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ANKE EN MARCO

Twee bekende Oosterpoorters slaan een andere weg in. De een stopt 
met het schrijven van mooie verhalen voor deze krant, de ander met 
het bakken van verantwoorde patatten. Ze kiezen voor een ander be-
staan. Jagen hun droom na. Een andere toekomst. De een kiest voor 
het duurzaam maken van zijn stad, de ander werkt bij de Voedselbank 
aan betere omstandigheden van mensen in armoede in Groningen. 
Ze laten het nodige achter. Fantastische stukken in de Oosterpoorter 
en het meest duurzame cafetaria van Nederland. Ergens lonkt een 
andere toekomst. Een ongeduldig verlangen naar een andere, betere 
wereld. Ik snap dat wel. Die houding van: het is mooi geweest. Met de 
nadruk op mooi. No drama! En nu verder. Wij blijven jullie volgen. En 
dat wat op jullie pad komt.

Bij de gemeente Groningen denken ze dat ook wel eens: en nu verder. Met 
de mensen die al langere tijd van een uitkering moeten rondkomen. Bijna 
8.000 bijstandsgerechtigden kregen deze week een brief van hun wethou-
der op de mat. Ook veel mensen in de Oosterpoort. Tegelijk met een aantal 
andere gemeenten probeert Groningen iets op poten te zetten wat mensen 
helpt hun situatie te verbeteren. In een grootschalig experiment mogen 
sommigen iets langer en iets meer bijverdienen. Een andere groep hoeft 
niet langer te voldoen aan allerlei bureaucratische verplichtingen. Weer 
anderen worden intensief begeleid bij het najagen van hún droom. Werk? 
Een eigen bedrijf? Of een heel andere toekomst? Wij blijven jullie volgen. 
En dat wat op jullie pad komt.

Nog even over een incident dat vorige week plaatsvond. Een buurtbewoner 
wordt uitgescholden en bedreigd door een terrasbezoeker omdat hij met 
zijn vriendje langsloopt. Zelfs de politie komt eraan te pas. Dat kan toch 
anders. Een gesprek? Een biertje samen? Wij blijven jullie volgen. En dat 
wat op jullie pad komt.

Klaas Kloosterman
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“DRIE MINUTEN, MEER 
TIJD HEb JE NIET!”
Donderdag 20 juli kwamen preven-
tiemedewerkers van de brandweer 
Groningen met een infocontainer 
naar de Meeuwerderweg. “Nadat 
er brand is geweest, hebben buurt-
bewoners vaak nog allerlei vragen 
over brandveiligheid,” zegt Arno 
Schreuder van brandweer Gronin-
gen.

 “De brand op 18 juni aan de Meeu-
werderweg was voor ons aanlei-
ding voor dit bezoek aan de wijk.” 
Tientallen bewoners komen deze 
avond even langs. Ze bekijken het 
informatiemateriaal, praten met de 
medewerkers en nemen een kijkje in 
de container die vol neprook wordt 
gezet. Zo merk je wat je ziet als het 
huis vol rook staat: helemaal niks, zo 
blijkt al snel. Een illustratief filmpje 

laat zien hoe een brandje in een 
prullenbak in enkele minuten uit kan 
groeien tot een grote woningbrand. 
“Drie minuten heb je om de woning 
uit te komen,” vertelt Arno. “Meer tijd 
is er niet.” Daarom drukt de brand-
weer iedereen ook op het hart om 
rookmelders in huis aan te brengen. 
“In iedere verblijfsruimte zouden 
rookmelders moeten hangen, behal-
ve in de keuken en in de badkamer.” 

Tekst en foto MvdF

JONGEN bEDREIGD

De 26-jarige Koen Ipema werd 
eind augustus uitgescholden en 
bedreigd door gasten van café 
boone aan de Meeuwerderweg. 
Hij nam contact op met de politie, 
maar die kwam volgens Ipema 
niet in actie: “We hebben hier re-
genboogvlaggen en -paden, maar 
als je als homoseksueel bedreigd 
wordt, gebeurt er niets.” 

Om naar de supermarkt te gaan 
moet Ipema langs café Boone. “Ik 
liep daar afgelopen weekend met 
mijn vriend. Er kwamen verschillende 
opmerkingen over onze geaardheid 
en er werden handgebaren gemaakt. 
Ik werd ten slotte uitgescholden voor 
‘vuile flikker’.”

Ipema belde de politie. “Ik zei dat ik 
me niet veilig voelde en dat ik niet 
eens naar de supermarkt durfde te 
gaan.” De politie had daar volgens 
hem geen boodschap aan. “Ze zei-
den dat ik ook een eigen verantwoor-
delijkheid had. Dat ik geen onveilige 
situaties moest opzoeken en maar 
naar een andere supermarkt moest 
gaan.” 

REACTIE VAN DE POLITIE
Volgens politiewoordvoerster Ra-
mona Venema ligt de zaak iets 
genuanceerder. “Nadat hij ons belde 
en vertelde dat hij zich onveilig 
voelde, hebben wij hem verteld dat 
we hem niet konden begeleiden naar 
de supermarkt. Dat heeft niets te 
maken met zijn geaardheid, dat is 
gewoon niet de taak van de politie. 
We kunnen mensen niet dag en 
nacht begeleiden.” Op het advies 
dat Koen kreeg om naar een andere 
supermarkt te gaan, reageert Vene-
ma: “Agenten kijken op dat moment 
wat iemand het best kan doen. Als 
die agent heeft gedacht dat het een 
eenmalige bedreiging was, geuit door 
de mensen die op dát moment op 
het terras zaten, dan snap ik dat er 
gezegd is dat hij het best even kon 
omlopen. Wellicht wist de agent in 
kwestie niet dat het vaker gebeurde, 
zoals ik nu begrijp.”

REACTIE CAFÉ bOONE
Inmiddels is er contact geweest met 
de eigenaar van café Boone in Gro-
ningen. “Het is niet goed te praten 
dat die jongens hem hebben uitge-
scholden,” aldus Arend Rogge. “Maar 
ik stond die dag alleen achter de bar, 
terwijl er zo’n tachtig mensen aanwe-
zig waren. Ik ben later naar die jon-
gens gegaan en heb gevraagd wat 
er aan de hand was. Ze vertelden 
dat Koen inderdaad is uitgescholden, 
vervolgens hebben drie klanten de 
jongen die aan het schelden was op 
z’n stoel geduwd en gezegd dat hij 
daarmee op moest houden.” 

Rogge benadrukt: “Iedereen is wel-
kom in mijn café. Er komen hier vaak 
vrouwenvoetbalteams, waar ook les-
bische meisjes in zitten. Daar heeft 
niemand problemen mee. Ook heb ik 
tegen Koen gezegd dat hij kan langs-
komen voor een gesprek, maar toen 
mijn vrouw hem een Facebookbericht 
stuurde, heeft hij dat verwijderd.”

Bron Roel Jansen (Gay.nl)

STADSDEEL NIEUWS-
bRIEF
Op het moment dat deze Ooster-
poorter op uw deurmat ploft, zijn 
ook de eerste Stadsdeelnieuws-
brieven verschenen.

Wat is een Stadsdeelnieuwsbrief? 
Dat is een digitale nieuwsbrief, 
waarin u op wijkniveau wordt geïn-
formeerd over die plannen, ontwikke-
lingen en gebeurtenissen bij u in de 
wijk waar de gemeente Groningen bij 
is betrokken. 

Er zijn vijf Stadsdeelnieuwsbrie-
ven, voor elk stadsdeel een. De 
Oosterpoort valt onder stadsdeel 
Zuid. U kunt zich abonneren op deze 
Stadsdeelnieuwsbrief via de webpa-
gina www.gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief. Wij zijn benieuwd wat u 
ervan vindt.  
De redactie heeft zich alvast geabon-
neerd!

GEMEENTE- EN bUURTNIEUWS

MEER TIPS EN ADVIEZEN OVER 
bRANDVEILIGHEID
brandweer.nl/brandveiligheid



5

GESLAAGDE OPEN 
DAG VAN HET 
POORTERSHOES

Het Poortershoes is weer begon-
nen met een nieuw seizoen vol 
activiteiten. Mocht u geen acti-
viteitenboekje 2017/2018 in uw 
brievenbus hebben ontvangen dan 
kunt u er een halen in het buurt-
centrum. 

U bent van harte welkom bij een van 
de vele activiteiten en in het buur-
trestaurant. Ook kunt u weer naar het 
buurtcentrum voor computerles met 
individuele begeleiding. Zie voor de 
actuele situatie op de site:  
www.poortershoes.nl/activiteiten

Op 1 september konden geïnteres-
seerden kennis maken met het nieu-
we cursusaanbod op de opendag.

Foto’s Ellen Westerveld en Jannie 
Ensing

5

Open dag

Poortershoes

ZOMERPRET

Annette Doornbosch stuurde deze 
twee foto’s in. “Wij deden leuke uit-
stapjes deze zomer. Hierboven een 
van de mooiste kunstwerken tijdens 
de www.kerstvloed1717.nl/kunstrou-
te, nog te bezichtigen tot 1 oktober. 
Rechts een foto gemaakt tijdens een 
ander leuk uitstapje: de Ballon Fiësta 
Meerstad.



6

ZOMERPRET (VERVOLG)

Yael Norder was op vakantie in Valencia en stuurde deze 
twee foto’s in.

Iron geniet ook van de vakantie! Foto Rosi 
Wagenmakers

Ellen Westerveld was met haar familie in Oostenrijk vlakbij Innsbruck: “kabelbanen en bergwandelingen, beter 
weer dan we verwachtten en een hele mooie camping aan de Natterersee.”
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ESPERANTOTUNNEL LIGT ER AL
ZUIDELIJKE RINGWEG
Al jaren wordt er gesproken over de 
toekomst van de Zuidelijke Ringweg 
en alles wat daarmee samenhangt. 
Voor onze wijk zijn natuurlijk de 
verdiepte ligging en het bovenop de 
tunnelbak ontwikkelen van een nieuw 
park, het Zuiderpark, van belang. 
Ook de vraag wat er precies met het 
Winschoterdiep gaat gebeuren houdt 
de gemoederen bezig. De bewoners 
van de woningen aan de noordkant 
van de H.L. Wichersstraat hebben 
aan den lijve ondervonden dat er 
grootse plannen worden uitgevoerd: 
hun huizen zijn inmiddels gesloopt. 
De Onderhoudswinkel en de Bunker 
zijn verhuisd en de op- en afritten 
van de snelweg zijn dicht.

DE SPOORWEGOVERGANG
Ook al jaren is er gepraat over de 
spoorwegovergang bij de Esperan-
tostraat. Een gevaarlijke en voor 
weggebruikers die hem niet kennen 
onoverzichtelijke overgang, daar 
is iedereen het wel over eens. Als 
ProRail een extra spoor aanlegt, 
zoals de bedoeling is, ontstaat er 
een viersporige overgang en dat 
mag uit veiligheidsoverwegingen 
niet. De overgang moet dan dicht. In 
het verleden heeft het bestuur van 
de winkeliersvereniging KCO ge-
protesteerd tegen de sluiting van de 

overweg, omdat gevreesd wordt voor 
het verlies van klanten. Het protest 
mocht niet baten: de overweg gaat 
dicht en in plaats daarvan moet het 
autoverkeer de Helperzoomtunnel 
gebruiken, die op dit moment wordt 
aangelegd.

FIETSTUNNEL
Al tijdens de besluitvorming over de 
Ringweg Zuid in 2013 bleek dat er 
veel politieke steun was voor de aan-
leg van een fiets- en voetgangers-
tunnel op of vlakbij de plek waar nu 
de overgang is. Zonder zo’n tunnel 
vormt het spoor een rare barrière in 
het toekomstige Zuiderpark, met aan-
sluitend het Sterrebos. Fietsers en 
voetgangers moeten dan de tunnel 
onder het station Europapark gebrui-
ken. Tot een definitief besluit over de 
Esperantotunnel is het niet gekomen, 
maar er is ook geen sprake van een 
definitief besluit om hem níet aan te 
leggen. De tunnel is een soort wis-
selgeld geworden: als er geen grote 
financiële tegenvallers zijn wordt hij 
gebouwd.

NO REGRET
Voor velen verbazend was de aan-
kondiging dat de tunnel in augustus 
alvast gebouwd ging worden. De 
reden blijkt te zijn dat er op de plek 
bij de spoorwegovergang toch al 

veel gegraven moest worden voor 
kabels en rioleringen. De treinvrije 
periode van 6 tot 14 augustus die 
nodig was om de Helperzoomtunnel 
te bouwen, kon ook gebruikt worden 
voor de Esperantotunnel, zo was de 
redenering. Volgens de projector-
ganisatie een kwestie van een “no 
regret”-bouwactiviteit. Nu worden 
er extra kosten gemaakt, later ben 
je dan minder geld kwijt. Maar … 
nog steeds is het niet zeker dat de 
tunnel er echt komt. Hij ligt er, maar 
is netjes weer dichtgemaakt. Je zou 
denken dat je die tunnel ook maar 
het beste kunt gaan gebruiken, nu hij 
er toch ligt. Zo simpel blijkt dat niet 
te zijn: voor november komt er geen 
definitief besluit over de vraag of in 
de betonnen tunnelbuis die er nu ligt 
verder kan worden gewerkt aan een 
bruikbare Esperantotunnel.

PROJECTORGANISATIE
Veel omwonenden hebben de indruk 
dat de Esperantotunnel er gewoon 
komt. De projectorganisatie houdt op 
haar website een slag om de arm en 
de afdeling voorlichting bleek wegens 
vakanties op korte termijn niet goed 
bereikbaar. We zullen dus moeten 
wachten tot november voor we zeker 
weten of de tunnel er komt.

Gino Huiskes

ZOMERPRET (VERVOLG)

Aanleg betonelementen op fietstunnel  
(foto bouwfotografe.nl, combinatie Herepoort)
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Van Julsinghastraat 56 - hoek Winschoterdiep. In 1922 was hier de winkel van C. Eimers; Verfwaren, Vensterklas en Schilder. Foto 
Groninger Archieven. De fotograaf is onbekend. Deze hoek is nu een geliefde hangplek voor Oosterpoorter ouderen. Op de rechter foto 
H. Wiersma (79), W. Ensing (73), en W. van der Waal (69). Foto Eb.

Oude PANDJES

PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
Herfst

De herfst is alvast aangekondigd op 
het journaal, er is geen ontkomen 
aan. Juul en Astrid zingen tegelijker-
tijd: “ ‘t Is weer voorbij die mooie 
zomer, die mooie zomer die begon 
zowat in mei. En je dacht dat er 
geen einde aan zou komen, maar 
voor je het weet is heel die zomer 
alweer lang voorbij!”

Behalve dan voor Freek en 
Samantha.

Astrid kent Freek en Samantha uit 
een ver verleden, haar studietijd. Ze 
zijn aan haar blijven plakken en de 
lijm is nooit losgeweekt. Ze zorgt al 
jaren in september voor hun bees-
ten als ze weg zijn, kat Louise en de 
vissen van Freek. “Hoe is het toch 
met je, Astrid?” vraagt Samantha 
steevast ieder jaar twee weken voor 

vertrek, “heb al eeuwen niks van je 
vernomen! Kom gezellig bij ons eten, 
trekken we een Chateau Migraine 
open en kletsen we even bij ...”

Ieder jaar hetzelfde ritueel. 

Freek en Samantha gaan bewust 
pas in de nazomer op vakantie. Niet 

omdat ze niet houden van drukbe-
zochte toeristenplaatsen, “Oh nee: 
niet! Wij houden van ‘onder het volk 
zijn’, maar juist ná het hoogseizoen 
krijg je pas echt contact met de lo-
kale bevolking.” Vele landen hebben 
ze bezocht en er komen er vast nog 
veel meer.

Op 28 augustus heel laat – blame 
it on Bommen Berend – komt As-
trid thuis. Bij haar op het stoepje zit 
Freek te huilen, ze herkent hem eerst 
niet eens. Hij heeft een glazen kom 
in zijn handen en die pakt ze van 
hem over voor ie valt. Ze ziet er één 
vis in die nogal dood lijkt. “Freek, 
wat doe je hier, met je vis? Waar is 
Samantha?” Freek kijkt op en snikt: 
“Deze vis is het enige wat er nog is. 
Ze is weg, naar Juan in Argentinie 
van vorig jaar.”

De herfst is officieel begonnen.

FEUILLETON AFLEVERING 8

1922 2017

Daniel Janse

(@nattesokken)
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ZAKENNIEUWS

REPARATIESPECIALIST IN DE DIGITALE WERELD

Aan het eind van de Meeuwerderweg, naast de werkplaats van garage 
Roggen, zit sinds een jaar of vier het bedrijf Techonderdelen, dat zo’n 
beetje alles repareert wat met smartphones, tablets, pc’s, laptops of 
spelcomputers te maken heeft. Het is druk in de winkel als ik langskom 
om een afspraak te maken voor een interview. 

VAN HObbY NAAR bEROEP
Eigenaar Bennie de Wit: “Mijn col-
lega is met vakantie en soms komt 
iedereen tegelijk. We trekken veel 
klanten, omdat we alle mogelijke 
apparaten repareren. De meeste 
bedrijven doen alleen telefoons óf 
alleen pc’s en laptops. Wij doen al-
les. Dat repareren moet je trouwens 
wel liggen, want je moet je koppie er 
goed bij houden. Ik werkte oorspron-
kelijk als uitvoerder in de bouw. De 
reparatie van spelcomputers ben ik 
er op een gegeven moment naast 
gaan doen, gewoon, omdat ik het 
leuk vond. Maar op een gegeven mo-
ment kreeg ik zoveel opdrachten, dat 
ik moest kiezen. Ja, ik heb van m’n 
hobby m’n beroep kunnen maken.” 

SNELLE SERVICE
Techonderdelen doet 

overigens niet alleen 
reparaties, maar 
beheert ook ver-

schillende webwin-
kels voor als je zelf 

een onderdeel wilt ver-
vangen. “We hebben alle onderdelen 
op voorraad. Hierdoor kunnen we 
snel werken voor mensen die hier in 
de winkel langskomen. Er gaat vaak 
veel tijd zitten in het bestellen van 
onderdelen. Daar moet de klant op 
wachten, die moet je dan weer bellen 
als de spullen klaar zijn. Nu kunnen 
we vaak binnen een uur iets repare-
ren. Dan zijn wij blij en de klant ook,” 
legt Bennie uit.

KLANTEN UIT HEEL NEDERLAND
“Bij toeval kwam ik in de Oosterpoort 
terecht. Ik kon dit pand van mijn 
schoonvader huren, garagehouder 
Roggen. Dit is echt een perfecte 
oplossing voor mij. De klanten komen 
trouwens uit de hele regio en soms 
nog wel van verder weg. Vooral 
reparateurs van spelcomputers zijn 
zeldzaam, daarvan zijn er maar twee 
of drie in heel Nederland. Laatst had 
ik iemand uit Breda die een spelcom-
puter wilde laten repareren.” Bennie 
moet er toch om lachen: “Breda!” 

YvM

Techonderdelen is te vinden aan 
de Meeuwerderweg 135. Telefoon: 
050-2030520. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-
18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 
uur. Ga voor meer informatie naar 
de website www.techonderdelen.nl 

Een lezeres stuurde ons deze foto met de volgende tekst: “Als ik m’n hond uitlaat, kom ik vaak door de Mauritsstraat. Hier staat deze verticale tuin. 
Van de winter was het een stalen boom met lussen eraan. Nu is ‘t een ‘pompoenenboom’ met wel acht pompoenen erin. Geniaal bedacht.” Is u ook 
wat opgevallen in de buurt, of heeft u een mooie foto van een opvallend stukje Oosterpoort? Stuur uw foto naar Oosterpoorter@gmail.com.
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RUILKRING DE KEERKRING 
28 mei jongstleden vierde Stichting de Keerkring Groningen haar twin-
tigjarig bestaan. De Keerkring is een soort ruileconomie van goederen 
en diensten, gebaseerd op een munteenheid die uitgaat van werkuren. 
Tegenwoordig worden de goederen en diensten via een website aan-
geboden en verhandeld. Voorts organiseert de Keerkring LETScafé's, 
waar ook niet-leden welkom zijn. Wijkbewoner Catharina Groenendal is 
al zo'n vijftien jaar lid van de Keerkring Groningen. Ik sprak haar in haar 
sfeervolle onderkomen middenin de Oosterpoort, op een steenworp af-
stand van het Poortershoes.

De Keerkring is ruim twintig jaar 
geleden opgericht vanuit de milieube-
weging. Catharina: “We doen dien-
sten voor elkaar, zonder dat er geld 
bij komt kijken. We doen dat voor 
punten, de zogenaamde ecopunten. 
Eco's worden per computer overge-
maakt. Iedereen verdient in principe 
10 ecopunten voor een uur werk, wat 
voor werk dan ook.”

Als je lid wordt, krijg je een wacht-
woord en een startbonus van twintig 
eco's, waarmee je diensten kunt 
afnemen. Op de site kun je dan je 
eigen vraag en aanbod vermelden. 
Catharina: “Zaken als computerhulp, 
klussen, tuinhulp en haarknippen 
worden veel aangeboden en ge-
vraagd. Maar ook hulp bij financiën 
en administratie. Bovendien kun 
je ecopunten verdienen door mee 
te helpen bij de organisatie van de 
Keerkring, er is van alles te doen.”

Op de website staat een volledig 
overzicht van alle diensten, voor 
iedereen in te zien. Voor 20 euro per 
jaar word je deelnemer van de Keer-
kring en voor stadjerspashouders is 
deelname helemaal gratis. Catharina: 
“Wat zou het leuk en handig zijn als 
meer wijkbewoners mee zouden 

doen. Dan kunnen we elkaar dicht bij 
huis helpen met het een en ander. 
Bovendien leer je zo nog meer men-
sen in je eigen buurt kennen.”

LETSCAFÉ'S
Op gezette tijden organiseert de 
Keerkring LETScafé's. Bij deze 
bijeenkomsten zijn ook niet-leden 
welkom. Bijzonder is dat mensen dan 
spullen doneren op een weggeef-
tafel, die mag iedereen dan gratis 
meenemen. Maar je kunt je overtal-

lige spullen of uitgelezen boeken 
daar ook voor ecopunten verkopen. 
Op de site van de Keerkring staat 
precies wanneer deze bijeenkomsten 
plaatsvinden.

SOCIAAL ASPECT
Catharina benadrukt ook het sociale 
aspect van de Keerkring. “Je leert 
nieuwe mensen kennen en geregeld 
ontstaan er vriendschappen. Ook 
huwelijken komen wel eens voor.” 
Verder wijst ze erop dat sommige 
Keerkringers ook zelfgemaakte 
maaltijden, taarten en jam aanbieden 
en afnemen. In zulke gevallen wordt 
vaak wel een kleine bijdrage in euro's 
gevraagd omdat de makers inkopen 
moeten doen. Catharina vertelt nog 
dat ze via de Keerkring een rond-
leiding door de voormalige Joodse 
wijk rond de Folkingestraat aanbiedt, 
maar ook wel huiswerkbegeleiding, 
want ze is ook leerkracht geweest. 
Voorts deelt ze mee dat er momen-
teel vier Oosterpoorters lid zijn.

Mocht door dit alles je belangstel-
ling gewekt zijn, kijk dan op de site 
van de Keerkring: www.dekeerking-
groningen.nl. Je kunt de Keerkring 
bereiken via keerkringgroningen@
gmail.com .

Chris van Boetzelaer  

20 JAAR 
ALTERNATIEVE 
ECONOMIE

Catharina Groenendal (foto Obed Brinkman)
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Afgelopen juli sloeg het nieuws in als een bom: Marco Agema heeft 
Friet van Piet verkocht en gaat het over een heel andere boeg gooien. 
Het bericht dat de wijkkrant hierover op haar Facebookpagina plaatste 
ging viraal en bereikte ruim 28.000 mensen. Dat geeft aan hoezeer dit in 
en buiten de buurt leeft en het geruchtencircuit kwam dan ook al snel 
op gang. “Het is verkocht aan Chinezen” en “Marco gaat iets met duur-
zaamheid doen”, werd er gefluisterd. Hoe het precies zit met de geschie-
denis en toekomst van het bekendste cafetaria van Groningen en wat 
zijn persoonlijke plannen zijn, vertelt Marco nu zelf.

“Het klopt inderdaad dat Friet van 
Piet begin oktober zal worden over-
genomen door drie Nederlandse 
ondernemers met een Chinese 
achtergrond. Ook klopt het dat ik mij 
volledig wil gaan bezighouden met 
duurzaamheid. De tijd is gekomen 
om mij helemaal op mijn passie te 
storten.”

Op 9 juni 1976 kochten de ouders 
van Marco snackbar Royal, een klein 
zaakje op dezelfde plek waar nu Friet 
van Piet is gevestigd. Het gezin Age-

ma woonde ernaast. “Ik ben geboren 
op de plek waar nu de frituur staat. 
Misschien vind ik het nog wel het 
meest bijzonder dat ik nu definitief 
mijn geboorteplek ga verlaten. Niet 
dat ik sentimenteel ben, hoor, maar 
het is toch gek, als je erover nadenkt 
– Friet van Piet is zo’n groot deel van 
mijn leven... Waarmee ik natuurlijk 
niet wil zeggen dat ik het cafetaria in 
m’n eentje tot een succes gemaakt 
heb. Mijn ouders, mijn broers en de 
laatste tien jaar ook mijn vrouw Silvia 
hebben daar jarenlang keihard aan 

gewerkt en ik ben er als jongste telg 
van de familie ingerold. “

MEER DOEN MET PATAT
“De eerste paar jaar was alles nog 
gewoon standaard, mijn ouders 
moesten er nog een beetje inko-
men. Eind jaren zeventig kwam mijn 
vader op het idee om het aanbod uit 
te breiden. Hij begon met shoarma, 
salades, pittig gekruid gehakt en dat 
soort producten. Dat was een heel 
vooruitziende blik, want je ziet nu dat 
snackbars veel meer met patat doen 
en bijvoorbeeld ook allerlei schotels 
aanbieden. Hij heeft dat concept 
verder ontwikkeld en mijn broers 
stroomden daarbij in. Wij hebben als 
familie natuurlijk ook nog het Kaes 
en Stoethuus gehad, vijf vestigingen. 
Mijn oudste broer runde die en mijn 
middelste broer deed vooral het ca-
fetaria. Toen ik begin jaren negentig 
van school kwam, nam ik het over en 

MARCO’S MISSIE
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werd bedrijfsleider van de Kaes en 
Stoethuus-vestigingen en het cafe-
taria. Dat kwam doordat mijn familie 
Tuinmeubel City had gekocht (het 
latere Supercamp) en daar al haar 
energie in stak.

In die tijd vloog ik van hot naar her. 
Dan bracht ik ’s ochtends brood, 
kazen en zuivel rond in een busje en 
pakte ik de middag- en avondspits 
mee in het cafetaria. Ik maakte vaak 
dagen van 6 uur ’s ochtends tot 9 
uur ’s avonds. Op den duur was ik 
daar wel klaar mee en wilde ik iets 
voor mezelf, iets waar ik mijn eigen 
stempel op kon drukken. Rond 1995 
heb ik het cafetaria onder mijn hoede 
gekregen en me fulltime gestort op 
het voortzetten van het werk van mijn 
ouders.“

DE COSTA bRAVA
“Rond het jaar 2000 besloot ik om 
de wijde wereld in te gaan en ben 
ik samen met Jelle, die ook bij Friet 
van Piet werkte, naar Spanje vertrok-
ken. Ik wilde kijken of ik daar wat kon 
opzetten en heb een poosje bij een 
cafetaria in Lloret de Mar gewerkt. 

Dat was een heel leuke tijd, waarin ik 
ontzettend veel mensen heb ontmoet 
en ook erg veel heb geleerd. Het 
was voor mij nieuw om niet met mijn 
familie te werken. Op zich waren 
daar wel kansen, maar na een half 
jaar besloot ik toch om terug te gaan 
naar mijn roots, waarom weet ik niet 
eens meer precies. Het kwartje had 
evengoed de andere kant op kunnen 
vallen en dan was ik waarschijnlijk 

ook wel goed terecht gekomen. 
Toch heb ik er nooit spijt van gehad. 
Het is gewoon gegaan zoals het is 
gegaan.”

JE KUNT bEREIKEN WAT JE WILT
“Officieel heb ik Friet van Piet over-
genomen op 1 augustus 2004. De 
echte kentering in mijn leven kwam 
echter twee jaar later, toen mijn 
dochter Jade werd geboren. Ineens 

besefte ik dat ik wilde dat zij trots op 
mij zou zijn – als mens, als iemand 
die wat in het leven heeft bereikt. Als 
ondernemer wilde ik ook graag mijn 
verantwoordelijkheid nemen. Ik ben 
in veel dingen geïnteresseerd, dus 
je leest eens wat en ziet dingen op 
televisie. Zo kwam mijn aandacht 
steeds meer te liggen bij duurzaam-
heid. Ik heb toen het boek ‘The 
Secret’ gelezen, daar heb ik veel aan 

gehad. Er staat bijvoorbeeld in dat je 
kunt bereiken wat je wilt, als je maar 
gefocust blijft, dus ben ik een aantal 
dingen die ik wilde op gaan schrijven. 
Dat papiertje draag ik nog altijd bij 
me in mijn portemonnee, het houdt 
mij gefocust. Daarnaast heb ik een 
beleidsplan voor mezelf gemaakt. 
Dat betekende ook dat ik beslissin-
gen moest nemen. Sommige pro-

“Het klopt dat ik mij volledig 
wil gaan bezighouden met duurzaamheid. De tijd 

is gekomen om mij op mijn passie te storten.”
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ducten moesten verdwijnen, met alle 
risico’s van dien. Het kan zijn dat je 
klanten daarmee van je vervreemdt, 
daar was ik mij terdege van bewust. 
Maar als je het anders doet, ontmoet 
je ook weer nieuwe mensen die je 
verder kunnen helpen, als je maar 
de durf hebt om door te pakken. Het 
voordeel van de huidige tijd is dat 

iedereen z’n verhaal eenvoudig via 
internet kan verspreiden. Je kunt 
mensen bijvoorbeeld achtergrond-
informatie geven over je visie en je 
producten en via hen komt het dan in 
allerlei andere kanalen terecht. En zo 
stond ik na een tijdje ineens bekend 
als duurzaam ondernemer. Heel 
grappig hoe dat werkt.”

INFORMATIE DELEN
“Een paar jaar geleden kwam het 
idee bij mij op om de zaak te verko-
pen. Ik was steeds meer in nieuwe 
netwerken terecht gekomen en 
ontmoette gelijkgestemden uit heel 
andere vakgebieden. De energie die 
ik bij hen voelde zag ik niet terug in 
mijn eigen vakgebied, waar mensen 
vaak vonden dat ik te snel wilde, al 
waren ze dan ook van mening dat 
ik niets verkeerd deed. Ik begon te 
beseffen dat ik vanuit de cafetaria-
branche niet veel verder zou komen. 
Voor échte verandering moet je het 
volgens mij breder aanpakken. Om 
een inkomen te genereren ga ik nu 
een bedrijf opstarten dat adviezen 
geeft aan horecaondernemers voor 
het verduurzamen van hun zaak, 
maar het grotere doel is om Gronin-
gen helemaal duurzaam te maken. 
Daarvoor wil ik duurzaamheidscen-
trum PLanet 3pO opzetten - een 
fysiek gebouw dat producenten, 
ondernemers en consumenten bij 

elkaar brengt, maar ook een (online) 
platform, waar iedereen terecht kan, 
waar informatie wordt gedeeld en 
mensen elkaar kunnen inspireren. 
Dat is volgens mij hard nodig. Teveel 
mensen blijven maar op hun eigen 
eilandje werken. Een producent kan 
wel zeggen dat iets duurzaam is, 
maar de verkoper weet vaak niet te 

vertellen waarom precies.  
Wat is duurzaam? Dat blijft een 
lastige vraag. Ik denk dat we produc-
ten moeten gaan labelen - niet met 
een keurmerk, maar door producten 
te beoordelen volgens een aantal 
criteria, zodat we er een waardering 
in de vorm van een getal aan kun-
nen geven. Iets dat heel duurzaam 
wordt geproduceerd in Argentinië, 
maar hier wordt geconsumeerd, kan 
bijvoorbeeld hetzelfde getal krijgen 
als iets dat in Groningen minder 
duurzaam wordt gemaakt, maar wel 
lokaal wordt geconsumeerd. Zo geef 
je consumenten de mogelijkheid om 
weloverwogen keuzes te maken en 
stimuleer je producenten om na te 
denken over duurzaamheid. Er moet 
veel meer worden samengewerkt om 
vooruit te komen. Ik wil daar graag 
een aanjager in zijn.”

NIEUWE EIGENAREN
“Het bedrijf dat we nu hebben ver-
dient een goede ondernemer. Een 
manager alleen is niet genoeg, die 
regelt voornamelijk de lopende zaken 
en overziet niet het grotere geheel. 
Aangezien ik al mijn tijd wil stoppen 
in mijn nieuwe doelen, is het geen 
optie om Friet van Piet er ‘even bij 
te doen’. Omdat ik al heel lang klant 
ben bij Hanos en zij heel veel hore-
ca-ondernemers kennen, heb ik hen 
gevraagd of ze een geschikte koper 

wisten die aansluit bij onze filoso-
fie. Toen is het heel snel gegaan. 
Het was onze voorwaarde dat het 
personeel moest worden overgeno-
men, maar ook de bedrijfsfilosofie. Je 
neemt niet alleen een cafetaria over 
maar ook de geschiedenis. Uiteraard 
hebben we een aantal gesprekken 
gevoerd om er zeker van te zijn dat 
we op een lijn zitten.

De nieuwe eigenaren zijn van Chi-
nese afkomst, maar mensen hoeven 
echt niet bang te zijn dat het assor-
timent ineens gaat veranderen. Het 
zijn gewoon Nederlanders, die hier 
zijn geboren en zijn opgegroeid met 
de Nederlandse eetcultuur. Naast het 
Chinese restaurant dat ze al dertig 
jaar runnen, hebben ze tien jaar 
geleden ook cafetaria Het Vinken-
nest in Vinkhuizen overgenomen. 
Daar werken nog steeds een aantal 
mensen die er voor de overname 
ook waren. Dat is voor mij een teken 
van goed ondernemerschap. Ik heb 
er dan ook alle vertrouwen in dat zij 
in staat zijn om Friet van Piet op een 
goede manier voort te zetten.”

TRANSFER
“Ik ben hartstikke trots op wat we met 
z’n allen hebben neergezet, maar nu 
is het tijd voor iets anders. Je moet 
het zien als voetbal, waar iemand z’n 
ziel en zaligheid in het bestuur van 
een club gestoken heeft. Als je dan 
echt iets nieuws wilt gaan doen, stap 
je niet over naar een andere voetbal-
club, maar ga je naar een rugbyclub. 
Dat is toch niet zo gek? Als ik zie 
hoeveel interessante mensen en 
ideeën ik de afgelopen jaren voorbij 
heb zien komen dankzij duurzaam-
heid, dat heb ik nog nooit eerder 
beleefd. Dat geeft mij het gevoel dat 
ik daarin verder moet.“

Meer info op: www.groningen3p0.
org. Voor een filmpje met de nieuwe 
eigenaren, zoek op Youtube met 
‘Planet3p0 AND Groningen’.

Carolina van der Lande (foto's Obed 
Brinkman)

“Ik denk dat we producten 
moeten gaan labelen: niet met een keurmerk, 

maar door producten te beoordelen volgens een 
aantal criteria zodat we er een waardering in de 

vorm van een getal aan kunnen geven.”

MARCO’S MISSIE (VERVOLG)
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(huis) dieren IN DE Oosterpoort

Voor deze nieuwe rubriek was ik op 
bezoek bij de kat Rover. Rover weegt 
een indrukwekkende 6 kilo en woont in de 
Korte Nieuwstraat. Voordat Rover een echte 
Oosterpoort-kat werd, leefde ze in Gouda, 

waar ze, vluchtend voor de daar inwonende 
kleuter, wat eenzaam op zolder verbleef. 
Gelukkig is ze nu al een tijdje liefdevol 
opgevangen in onze wijk.
Heb je ook een bijzonder verhaal over jouw 

huisdier? Mail dan naar obedbrinkman@
riseup.net en wie weet kom ik langs voor 
een foto en verhaaltje in de komende 
Oosterpoorter.
Obed

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 42

Groningen 
Meeuwerderweg 96-98

17

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

1 4 5 7

2 1 8 4 1 5 7

3 2 3 7

4 8 1 7 4

5 1 4 8

6 9 8 2 9

7 2 9 4

8 5 2 6 9 3 6

9 2 8 4

10 3 1 8

11 5 6 3 4

12 5 7 6 1

13 6

14 2 6 3 9

15 8 9 6 8

16 1 3 7

17 5 4 1 3

18 5 9 7 2

1. Zijn de snacks van Friet van Piet 
vóór consumptie en de klanten 
van de overburen erna. (2+2+4)

2. Plato. (7+7)
3. Weekhartige familie van de 

ziekenhuispass en het afscheids-
feest. (9)

4. Patat die zorgt voor branchever-
vaging. (8)

5. Eerste stap bij saladebereiding. 
(8)

6. Woensdag. (9)
7. Is Marco, net als kaantjes. (9)
8. Meervoudige strafkamer. (17)
9. Dikzak die al een poos meeloopt. 

(9)
10. Voor de snelle hap? (8)
11. Edelman met een frituurpan… (9)
12. … die door oververhitting brand-

wonden heeft opgelopen. (10)
13. Kun je al 28 jaar geen snacks 

meer uit trekken. (2+4)
14. Heftige versie van het Aardappel-

oproer. (7+6)
15. Sukkel met spaanders. (3+6)

16. Speelt een acteur graag. (7)
17. En daarna warm in de darm? 

(3+2+2+5)
18. Lenige familie van de eierbal. (7)
 
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 maan-
dag 2 oktober 2017 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 42. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending al-
tijd uw e-mailadres. Coop Meeuwer-

derweg 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 41 
– Jaarmarkt

1. Kwartaal 2. IJstijd 3. Verjaardags-
partij 4. Nachtclub 5. Zeemeeuw 
6. Mesdag 7. Onverlaat 8. Kwartier 
9. Jaarmarkt 10. Zandloper 11. Ho-
tel 12. Snipperdag 13. In de week 
14. Zomeropruiming 15. Maandag 
16. Raad 17. Leeuw 18. Eindtijd.

De oplossing is: TIJD HEELT ALLE 
WONDEN.

De winnaar is A. Scheper uit de Bark-
molenstraat. Gefeliciteerd!
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
Borgmanschool groep 5 
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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 Marlies Veneboer (25). Samen met haar 
vriend Rink Dubblinga (26) en de poezen Pebbles (12 weken) en Frum-
mel (1 jaar) woont ze op de hoek van de Polderstraat en de Oosterweg. 

Bezoekers van de Kroeg van Klaas 
kennen Marlies nog uit de tijd dat 
ze daar als barvrouw werkte. “Toen 
mijn zus Karine stopte, heb ik het van 
haar overgenomen. Ik heb dat een 
jaar of vijf gedaan, twee jaar terug 
ben ik gestopt.” 

Nu is Marlies F & B-manager in het 
Schimmelpennickhotel in de Ooster-
straat. “Ik ben verantwoordelijk voor 
alles wat met het eten en drinken te 
maken heeft, zoals de inkoop, het 
inroosteren van de bediening, klach-
tenafhandeling – noem maar op.” 

Marlies heeft haar opleiding aan de 
Hogere Hotelschool op een haar na 
afgerond. “Ik moet alleen mijn afstu-
deerscriptie nog.” 

Haar vriend Rink is bijna klaar met 
zijn opleiding Sport, Gezondheid 
en Management aan de Hanzeho-
geschool. “Als onderdeel van zijn 
afstuderen is hij nu bezig om in het 
Mauritshuis aan de Mauritsstraat 
een sportschool op te zetten, gericht 
op personal training. Hij verbouwt 
nu een deel van het pand en is de 
gigantische tuin erachter aan het 
opknappen.”

HOE LANG WONEN JULLIE HIER? 
“Bijna een jaar, denk ik. Dit pand is 
van Fokke de Boer, de eigenaar van 
de Kroeg van Klaas. Hij wist dat we 
op zoek waren naar een plek om sa-
men te wonen. Hij gebruikt dit pand 
als opslag, maar wij konden het van 
hem huren.” 

HEbbEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN?
“Ja. Boven heeft Fokke van alles 
opgeknapt en aangepast. Beneden 
hebben wij alles opnieuw geverfd, 
een nieuwe vloer gelegd, alle wan-
den gesausd. Kortom alles opgefrist.” 

WAT VIND JE VAN DE bUURT? 
“We hebben niet bewust voor de 
Oosterpoort gekozen. We zochten 
gewoon een plek voor ons samen. 
Maar dit is een heel gezellige buurt, 
geen rare mensen, heel gemoede-
lijk. Ik kom uit Rolde, dus ik hou wel 
van die burengezelligheid met een 
praatje op straat.” 

MIS JE WAT IN DE WIJK?
“Nee, ik heb niet het idee dat ik hier 
iets mis.”

HEbbEN JULLIE VEEL CONTACT MET 
DE bUREN? 
“Met de buren hier rechts hebben we 
regelmatig contact. We komen ook 
bij elkaar op de verjaardag. En onze 
buurman Eddy komt altijd een praatje 
maken als we met mooi weer buiten 
op straat zitten. Dat is altijd gezellig. 
En door mijn werk in de kroeg van 
Klaas heb ik natuurlijk veel contac-
ten in de wijk, ik ken hier best veel 
mensen.”

bLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN? 
“Ik denk nog wel een jaar of vier. 
Uiteindelijk willen we wel iets kopen 
– een huis met een tuin lijkt me fijn, 
ook voor de katten. Of we dan in de 
wijk blijven weet ik niet. Helpman lijkt 
me ook een leuke buurt.”

MvdF
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SERVICE

KROEG VAN KLAAS
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 
BLUESHEAT Rauwe en authentieke 
blues. De band wisselt covers van 
blueslegendes  als Elmore James, 
Muddy Waters en Howlin` Wolf af 
met eigen nummers. Aanvang 22.30 
uur, toegang gratis

ZONDAG 17 SEPTEMBER 
Elke zondagmiddag is er een 
AFRIKA JAM PARTY, m.m.v. diverse 
muzikanten (doe mee!). Er is een DJ 
die de pauzes vult met African roots 
en in de achterzaal kunt U heerlijk 
Afrikaans eten voor slechts 5 euro. 
Aanvang 17.00 uur, toegang gratis 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 
(ELKE DERDE DONDERDAG VAN 
DE MAAND)
CLUB PROZA De schrijvers van 
Club Proza dragen nieuw geschre-
ven korte verhalen of columns voor. 
Ook wordt elke maand een aantal 
gastschrijvers  uitgenodigd om nieuw 
werk te laten horen. Aanvang 20.30 
uur, toegang gratis

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
THE BROTHEL BROTHERS Ft. 
PEGGY MARADONA popcovers. 
Aanvang 22.30 uur, toegang gratis

ZONDAG 24 SEPTEMBER
Elke zondagmiddag is er een 
AFRIKA JAM PARTY, m.m.v. diverse 
muzikanten (doe mee!). Er is een DJ 
die de pauzes vult met African roots 
en in de achterzaal kunt U heerlijk 
Afrikaans eten voor slechts 5 euro. 
Aanvang 17.00 uur, toegang gratis

VRIJDAG 29 SEPTEMBER
A COUPLE OF STRINGS Laura ter 
Beek en Hans Kelderhuis.Luistercon-
cert in de achterzaal. Tweestemmige 
country en bluegrass. Aanvang 22.00 
uur, toegang gratis 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 
CORNBREAD soul & blues. Aanvang 
22.30 uur, toegang gratis.

DINEREN bIJ KAARSLICHT 
TIJDENS DE NACHT VAN DE 
NACHT
Lichten uit en kaarsen aan tijdens de 
Nacht van de Nacht op 28 oktober, 
dat is de oproep die de Natuur- en 
Milieufederaties (NMF) samen met 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
doen aan alle restaurants in Ne-
derland. Restaurants kunnen zich 
aanmelden via de website www.
nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij/

CENTRUM bEELDENDE KUNST 
TEKEN MEE VOOR GEWETENS-
GEVANGENEN Kom zaterdag 16 
september naar het CBK en teken 
mee voor gewetensgevangenen over 
de hele wereld. We tekenen deze 
middag ‘onschuldige’ kaarten voor 
kunstenaars, journalisten, activisten 
en anderen die onterecht gevangen 
zitten. De resultaten van deze mid-
dag worden direct naar gevangenen 
gestuurd en online gedeeld bij ur-
gente acties van Amnesty Internatio-
nal. Iedereen is welkom van 13 tot 17 
uur. Kom langs en teken mee! 

POORTERSHOES
Het nieuwe programmaboekje van 
het Poortershoes is verspreid in de 
week van 21 augustus. Uitgebreidere 
informatie over de activiteiten staan 
op onze website.

ORZO 
Zoals iedereen zal hebben gemerkt 
zijn de werkzaamheden rond de 
voorbereiding rond de Aanpak Ring 
Zuid in volle gang. Zo is een deel van 
de huizen aan de H.L. Wichersstraat 
gesloopt en is een bomenrij gekapt. 
Zowel de oprit-, als de afrit aldaar zijn 
definitief afgesloten. Ook op verschil-
lende andere plaatsen zijn straten, 
kruispunten en het spoor afgesloten 
(geweest). 

ORZO, Omwonenden Ring Zuid 
Oosterpoort De Linie De Meeuwen, 
houdt de werkzaamheden rondom de 
bouw nauwlettend in de gaten. Het 
doel van ORZO is om gedurende de 
bouwperiode de belangen van om-
wonenden te bewaken, te overleggen 

met bouwers, gemeente en andere 
instanties en zo nodig andere acties 
uit te voeren.

Je kunt je als direct omwonende 
aansluiten bij ORZO. Dat kan als be-
woner/huiseigenaar, maar huurders 
en verhuurders zijn ook welkom. Een 
mail sturen naar ORZOLiMe@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.

Binnenkort kan informatie gedeeld 
worden via een ORZO-website, 
zodra de site in de lucht is, wordt dit 
gemeld in de Oosterpoorter. 

bUURTOVERLEG 
Het buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgende 
overleg: 25 september 2017.

23



24


