen? Houd in februari de 
oproep in de Oosterpoort in de gaten. 

MvdV

MINI-BIEB AAN DE 
BARKMOLENSTRAAT
Sinds zondag 7 mei is onze gratis 
mini-bieb aan de Barkmolenstraat 
51 geopend, gehuisvest in een 
prachtige blauwe boekenkast. 

Om gratis kinderboeken, fictie en 
non-fictie boeken mee te nemen, te 
lenen en ook om te ruilen (ook boek-
skes van Groninger schrijvers…). 

Geïnspireerd op het wereldwijde 
fenomeen ‘free little library’, dat ooit 
in Amerika is begonnen.

Groeten, Remco, Iris en Lis In ’t Hof

KNORRENDE MAGEN?

Het varken Knor uit Boerakker, 
hier met baasjes Gijs en Meintje en 
buurvrouw Ine, is sinds een tijdje 
nog gelukkiger dan ze al was: zij 
eet de heerlijke restjes op die op 
woensdagen op de borden van 
de gasten van het Poortershoes-
eetcafé blijven liggen. 

Mochten u in uw achtertuin een 
hangbuikzwijntje of ander ‘hongerig’ 
beest grootbrengen en op dinsdagen 
of donderdagen een emmertje willen 
neerzetten, kom langs bij het Poor-
tershoes om dit te bespreken.

Jacobine Groen-Lagerwerf

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Team Lentekriebels 2017 (foto MvdF)

Mini-bieb aan de Barkmolenstraat
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BUURTWANDELING

U kent de Oosterpoort natuurlijk als bewoner. Maar weet u ook hoe de 
buurt ontstaan is? Welke mensen hier woonden, hoeveel scholen er wa-
ren, dat er zelfs een badhuis was en vele winkeltjes?

“Elke dinsdag was er veemarkt en 
de koeien liepen per ongeluk in de 
tuinen van de rijken van het Zui-
derpark.” Deze en andere anekdo-
tes komen aan de orde tijdens de 
buurtwandeling. Ook lopen we langs 

de verborgen plekjes in de buurt. 
De wandeling eindigt met koffie bij 
de kunstenaar Frits Casparie in de 
Nieuwstraat. Hij laat zijn mooie linole-
umsneden van de stad maar ook van 
de Oosterpoort zien.

ZONDAG 11 JUNI 10:30-12:30 UUR
Start: Plein voor de oude silo aan de 
Griffeweg
Eind: Nieuwstraat
Prijs: € 10.00 per persoon.

Opgave: tel. 050 31 31 859 of 06 
40468768 (Paulien Ex)

of mail naar: info@paulienexcursi-
ons.nl

 ‘ 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Het Bakkie en een Prakkie” 
zoekt 

enthousiaste wijkbewoners die lekker en 
gezond kunnen koken 

 
 
Wat is “Het Bakkie en een Prakkie”? 
In samenwerking met DIG050 en WIJ Rivierenbuurt zijn 
wijkbewoners gestart met elkaar te koken en te eten in de 
buurtkamer aan Merwedestraat 54. Eén keer in de twee weken 
wordt er een maaltijd bereid. De gasten kunnen zich opgeven bij 
WIJ Rivierenbuurt zodat de koks weten voor hoeveel mensen er 
gekookt kan worden. 
  
We zoeken nog een duo die ons gezellige team komt versterken! 
 
Gezocht: 
- houd jij van koken voor ongeveer 15 personen  
- vind je het leuk om dat met anderen samen te doen 
- kun jij het overzicht bewaren  
- en zorgen dat er een lekkere en gezonde maaltijd op tafel 

komt?  
 
Wanneer:  
Eén keer in de maand op woensdag  
 
Voor meer informatie: 
Kim van der Burg  
06-1130 4237 
kim.van.der.burg@wij.groningen.nl 
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VOLLEDIGE AANSLUITING EUROPAWEG OP RING
Eigenlijk was deze bijeenkomst te danken aan Jelmer Spiekstra, bewo-
ner van de Meeuwen en aanwezige op 10 april in De Oosterpoort bij de 
informatiebijeenkomst over het ‘Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke 
Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017’, afgekort WOTB 2017. Een 
hele mond vol, maar het komt er op neer dat je straks vanaf de Euro-
paweg niet alleen richting Drachten de nieuwe ringweg op kunt rijden 
zoals in het oorspronkelijke plan de bedoeling was, maar ook richting 
het oosten. Anders gezegd: er komt een volledige aansluiting van de 
Europaweg op de ringweg. 

Jelmer las de plannen en had nog 
wel een paar vragen. Vergeleken 
met een ongewijzigde situatie (dus 
zonder nieuwe ringweg) zullen er met 
een aansluiting naar alleen Drachten 
zo’n vijfduizend auto’s extra over de 
Europaweg rijden. Met een volledige 
aansluiting komen daar nog eens 
vijfduizend auto’s bij. Dus in totaal 
tienduizend auto’s meer. En dat 
roept vragen op: wat doet dat met 
het geluid? En met de luchtkwaliteit? 
En hoe past het gewijzigde bestem-
mingsplan voor de groenstrook langs 
de Europaweg daarin? Vragen waar 
niet alleen hij het antwoord op wilde 
hebben, maar die de andere bewo-
ners van de Meeuwen vast ook graag 
wilden horen. En daarin had hij gelijk, 
want de extra ingelaste voorlichtings-
avond op 1 mei in het Poortershoes 
werd door meer dan veertig perso-
nen uit de Meeuwen bezocht. 

HOOFDAANSLUITING
Zonder in details te treden werd tij-
dens de avond verteld dat de volledi-
ge aansluiting altijd al een wens was, 
maar nu ook financieel haalbaar. Er 
komt nu een duidelijke hoofdaanslui-
ting op de ring, waardoor het verkeer 
sneller op de ring is. Dat is goed voor 
de verkeersveiligheid en de duidelijk-
heid. Om de doorloop van het ver-
keer te verbeteren worden maatrege-
len genomen zoals bij de Griffeweg 
en bij de Bornholmstraat, waar je 
straks vanaf de Ikea niet meer linksaf 
kunt slaan. Deze maatregelen wor-
den genomen voordat de afritten van 
de Oosterpoort en Hereweg zullen 
verdwijnen. 

LUCHTKWALITEIT
Over de luchtkwaliteit volgde een 
klein college. Er zijn verschillende 
soorten fijnstof, afhankelijk van de 

grootte. Ook de hoeveelheid stikstof 
is van belang. Op kaartjes is te zien 
dat bij de gaten van de deksels en 
de in- en uitrit van de ondertunneling 
verhoogde concentraties zullen zijn. 
Dat geldt ook voor de randen van de 
Europaweg. Volgens de organisa-
tie echter zit de hoeveelheid overal 
onder de norm van het RIVM. 

GELUID
Het geluid op de Europaweg zal 
toenemen, maar op de ringweg zal 
het extra stille asfalt worden door-
getrokken tot voorbij de Europaweg. 
Door deze maatregel zal het geluid 
niet verder toenemen dan in het oor-
spronkelijke plan. 

BARKMOLENWEBSITE
Na afloop van de bijeenkomst wordt 
er door een aantal bewoners nog 
even nagepraat. Het is duidelijk dat 

dit het moment is om in actie te ko-
men. De gewijzigde plannen voor de 
aansluiting op de Ringweg en het ge-
wijzigde bestemmingsplan De Meeu-
wen/De Brink, waarover in de vorige 
Oosterpoorter meer is te lezen, zijn 
reden genoeg om nu aandacht te 
vragen voor de leefbaarheid in De 
Meeuwen. De website van de Meeu-
wen speelt een centrale rol in de 
informatievoorziening naar de bewo-
ners. Jelmer zal er een verslag van 
de avond op zetten. De termijn om 
een zienswijze in te dienen is bij het 
verschijnen van deze Oosterpoorter 
reeds verstreken, maar waarschijnlijk 
hebben veel bewoners van de Meeu-
wen er een ingediend. 

Tekst en foto Ellen Westerveld

MEER INFORMATIE
• barkmolenstraat.nl
• www.platformparticipatie.nl/ring-

weggroningen
• www.aanpakringzuid.nl/
• www.luchtmeetnet.nl/stations/

groningen/alle-gemeentes/alle-
stoffen

Deelnemers aan de bijeenkomst (foto Ellen Westerveld)
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CELLIST THEODOOR HEYNING IS EEN ZONDAGSKIND
Op 23 april werd de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours 
gehouden. Toen waren er van de honderden jonge talenten in de klas-
sieke muziek die aan diverse regionale selectierondes hadden meege-
daan nog acht over. Een van de vier eerste prijzen die vergeven werden 
ging naar de 17-jarige cellist Theodoor Heyning, woonachtig in de 
Oosterpoort. Wij brachten hem onze felicitaties en wilden graag horen 
hoe een en ander in z’n werk gegaan was…

Theodoor mag gerust een zondags-
kind heten. Op z’n vijfde deed hij mee 
aan een kennismakingscursus voor 
jonge kinderen. In de ruimte waren 
verschillende muziekinstrumenten 
uitgestald en de juf riep: “Zometeen 
tel ik tot drie en dan moet je naar 
het instrument van je keuze rennen.” 
Zonder enige aarzeling koos de klei-
ne Theodoor voor de cello. Waarom? 
“Misschien omdat het instrument wel 
iets van een vrouw heeft en knuffel-
baar oogt”, oppert hij. Nu, twaalf jaar 
later, ontdekt hij met de dag nieuwe 
redenen om dit geweldige, sonore 
instrument te bespelen. En steeds 
weer voelt hij zich in zijn impulsieve 
keuze van toen bevestigd. Na twee 
jaar beginnerslessen kwam hij al on-
der de hoede van Corine ’t Hoen aan 
het Prins Claus Conservatorium. Op 
z’n veertiende begon het reizen naar 
Amsterdam: eerst voor de Jonge-
Talentenklas van Monique Bartels, 
daarna voor lessen bij zijn huidige le-
raar Maarten Mostert. Bij veel van de 
muziek die hij oefent, zit zijn moeder 
achter de piano. “Zij stimuleert mij 
enorm, wij hebben het steeds over 
onze ideeën bij de muziek, over wat 

het juiste tempo is en proberen tot 
een gezamenlijke aanpak te komen, 
maar ze kan ook heel kritisch zijn. 
Dan zegt ze: “Theodoor, je speelt als 
een dode heks!”

GEEN ANGST
Een zondagskind is Theodoor ook 
om een andere reden. De hindernis 
waar veel muzikale talenten later 
tegenaan lopen, is hem bespaard ge-
bleven: het concertpodium, die zaal 
vol publiek - ze boezemen hem geen 
angst in, ze halen juist het beste in 
hem boven. Nadat hij een van zijn 
eerste concerten overgeconcentreerd 
was ingegaan en verkrampte, besloot 
hij voortaan met volle teugen van de 
momenten op het podium te genie-
ten. De adrenaline die zich in een 
mens ophoopt voor hij het podium 
beklimt, maakt Theodoor, zo zegt hij, 
juist alert, zorgt dat hij oren en ogen 
open zet: klaar voor het samenspel 
met orkest en dirigent, voor de com-
municatie met zijn toehoorders in 
de zaal. Niet voor niets is de eerste 
naam die valt als we hem naar zijn 
favoriete cellisten vragen die van 

Yo-Yo Ma: “Het enthousiasme dat die 
uitstraalt, de gretigheid waarmee hij 
de meest uitlopende genres ver-
kent… Hij creëert ook altijd de juiste 
sfeer voor de muziek. Hij durft breed-
uit te gaan als de muziek ernaar is, 
maar ook heel intiem, met een geluid 

dat naar binnen gekeerd is. Al die 
verschillen kun je heel goed aan hem 
zien.” 

DRUK, DRUK, DRUK
Wat Theodoor het mooist vindt aan 
die eerste prijs is het concert dat eruit 
voortvloeit: ergens in het komende 
concertseizoen treedt hij op met het 
Residentie Orkest, met het cellocon-
cert van Elgar, als het aan hem ligt. 
Verder doet hij in dat seizoen nog 
een kamermuziekconcert in de Har-
monie in Leeuwarden. Juni dit jaar 
soleert hij bij het Fries Jeugdorkest 
in Boccherini’s celloconcert in Bes 
groot. Jammer alleen dat hij tus-
sendoor nog ‘even’ zijn eindexamen 
moet halen. Hij is - met pijn in het 
hart – al gestopt bij het orkest ‘Fancy 
Fiddlers’ en tijd om zijn optreden bij 
de finale van het concours rustig te 
beoordelen heeft hij ook nog niet 
gehad. Lezers die hem wél alvast vol 
verve aan het werk willen zien, moe-
ten maar eens een kijkje op YouTube 
nemen…

DR

Theodoor met de cello (foto EB)

Theodoor in zijn jongere jaren
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Oliemulderstraat 40 – hoek Middenweg. In 1946 stonden hier woning en winkel van K. de Hoop, turf- en fruitventer. In 1979 werd het 
grootste deel van de Oliemulderstraat gesloopt en door Patrimonium herbouwd. Op deze hoek werden in 1981 zes woningen opgeleverd.
Foto 1946: fotocollectie RHC Groningen Archieven. Foto 2017: EB. Hebt u een oude foto van een (voormalig) winkelpand? Mail of schrijf: 
oosterpoorter@gmail.com of Oosterweg 13, 9724 CA Groningen.

Oude PANDJES NIEUWE RUBRIEK

PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
ZONDER MEER

“We gaan gewoon lopen hoor” zegt 
Chris, “het is een kippeneindje naar 
de Ubbo Emmiussingel.” Een grote 
geruite paraplu beschermt ze tegen 
de korte regenbuitjes ernaartoe. Ze 
zien de kleine wereld om hen heen 
langzaam oranje worden; Konings-
dag! Astrid heeft een mini oranje 
kroontje op haar hoofd en Chris een 
lullig oranje hoedje, meer kon ze 
niet vinden. Juul is al dagen de hort 
op met vrienden en vriendinnen. Ze 
hebben alle tijd voor een ouderwets 
gezellige rommelmarkt. 

“Ach, jee, kijk nou!” wijst Chris. Hij 
grijnst en mauwt naar een enorme 
collectie lelijke witte aardenwerken 
poezen op een kleedje. Een vrouw 
erachter ziet hen en roept: “Eén eu-

rootje voor 5, koopje!” Ze kijkt Astrid 
indringend aan, “Geef me je hand 
eens” en voor ze het weet houdt de 
vrouw haar linkerhand vast. Astrid 
giechelt, nou moet het niet gekker 
worden. 

“Je hebt veel lijnen, veel afgebroken 
lijnen. Dat duidt op foute keuzes en 
veel creativiteit, meisje. En Venus; 
die is ook erg aanwezig”, zegt ze 
terwijl ze in de duim van haar hand 
drukt. “Ja ha, dat klopt helemaal 
Astrid!” juicht Chris, “en wat zegt dat 

over mij?!?” De vrouw en Astrid wis-
selen een blik en barsten in lachen 
uit. “Geduld jongen, wees de wijste” 
zegt de vrouw. Chris trekt een gekke 
bek, hij zal nooit wijs worden zegt-ie, 
anders was-ie nooit wat met Astrid 
begonnen. Astrids hart maakt het 
aloude befaamde sprongetje van 
geluk.

Op weg naar huis pakt Chris haar 
hand en zegt: “Ik zie dat het hele-
maal fout afloopt met jou meisje, je 
hebt je hart verloren. Foute keuze 
voor een hele foute man die niet wijs 
is. Maar je kan niet meer zonder.” 
Astrid slaat zijn hand weg en wenst 
dat deze dag nooit voorbijgaat. Zon-
der meer de mooiste sinds lang en 
ze sluit hem stiekem in haar hart op. 
Voor de mindere tijden die er zonder 
meer ook komen.

FEUILLETON AFLEVERING 6

Daniel Janse
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KANTOORLOPERS IN DE LINIE 
 (‘WAARHEEN LEIDT DE WEG’)

 
 

We werken bij Ziggo 
een zittend beroep 

dus moeten we de benen strekken 
we hebben een korte pauze 

dus eigenlijk geen tijd voor je 
maar vooruit, even dan 

we lopen een half uur, soms een kwartier 
niet steeds dezelfde route 

afwisseling is goed voor de geest 
we lopen vaak samen 

dat hangt af hoe de pauzes vallen 
soms loop ik alleen 
met mijn gedachten 

terwijl ik een broodje eet 
en een banaan 

en wanneer het regent lopen we 
onder een paraplu

Wij werken bij Noordhof 
een gebouw met klimaatbeheersing 

dus moeten we er uit, in de frisse lucht 
we lopen soms een half uur,  

soms wandelen we drie kwartier 
we lopen vaak samen, vrijwel nooit alleen 

anders gaan we naar de Jumbo 
we lopen wisselende routes 

verschillende straten 
en eten en drinken er niet bij 

en als het licht regent 
doen we een capuchon op 

maar nooit een paraplu 
wij zijn Theda en Martien

 
 
We werken op het Alfa College 
en we lopen als het uitkomt 
een kwartier, wat wil je weten? 
we praten over het werk maar ook privé 
soms eten we een broodje maar 
we drinken niet op straat, te onhandig 
en als het regent: nee 
sneeuw…Ja!

Dag, ik weet dat jullie tijd kort en kostbaar is 
maar mag ik een minuut 
oh nee, nee hoor, nee, geen tijd 
daar hebben we geen tijd voor 

We lopen pratend langs het water 
en via de kantoren terug 
naar ons werk 
wij zijn van Menzis 
we lopen want dat is beweging 
we zitten op ons werk  
we zitten stil  
dus moeten we bewegen

Arjen Boswijk 
Martine Veenhuis 
1 mei 2017
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KINDERBURGEMEESTER
“Ieder kind telt mee” zegt Lotte Rozema, elf jaar, kandidaat allereerste 
kinderburgemeester Groningen. Hoe het precies gaat uitpakken weet 
nog niemand. Zeker is wel dat op 20 mei de eerste kinderburgemeester 
van Groningen is gekozen! Tot en met 19 mei kunnen Stadjers kiezen uit 
zeven kandidaten van tien of elf jaar uit onze stad. Eén van deze parel-
tjes is Lotte Rozema, elf jaar en ze woont in de Linie. 

Vader Lieuwe en dochter Lotte doen 
de deur open voor de Oosterpoorter 
redactie. Een vrolijke, slimme en on-
derzoekende meid, die Lotte. Al snel 
vraagt ze wat we gaan doen met de 
opnames van dit interview, ze blijkt 
kritisch en goed bewust.

Via haar school kreeg ze een aan-
meldingsformulier voor kinderbur-
gemeester, daarop kon je vertellen 
wat je belangrijk vindt voor kinderen 
en welke slogan daarbij hoort. 'Ieder 
kind telt mee' is de slogan van Lotte. 
Vindt ze dat kinderen nu niet genoeg 
meetellen? Lotte: "Je moet geen 
kinderen buitensluiten, ieder kind telt 
gewoon mee in de stad. Ieder kind 
moet gelijk worden behandeld, ook 
als er bijvoorbeeld weinig geld in een 

gezin is. Een kind is een mens en 
moet gelijke kansen krijgen."

WAAROM EEN 
KINDERBURGEMEESTER?
De stad Groningen doet met vier 
andere gemeenten mee aan een 
landelijke pilot waarbij het uitgangs-
punt is dat de mening van kinderen 
veel meer gehoord moet worden. Het 
is ook daadwerkelijk de bedoeling dat 
kinderen hun plannen en ideeën kun-
nen bespreken en voorleggen aan de 
gemeenteraad. Burgemeester den 
Oudsten en wethouder Mattias Gijs-
bertsen willen graag mét kinderen 
praten in plaats van óver kinderen. 
"Kinderen weten als geen ander wat 
hun leeftijdgenootjes nodig hebben 
voor een fijn leven" zegt de wethou-
der (bron: Groninger Gezinsbode).

EEN GOEDE OPVOEDING VOLGENS 
LOTTE
Kinderen hebben recht op een goede 
opvoeding, "je moet opgroeien in een 
goeie stad en op een goeie school 
met goeie activiteiten. Zoals Engels 
en muziek en beweging. Kinderen 
moeten kunnen laten zien wie ze zijn. 
Ik heb bijvoorbeeld muziek op school 
en ik heb ontdekt hoe leuk ik dat 
vind. Als je in een koor zingt kom je 

De tijd is rijp om kinderen wél seri-
eus te nemen en hen te laten mee-
denken over belangrijke zaken die 
hen aangaan. Goede zaak want 
kinderen barsten van de creatieve, 
lieve en schitterende ideeën om 
van onze wereld een mooiere te 
maken. De zeven kandidaten voor 
de kinderburgemeester Gronin-
gen bewijzen dit stuk voor stuk. 
Lees hoe Lotte Rozema uit de 
Oosterpoort bezig is met haar kan-
didaatschap en stem op haar als u 
het met haar eens bent. 
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erachter, dat je het kan en leuk vindt. 
En beweging en sport ook: ieder kind 
moet dat meemaken." Lotte is daar-
om ook erg tevreden over haar eigen 
school, de GSV. Hier kan je ook 

altijd je eigen plannen aan de klas 
voordragen, eigen intitiatief wordt erg 
gewaardeerd, Lotte mag ook graag 
in haar eentje op het podium staan 
zingen. 

KANDIDATE 
KINDERBURGEMEESTER; HOE HET 
BEGON
Lotte werd op 3 mei uitgenodigd om 
naar het Gemeentehuis te komen, 
samen met 69 andere kinderen uit 
de stad. Iedereen deed een pitch 
voor een jury van 6 mensen, “best 
gek voor mensen die je helemaal 
niet kent”, zegt Lotte. Toen alle 
kinderen geweest waren werd de 
uitslag bekendgemaakt en tot Lotte's 
grote verbazing werd haar naam 
ook genoemd. Dat Lotte gekozen 
is verbaast ons, redactie, eigenlijk 
helemaal niet. Ze praat rustig, luistert 
goed en is heel overtuigend in het 
bijzijn van ons, complete vreemden. 
Ze kan focussen, heeft humor en is 
nauwelijks nerveus. Goede eigen-
schappen voor een burgemeester! 
En Lotte is niet bang aangelegd, ze 

heeft kennisgemaakt met haar mede-
kandidaten en durft de strijd wel aan. 

FILMPJE ENZO
Na de bekendmaking kregen alle 
zeven kandidaten een grote stapel 
flyers en posters mee naar huis om 
te verspreiden. Ook is er per kan-
didaat een kort promotiefilmpje bij 
TV Noord gemaakt en werden ze bij 
radio Noord geïnterviewd. Lotte heeft 
vanaf dag één direct gebruikgemaakt 
van alle social media; Instagram, 
Snapchat, Facebook. De campagne 
is begonnen! Als Lotte het niet wordt 
kan ze waarschijnlijk nog meedin-
gen naar een plaats in de Raad van 
Kinderen. Deze raad bestaat, net als 
de Groninger gemeenteraad, uit 39 
personen. Kinderen van groep 7 op 
de basisschool tot en met de tweede 
klas middelbaar onderwijs vormen 
samen deze raad. Voorzitter is de 
kinderburgemeester, hij/zij vertegen-
woordigt de Raad van Kinderen ook 
in de gemeenteraad. 

Lotte en haar medekandidaten kwa-
men 3 mei j.l. op TV Noord, leuk om 
terug te zien! Of check de site van 
Lotte op Facebook, tik bij 'zoeken' in: 
Lotte Rozema

Wie koos voor Lotte als kinderburge-
meester kon vanaf 15 tot en met 19 
mei op haar stemmen en deed dat 
via de site van de gemeente; https://
gemeente.groningen.nl/kinderburge-
meester

De redactie wenst Lotte heel veel 
succes en hoopt dat ze binnenkort 
de ambtsketen van de allereerste 
kinderburgemeester Groningen mag 
dragen. 

Anke van den Brink (foto's EB)

Herinner je je nog de momenten 
waarop je als kind dacht en voel-
de: ‘Waarom gebeurt dit?’ En dat 
je dan spontaan een plan bedacht 
om er iets aan te doen. Waarna 
volwassenen al snel met allerlei 
argumenten kwamen waarom jouw 
plan weliswaar leuk/lief/slim en 
innovatief was, maar niet haalbaar. 
“Zo zit de wereld nou eenmaal 
niet in elkaar” werd er dan gezegd 
en als kind begreep je vanaf dat 
moment de wereld helemaal niet 
meer. Terwijl het toch ook jouw 
wereld was? Waarom snapten die 
volwassenen het niet? De maak-
bare wereld stortte in elkaar en je 
hield je vanaf dat moment maar 
bezig met doelen die wel haalbaar 
waren. En je dacht: “wacht maar 
tot ik groot ben!”

Als je kinderen de ruimte geeft 
ontstaan de mooiste dingen waar 
volwassenen nog een hoop van 
kunnen leren en die hen misschien 
iets teruggeeft van wat ze zelf ooit 
waren; een kind vol hoop, geloof 
en liefde voor een betere wereld. 
Waarin we betrokken zijn bij elkaar 
en energie steken in de dingen die 
echt belangrijk zijn.

Lotte (11 jaar): “Ik zit op hockey, taekwondo en ik vind zingen ook heel leuk. Ik wil graag 
kinderburgemeester worden en mensen moeten op mij stemmen, want ik vind dat een kind 

ook mag mee bepalen wat er in de stad gebeurt. En al helemaal als het gaat over kinderzaken. 
Kinderen hebben ook een mening!”
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

KONINGSDAG 2017
Foto’s Obed Brinkman

Op Koningsdag waren er weer volop 
rommelmarkten in de stad. Ook in de 
Oosterpoort. Onze fotograaf Obed Brinkman 
vereeuwigde deze jonge kooplui.
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1. De bloeddorstige vind je alleen in 
het Noorden... (6)

2. … terwijl het kapitaalkrachtige 
familielid juist in alle staten is. (6)

3. Het is een jongen óf een meid, 
tijdens de studententijd. (9)

4. Toch raadselachtig, dat zo’n 
leuke moeder... (6)

5. … zo weinig nageslacht heeft. 
(4+4)

6. Is zij getrouwd met een suiker-
oom? (9)

7. Knotsgek blokken op een jeugd-
opleiding. (9)

8. Actief Russisch moedertje. (5)
9. Het vijfje. (10)
10. “Grootmoeder, wat hebt u 

dikke uiers!” “Dat is een 
tumor, mijn kind.” (7)

11. Overjas in een meisjeskle-
dingzaak? (13)

12. Die van zes heeft het te druk 
met zijn wagenpark om aan 
geslachtson-
derscheid 
te kunnen 
doen. (8)

13. Dus jouw 
broer is geen verlosser? (5)

14. (Geen) oud zeer. (11)
15. Vormt samen met de jeugdcom-

missaris en de aspirant-officier 
een driehoek? (18)

16. Misdadig familielid. (9)
17. Tache de beauté van een MILF? 

(10)
18. Bekertjes die je kunt ontvoeren. 

(9)
19. Hoort het tegenovergestelde van 

voorvocht te zijn en is dus goed 
voor kroost. (6)

20. De impact van sommige familie-
leden. (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 
maandag 5 juni 2017 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 40. 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 39 
– Groenstrook Verbindingskanaal

1. Intuinen 2. Beperking 3. Klimop 
4. Potaarde 5. Groenstrook 6. Maag-
denpalm 7. Ontbotten 8. Wolfsmelk 
9. Bladblazer 10. Varen 11. Spit-
vork 12. Moestuin 13. Monnikskap 
14. Knoppen 15. Knollentuin 16. Be-
hagen 17. Kruiwagen 18. Grondverf 
19. Vingergras 20. Trosanjer.

De oplossing is: IEMAND OM DE 
TUIN LEIDEN. De winnaars zijn 
Guido Kamp en Marloes Ottink uit de 
Jacobstraat. Gefeliciteerd!

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

CRYPTOFILIPPINE 40
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1 3 5 5

2 5 2 1

3 5 2 4

4 3 7

3 8 9

6 4 4 1 4

7 6 3 2

8 9 6 7 1

9 8 9 2 1 9

10 3 6 7 1

11 3 8 6 4 2

12 1 4 6 6 7

13 5

14 5 4 2 7 1

15 8 3 9 2 2 7 4 2

16 5 6 6 3

17 7 6 2 8

18 8 9 3 5

19 1 1 4

20 3 5 5 5 4
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STERREBOS-LIVE: DE KRACHT VAN KLEINSCHALIGHEID
De komende maanden (mei, juni, juli, augustus en september) is er weer 
Sterrebos-Live. Vele artiesten, dichters en verhalenvertellers zullen dit 
jaar hun opwachting maken. De Oosterpoorter sprak twee leden van het 
organisatiecomité: Bert Katerberg en Henk Hindriks.

In de jaren tachtig bestond er al 
een voorloper van Sterrebos-Live: 
openluchtconcerten die soms wel 
tienduizend bezoekers trokken. Er 
stonden vaak grote namen uit die tijd, 
zoals The Cure en Dexys Midnight 
Runners. De heren vertellen dat 
Sterrebos-Live in zijn huidige vorm 
al twaalf jaar bestaat. Bert: “Het is 
begonnen als podium voor bandjes 
van de muziekschool. Dat reservoir 
raakte uitgeput.” Vandaar dat er nu 

allerlei bands (en dichters en nu ook 
verhalenvertellers) bij Sterrebos-
Live te zien zijn. Mede mogelijk 
gemaakt door subsidies van (hoofd-
zakelijk) wijkcomité Helpman en de 
Oosterpoort en de Herewegbuurt. In 
de maanden mei tot en met septem-
ber is het elke tweede zondag van 
de maand. Over de formule van het 
festival zegt Henk: “We hebben eerst 
een band met wat rustige muziek en 
daarna één met wat wildere, dans-

bare muziek.” Ik vroeg me af wie 
er zoal komen spelen op het festi-
val. Desgevraagd noemt Bert twee 
singer-songwriters die indruk op hem 
gemaakt hebben: Tommy Ebben en 
Florian Wolff.

KLEIN BLIJVEN
Als ik de heren vraag of er nog grote 
ambities met dit festival zijn, krijg 
ik een verrassend antwoord. Henk: 
“Vanwege vergunningen en zo moe-
ten we zorgen dat het klein blijft. Een 
gezellige zondagmiddagactiviteit. 
Met die koepel in het bos is dit een 
prachtige locatie.” Bert: “Het is voor 
alle leeftijden, van buggy tot rolstoel.”

DONKERE DICHTERS EN VERHALEN
Dit jaar is er ook een poëzie-avond 
op 17 augustus: Dichters in het don-
ker. De voordrachten beginnen om 
tien uur 's avonds, zodat het tijdens 
het optreden langzaam donker wordt. 
De heren verzekeren mij dat dit jaar 
ook onze stadsdichter, Lilian Ziel-
stra, van de partij zal zijn. Ten slotte 
vertellen ze mij dat er dit jaar ook 
een verhalenfestival zal plaatsvinden 
onder de naam Story's @Sterrebos-
Live. Hiervan is de datum nog niet 
bekend.

Kortom: het ziet er weer goed uit 
voor Sterrebos-Live. Als u meer 
informatie wilt, kijk dan op Facebook 
(onder Sterrebos-Live) of op www.
wijkhelpman.nl (doorklikken naar 
Sterrebos-Live).

Chris van Boetzelaer
Sterrebos-live-organisatoren Bert Katerberg en Henk Hindriks (foto Obed Brinkman)

EENDJE Foto Obed Brinkman
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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 hoekhuizen in onze wijk. 
Deze maand is dat bij Wesley Wiltschut (40). Wesley huurt een kamer in 
een zo op het oog statig pand, op de hoek van de Lodewijkstraat en de 
Hereweg. Veel buurtbewoners kennen hem in ieder geval van gezicht, 
omdat hij vaak voor zijn huis op straat zit en iedereen vriendelijk groet. 
Wesley werkte altijd als party-organisator. “We organiseerden dance-
events in de stad, maar bijvoorbeeld ook in Eelde, in de Flowerdome.” 

Dat stopte allemaal toen 
zijn compagnon hem finan-
cieel pootje lichtte. “Ik zat 
opeens zonder inkomsten 
en werd na een tijdje mijn 
huis uitgezet. Toen heb ik 
een tijd op straat geleefd, 
met alles wat daar vaak 
bij komt kijken. Diefstal, 
drank, ik was totaal verwil-
derd.” 

Hij krijgt een tip van zijn 
huidige huisgenoot. Van 
hem hoorde Wesley dat 
er in dit huis een kamer 
te huur was. “Dit huis is in 
slechte staat, maar ik was 
toen blij dat ik onderdak 
had.” Wesley vertelt dat hij 
op zoek is naar werk waar-
mee hij mensen blij kan 
maken, net als eerst met 
zijn dance-feesten. “Nu 
denk ik meer aan iets in de 
ouderenzorg. Of brommers 
en fietsen repareren, daar 
heb ik ook verstand van. Ik 
liep tijdens mijn opleiding 
stage bij de Cycle Shop, 
daar heb ik het vak ge-
leerd.” 

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Ruim anderhalf jaar, denk 
ik. Ik huurde eerst de ach-
terkamer, maar die ruimte 
is feitelijk onbewoonbaar. 
Geen verwarming, alles 
lekt, de regen komt door 
het dak naar binnen. Dus ben ik in 
overleg met de huisbaas in een an-
dere kamer gaan wonen.” 

In het begin had Wesley nog veel 
aanloop van alle kennissen die hij 
opdeed in het straatleven. “Het was 

hier een open huis. Ik heb de buurt 
toen echt veel overlast bezorgd. 
Maar wat hem betreft is dat hoofd-
stuk afgesloten. “Ik heb geleerd van 
mijn fouten. Alle gedoe met justitie 
heb ik achter me gelaten. Dat is maar 
goed ook, want over een tijdje word 

ik vader. Daarom ben ik met mijn 
vriendin op zoek naar een huis voor 
ons samen.”

HEB JE WAT AAN HET HUIS 
GEDAAN?
“Ik heb veel dingen gerepareerd, 
allemaal om het hier wat leefbaarder 

te maken. Sloten, deuren 
en kranen vervangen, de 
voordeur gerepareerd en 
rookmelders en videobe-
waking aangebracht. De 
eigenaar heeft de boven-
woning nu opgeknapt, 
maar beneden nog niet. 
Als het regent komt hier in 
de keuken het water langs 
de tl-balk naar beneden.”

WAT VIND JE VAN DE 
WIJK?
“De wijk is prima, alles lek-
ker dichtbij. Dit is ook een 
mooie plek. Alleen is deze 
straat heel druk. Te druk. 
Er gebeuren hier bij het vi-
aduct regelmatig ongeluk-
ken. Dan komen ze aan-
scheuren op de scooter 
vanaf het station, zitten ze 
op hun telefoon en rijden 
hier zo dat perkje en die 
fietsenstalling in. Daar heb 
ik al regelmatig iemand uit 
moeten helpen.”

MIS JE OOK IETS IN DE 
BUURT? 
“Nee eigenlijk niet, alles is 
hier wel.” 

BLIJF JE HIER NOG LANG 
WONEN?
“Gek genoeg heb ik het 
hier wel naar mijn zin, je 
ziet ook nog steeds dat het 
ooit een prachtig huis was. 
Maar ik ben druk op zoek 

naar betere woonruimte, want eigen-
lijk kun je hier niet met goed fatsoen 
wonen.” 

MvdF

Wesley op de hoek van de Lodwijkstraat en de Hereweg (foto MvdF)
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KROEG VAN KLAAS
ZONDAG 21 MEI
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, van 16.00 uur tot 21.00 uur. In de 
achterzaal kunt u heerlijk Afrikaans eten voor 
slechts 5 euro. Aanvang 16.00 uur

DINSDAG 23 MEI 
Kroeg van Klaas Popquiz, muziekquiz met 
vragen evenredig verdeeld over alle decen-
nia van de popmuziek van de jaren ‘50 tot nu. 
De popquiz wordt iedere keer door andere 
quizdeelnemers gemaakt. Deze keer wordt de 
quiz samengesteld en gepresenteerd door: 
Wilbert Wolters. Teams tot maximaal 5 perso-
nen. Deelname € 2,50 p.p. Aanvang 20.00 uur, 
opgave via email: kroegvanklaasquiz@gmail.
com.

VRIJDAG 26 MEI 
Little Pictures, een mix van blues, jazz, soul 
singersongwriter. Eigen nummers en obscure 
covers, aanvang 22:00 uur.

ZATERDAG 27 MEI 
Tweaky Tones, covers van Stones tot Amy 
McDonald en af en toe een eigen nummer, 
aanvang 22.30 uur.

SPEELTUINVERENIGING 
Iedere maandag: klaverjassen en sjoelen, 
aanvang 20:00 uur.

Iedere dinsdag: tafeltennissen, aanvang 20:00 
uur.

Iedere laatste dinsdag van de maand: crea-
tieve club, aanvang 20:00 uur.

Iedere eerste woensdag van de maand: Super 
BINGO, aanvang 20:00 uur.

Bij voldoende deelname € 1550,- aan prijzen-
geld. 

Iedere eerste donderdag van de maand: kop-
pelkaarten, aanvang 20:00 uur.

Iedere tweede donderdag van de maand: 
bloemschik club aanvang 20.00 uur

POORTERSHOES
SLUITINGSDAGEN POORTERSHOES 
VOORJAAR 2017
Het Poortershoes is gesloten op de officiële 
feestdagen en op vrijdag 26 mei na Hemel-
vaart.

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 en de 
inleg is slechts € 3,00 voor deze 8 rondes. Per 
ronde gaan er 3 prijzen uit. Ook is er een extra 
ronde voor €1,00. 

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

CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK)
SALON DES REFUSÉS
Van 12 mei t/m 17 juni is in het CBK de Salon 
des Refusés van de ZomerExpo 2017 te zien. 
Het gaat hier om de Groningse voorronde 
van de ZomerExpo waarvoor jury een selectie 
maakte uit de aangeboden werken voor de Sa-
lon des Refusés. Hun keuze zie je in het CBK 
aan de Trompsingel, openingstijden: wo t/m vr 
9:00 tot 17:00 uur en za 13:00 tot 17:00 uur. 
Zie afbeelding ‘Kermis de Kikker’.

STERREBOS-LIVE-CONCERTEN
De concerten duren van 14.30 tot 16.30 uur. 
Toegang gratis.

ZONDAG 11 JUNI
HET BLAUWE UUR bezorgt ons een poëtisch 
en Nederlandstalig programma met eigen 
nummers en naar eigen hand gezette (oost) 
Europese covers.

CONTRADICTION Met nummers van Chaka 
Khan, Earth Wind & Fire, Bruno Mars en 
Stevie Wonder shoppen ze in de rijk voorziene 
supermarkt van de Funk, Soul en Groove uit 
de jaren ‘80.

WIJ RIVIERENBUURT 
Voor alle (zorg)vragen, meer informatie en een 
kopje koffie/thee, maandag tot en met vrijdag 
van 9:00 tot 17:00 uur. Alle activiteiten: Het 
Talmahuis, Merwedestraat 54.

INLOOPACTIVITEITEN
• Mantelzorgspreekuur: elke donderdag 

van 13:00 tot 16:00 uur.
• Eerste hulp bij financiën: elke dinsdag 

van 12:00 tot 14:00 uur.
• Huiskamer: elke dinsdag en donderdag 

van 9:00 tot 12:00 uur.

VRIJBLIJVENDE TONEEL BIJEENKOMST
Zit jij ook te veel in je hoofd en streef jij naar 
meer lichaamsbewustzijn? Dit kan middels to-
neelspel. Ik wil graag een vrolijke toneelgroep 
opzetten waarbij alle leeftijden welkom zijn. Op 
17 mei om 20:00uur is er in het wijkgebouw 
aan de Merwedestraat 54 een bijeenkomst om 
samen te bepalen wat ieder voor ogen heeft. 
Zie ik je daar voor een kopje thee/koffie? 

Met vriendelijke groet, Nienke Katoen

Meer info: 050-3676400 (WIJ team)

BUURTOVERLEG 
Het buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur. 
Eerstvolgende overleg: 22 mei 2017.

SERVICE
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‘Kermis de Kikker’ van Wietse Eeken: 
gemengde techniek, te bewonderen op de 

Salon des Refusés in het CBK
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